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   A mecânica ortodôntica atual requer especial atenção à seleção do dispositivo 

de ancoragem, pois o seu controle  é decisivo para o sucesso do tratamento. Existem 

vários recursos intra e extrabucais que podem ser utilizados, sendo que a escolha 

depende das necessidades apresentadas, possibilidades e limitações do paciente, 

mediante uma análise criteriosa e individualizada dos objetivos de tratamento. 

     Com o aumento da demanda para correções dos problemas ortodônticos, as 

cobranças por eficiência e qualidade nos resultados dos tratamentos vem estimulando 

profissionais a buscarem cada vez mais a excelência e qualificação, o que torna o 

planejamento terapêutico minucioso um importante diferencial. 

     A ancoragem absoluta está relacionada com a possibilidade do ortodontista em 

ter um ponto fixo e imóvel de ancoragem dentro da cavidade bucal, para que sejam 

realizados movimentos simples ou complexos de forma mais controlada e previsível. 

 Os Micro-Parafusos Ortodônticos (MPO) oferecem uma vasta possibilidade de 

escolha de localização e de instalação no osso alveolar e basal por não serem 

osseointegráveis, bem como uma grande variação do ponto de aplicação da força no 

arco. A escolha adequada destes dois pontos pode facilitar o tipo de movimento 

desejado e, consequentemente, proporcionar maior controle sobre o tratamento 

ortodôntico.  
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 O uso dos Micro-Parafusos Ortodônticos como dispositivo para ancoragem 

direta simplifica a aparatologia ortodôntica e minimiza os efeitos colaterais das forças 

indesejadas. 

 As estruturas dos micro-parafusos ortodônticos podem ser divididas em: 

cabeça, cinta, pescoço liso e corpo. A escolha correta do micro-parafuso ortodôntico 

para cada indicação clínica deve ser feita criteriosamente e é fundamental para o 

sucesso de todo o tratamento.  

 Atualmente existem diversos formatos e marcas de empresas nacionais que 

produzem os micro-parafusos ortodônticos, perfurantes e auto-perfurantes, sendo que 

cada um apresenta vantagens e desvantagens, conforme a aplicação.  

 

O emprego do microparafuso na terapia ortodôntico teve seu início, no Brasil, 

por volta dos anos 2000, fundamentalmebte como um elemento de ancoragem 

máxima. Entretanto suas indicações tem sido cada vez mais apliada e diversidificada, 

constituindo-se, hoje, num recurso indispensável da ortodontia moderna. Existem 

diversas possibilidades de utilização do microparafuso na ortodontia, tais como 

ancoragem ótima (absoluta), retração, mesialização, correção do sorriso gengival, 

intrusão, extrusão, etc. Dentre elas, destaca-se a possibilidade de distalização real 

dos segmentos posteriores, recuperando, desta forma, espaços para os dentes 

permanentes, podendo evitar as indesejáveis extrações dentárias. Abaixo, 

mostraremos um cursor consruido com fio 1.0 mm soldado a segmento de fio 0.019 x 

0.025, construído para este fim. 

 

                            

                                       Fig.  Cursor de distalização com MPO. 
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             Fig.2 – paciente braquifacial co ausencia total de espaço para o 23. 

 

        Fig. 3 – 9 meses depois de tratamento, nota-se a obtenção do espaço necessário 

para alojar o 23 no perímetro da arcada superio. 

 

                             

                       Fig. Distalização do 16 e 26 com MPO. 

 
 


