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DOOR - Rehabilitation orthodontic guidance device. Part I

RESUMO
Atualmente, a odontologia tem enfrentado desafios relevantes no 

ambiente das reabilitações funcionais, voltando a atenção para 

atuar na perda de estrutura dental por hábitos parafuncionais e 

mudanças comportamentais, assim como para as consequên-

cias promovidas nas relações estéticas faciais, dentolabiais e 

de padrões funcionais. Nesse contexto, a ortodontia participa de 

forma protagonista no alinhamento tridimensional dos elementos 

nos arcos, ajustando inclinação e posicionamento, compensan-

do extrusão e intrusão, e engrenando biomecanicamente o arca-

bouço oclusal. Entretanto, a questão mais latente nos dias atuais 

concentra-se na compreensão da fisiologia como mandatária do 

sistema, indicando a relação cêntrica como ponto de partida para 

a estabilidade funcional dos movimentos excursivos mandibu-

lares e equilíbrio do desempenho neuromuscular em casos de 

alterações de DVO. Assim, o presente artigo tem como objetivo 

apresentar um dispositivo inédito, denominado Dispositivo de 

Orientação Ortodôntico Reabilitador (DOOR), cuja função é esta-

belecer provisoriamente a correta proporção dental, respeitando-

-se a proporção altura-largura já na “nova” DVO definida durante 

o planejamento setorizado, sobretudo determinando o posiciona-

mento de bordo incisal dos incisivos centrais superiores, confe-

rindo orientação ao trespasse vertical individualizado de acordo 

com sexo, padrão esquelético e idade do paciente, e ofertando 

previsibilidade na sequência reabilitadora em função do estabe-

lecimento e da manutenção da posição condilar de tratamento, a 

relação cêntrica, desde o início das movimentações ortodônticas, 

com prognóstico favorável e, sobretudo, alto padrão conserva-

dor, por permitir o máximo possível de preservação de estruturas 

dentais sem que, desnecessariamente, elementos dentais sejam 

iniciados no ciclo restaurador, sendo submetidos posteriormente 

a somente desgastes estratégicos, para restaurações aditivas.

PALAVRAS-CHAVE
Oclusão. Reabilitação Oral. Ortodontia.

ABSTRACT
Currently, dentistry has faced relevant challenges in the functional 

rehabilitation environment, turning its attention to acting on 

the loss of dental structure due to parafunctional habits and 

behavioral changes, as well as the consequences promoted 

in aesthetic facial, dentolabial and functional patterns. In this 

context, orthodontics takes a leading role in the threedimensional 

alignment of the elements in the arches, adjusting inclination 

and positioning, compensating for extrusion and intrusion and 
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Ortodôntica Reabilitadora. Parte I



DOOR - DISPOSITIVO DE ORIENTAÇÃO ORTODÔNTICA REABILITADORA
PARTE I

342 Clínica - International Journal of Brazilian Dentistry, Florianópolis, v. 16, n. 4, p. 340-356, out./dez. 2020

biomechanically interlocking the occlusal framework. However, the 

most latent issue nowadays focuses on understanding physiology 

as mandatory of the system, indicating the centric relationship as 

a starting point for the functional stability of mandibular excursive 

movements and balance of neuromuscular performance in cases 

of changes in the vertical dimension of occlusion. Thus, this article 

aims to present an unprecedented device, called Rehabilitation 

Orthodontic Orientation Device (DOOR), whose function is to 

provisionally establish the correct dental proportion respecting 

the height/width ratio already in the “new” vertical dimension of 

occlusion defined during sectorial planning, especially determining 

the position of the incisal edge of the upper central incisors, giving 

guidance to the individualized vertical overlap according to sex, 

skeletal pattern and age of the patient and offering predictability 

in the rehabilitation sequence according to the establishment 

and maintenance of the condylar treatment position, the centric 

relationship, since the beginning of orthodontic movements, 

with a favorable prognosis and, above all, a high conservative 

standard, as it allows the maximum possible preservation of 

dental structures without, unnecessarily, dental elements being 

initiated in the restorative cycle and being subsequently submitted 

only with strategic wear, for additive restorations.

KEYWORDS
Occlusion. Oral rehabilitation. Orthodontic.

INTRODUÇÃO
Durante décadas, a odontologia se concentrou em pre-

servar elementos dentais, combatendo a doença cárie e atu-

ando antecipadamente para gerar as menores consequências 

à própria estrutura, porém os desafios se voltaram a atuar na 

perda de estrutura dental por hábitos parafuncionais e conse-

quente alteração da dimensão vertical de oclusão (DVO).1-5 Ape-

sar da compreensão de que o desgaste das superfícies dentais, 

oclusais e incisais, ocorre ao longo da vida devido à adaptação 

fisiológica,6,7 essa perda estrutural vem se acelerando cronolo-

gicamente na população, sobretudo em pacientes jovens. Iden-

tificar a presença dos sinais associados aos sintomas posturais, 

estabelecer padrões causais e reconhecer a atividade do hábito 

parafuncional é essencial quando se busca o estabelecimento 

de planos de tratamento para a criação de nova DVO.8,9 

O primeiro passo é a compreensão de que desgastes 

não são gerados na mastigação, pois, fisiologicamente, os ele-

mentos dentais se tocam por apenas milésimos de segundos 

durante o processo de deglutição e no máximo em 20% dos 

ciclos mastigatórios, na dependência da consistência do bolo 

alimentar.10,11 Essas perdas de estruturas dentais podem apre-

sentar-se isoladas ou generalizadas, de acordo com o estágio 

de acometimento de ações também isoladas ou associadas de 

erosão, abrasão ou atrição,9,12,13 convergidas em nomenclatura e 

entendimento clínico pela ação mecânica ou química.

Especificamente aos casos associados à atrição, o des-

gaste torna-se acentuado, generalizado e de difícil intervenção te-

rapêutica pela característica multifatorial e sem causa definida,9,14 

além de desafiador e com grau de complexidade relevante pela 

associação de perda da DVO e o envolvimento de grande quanti-

dade de estrutura dental quanto mais severa for a atividade para-

funcional.3,9 Uma vez que a compreensão completa da etiologia e 

do estado atual da dentição seja clara, planos de tratamento po-

dem ser estabelecidos, levando-se em consideração a quantidade 

de dentes envolvidos no processo reabilitador, a posição condilar 

de trabalho, a disponibilidade de espaço restaurador, o restabe-

lecimento da DVO e a escolha do material restaurador ideal.1,2,15

Uma das ferramentas para facilitar a execução de plane-

jamentos reabilitadores é a utilização de movimentos ortodônti-

cos, estratégicos e controlados, que melhoram a percepção es-

tética e natural do resultado.16-21 Destaca-se ainda o nivelamento 

gengival e o alinhamento tridimensional dos dentes nos arcos 

maxilares, impondo um caráter conservador ao tratamento,22,23 

seja em casos avançados ou, sobretudo, em situações preco-

ces de desalinhamento tridimensional dos dentes no arco com 

sinais incipientes de colapso do sistema funcional.

Por meio de três abordagens clínicas, o presente artigo 

tem como objetivo apresentar um dispositivo inédito, denomina-

do Dispositivo de Orientação Ortodôntico Reabilitador (DOOR), 

cuja função é estabelecer provisoriamente a correta proporção 

dental, respeitando-se a proporção altura-largura já na “nova” 

DVO, definida durante o planejamento setorizado, sobretudo 

determinando o posicionamento de bordo incisal dos incisivos 

centrais superiores, conferindo orientação ao trespasse vertical 

individualizado de acordo com sexo, padrão esquelético e idade 

do paciente, e ofertando previsibilidade na sequência reabilita-

dora em função do estabelecimento e da manutenção da po-

sição condilar de tratamento, a relação cêntrica, desde o início 

das movimentações ortodônticas, com prognóstico favorável e, 

sobretudo, alto padrão conservador, por permitir o máximo pos-

sível de preservação de estruturas dentais sem que, desneces-

sariamente, elementos dentais sejam iniciados no ciclo restau-

rador, sendo submetidos posteriormente a somente desgastes 

estratégicos para restaurações aditivas.24

RELATO DE CASO

CASO CLÍNICO 1

Paciente do sexo feminino, 33 anos de idade, compa-

receu a clínica de atendimento privado relatando insatisfação 

com a aparência estética do sorriso em função de “morder pro-
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fundo”. Durante a anamnese, a paciente apresentou relato de 

quadro parafuncional durante o sono, com condição postural 

alterada. Ao realizar o exame clínico e, na mesma sessão, com 

protocolo fotográfico estabelecido, utilizou-se de uma análise 

comparativa, com referências estético-funcionais, confirmando 

discrepâncias de padrões estéticos, inadequados à idade e ao 

sexo da paciente, alteração de DVO, com trespasse vertical al-

terado, presença de desgastes incipientes no bordo incisal dos 

dentes anteroinferiores e face palatina dos dentes anterossupe-

riores, somados ao desalinhamento tridimensional dos dentes 

na região posterior, comprometendo toda a estabilidade do sis-

tema estomatognático (Fig. 1).

Após explicações a respeito do custo biológico e, por se 

tratar de uma terapia mais conservadora e longeva, um plano de 

tratamento foi definido e, de acordo com os critérios do método 

reabilitador 2and2 Concept, optou-se pela prévia instalação do 

DOOR. Todavia, realizou-se uma moldagem dos arcos inferior 

e superior com silicone de adição Hydrorise, Zhermack, para a 

obtenção de modelos de gesso, que, em seguida, foram digi-

talizados com scanner Trios, 3Shape, e o desprogramador de 

John Kois36,37 foi desenhado e fresado (Fig. 2). Com o dispositivo 

em posição, por tempo determinado e suficiente, obteve-se a 

desprogramação neuromuscular da paciente, encontrando-se a 

posição articular de maior conforto fisiológico. Com o uso de 

silicone de registro oclusal Occlufast, Zhermack, pôde-se obter 

o registro preciso da relação maxilomandibular, para posterior 

montagem no articulador semi-ajustável (ASA) A7 Plus, Bioart. 

Ainda nessa consulta, um guia estético, com resina composta 

sem adesão ao substrato dental, foi confeccionado para orien-

tação laboratorial ao desenho do DOOR em relação ao correto 

tamanho cervicoincisal. Após montagem dos modelos em ASA 

e com o guia estético posicionado, definiu-se também o padrão 

funcional de adequação do trespasse vertical, overbite, da pa-

ciente (Fig. 3). 

Assim, essas informações e o protocolo fotográfico fo-

ram enviados ao Laboratório de Prótese Lab Precision para 

confecção do DOOR, sob coordenação do ceramista Wagner 

Nhocance.

Novamente, baseando-se no método de planejamento 

2and2 Concept1,2 associado ao protocolo DATO,25 de acordo 

com sexo, idade e padrão esquelético, estabeleceram-se digi-

talmente as dimensões ideais na paciente ao setor anteroinferior 

e, seguindo-se a guia estética de resina composta confecciona-

da anteriormente para convergência de referências estético-fun-

cionais de posição de bordo incisal estática e dinâmica e guias 

anteriores, também digitalmente, confeccionou-se o DOOR, 

Figura 1: Máxima intercuspidação habitual, com destaque à alteração de trespas-
se vertical em função de colapso funcional.

Figura 3: Guia estético em resina composta confeccionado para orientação de posicionamento de bordo incisal para confecção do DOOR.

Figura 2: Dispositivo de Kois.
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mantendo a condição postural mandibular de registro da rela-

ção cêntrica, na face palatina dos dentes anterossuperiores, 

com extensão incisal (Fig. 4-6), na cor de registro fotográfico 

enviado, para que não houvesse influência estética durante os 

meses de terapia ortodôntica (Fig. 7). Após conferência técnica 

de adaptação funcional e estética da relação de bordo incisal 

em repouso e na dinâmica do sorriso, o DOOR foi cimentado 

adesivamente na face palatina dos dentes anterossuperiores, 

com o aumento de bordo incisal idealizado, e nova conferência 

clínica foi feita para confirmação de estabilidade do arco de fe-

chamento mandibular, sem deflexões posturais, com contato si-

multâneo e bilateralmente em caninos, e das guias desoclusivas 

Figura 7: Fotografia com escala de cores para definição de cor do DOOR.

Figuras 8-11: DOOR instalado no setor 2 adesivamente e ferulizado para manutenção de relação mandibular postural, relação cêntrica, durante o tratamento ortodôntico.

Figuras 4-6: Desenho digital do DOOR a ser instalado no setor 2, anterossuperior, de acordo com o planejamento setorizado.

Figura 6.
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em anteriores (Fig. 8-11). Importante ressaltar que o DOOR é um 

dispositivo ferulizado e deve ser mantido assim até o completo 

engrenamento e estabilização dos dentes posteriores. 

Na mesma sessão de instalação adesiva do DOOR, a 

paciente foi então encaminhada à Ortodontia que, após o pré-

vio planejamento integrado, foi submetida à instalação dos 

aparatos ortodônticos fixos convencionais e seguiu em trata-

mento com o objetivo de extrusão e estabilização dos dentes 

posteriores, alinhamento tridimensional dos dentes nos arcos, 

adequação das curvas de Spee e Wilson, fundamentais para o 

equilíbrio do sistema, manutenção do trespasse vertical definido 

pelo DOOR e, por consequência, uma condição reabilitadora 

mais conservadora ao término da terapia ortodôntica, de forma 

a oferecer maior longevidade ao processo reabilitador por di-

minuir consideravelmente a aplicação restauradora de biomate-

riais, com menor desgaste dental para adequação de estruturas 

dentais perdidas (Fig. 12).

CASO CLÍNICO 2

Paciente do sexo masculino, 22 anos de idade, acadê-

mico de odontologia, compareceu à clínica do Curso de Espe-

cialização em Dentística Restauradora da Equipe Dentística re-

latando insatisfação com a aparência estética do sorriso devido 

à presença de discretos diastemas nos dentes anteriores. Du-

rante a anamnese, o paciente relatou apresentar sintomas rela-

cionados a hábitos parafuncionais durante o sono, com quadro 

postural alterado. Por meio  de exame clínico e realização de 

protocolo fotográfico específico para planejamento reabilitador 

estético-funcional, utilizou-se de uma análise comparativa com 

referências estético-funcionais estabelecidas, sendo possível 

confirmar discrepâncias em relação aos padrões funcionais 

adequados à idade e ao sexo do paciente, sinais clínicos de 

perda de estabilidade funcional nos movimentos desoclusivos 

em lateralidade e protrusivo, desalinhamento tridimensional de 

canino inferior direito no arco mandibular,  presença de discre-

to desgaste no bordo incisal dos dentes anteriores e na face 

palatina dos dentes anterossuperiores, desgaste acentuado em 

bordo incisal de caninos, comprometendo padrões e equilíbrio 

estético-funcional, e severo desgaste de faces vestibulares de 

dentes anteriores, ocasionado pela remoção de aparatos or-

todônticos fixos, evidenciando o uso de pontas diamantadas, 

comprometendo parte da estrutura de esmalte (Fig. 13-16).

Após explicações a respeito do custo biológico e conse-

quências de cada terapia proposta, estabeleceu-se um plano de 

tratamento conservador de acordo com os critérios do método 

2and2 Concept, instalando previamente o DOOR.

A princípio, foi obtido o registro da relação maxilocranial 

com uso de arco facial Elite, Bioart, e, em seguida, a relação 

maxilo-mandibular de maior conforto articular, relação cêntrica, 

oferecendo melhor desempenho funcional no processo reabili-

tador. Ainda, na mesma consulta, optou-se pela moldagem dos 

arcos superior e inferior com silicone de adição Panasil, Ketten-

bach, para a obtenção precisa dos modelos de gesso. Como 

citado acima, para indução fisiológica da relação maxiloman-

Figura 9.

Figura 11.

Figura 10.

Figura 12: Aparato ortodôntico fixo convencional instalado para condução contro-
lada do realinhamento tridimensional dos dentes nos arcos, maxilar e mandibular, 
e extrusão dental nos setores 3 e 4, posteriores inferior e superior respectivamen-
te, para o engrenamento dental em coincidência com a relação cêntrica.
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dibular, um Jig desprogramador, denominado Jig de Lucia, foi 

confeccionado, todavia, para sua confecção imediata, utilizou-

-se uma resina composta fotopolimerizável, laboratorial, Elite 

LC Tray, Zhermack. Assim, por tempo suficiente e determinado, 

registrou-se a nova posição com o silicone de registro oclusal 

Futar D, Kettenbach, para futura montagem em ASA A7 Plus, 

Bioart (Fig. 17). Todos os materiais, juntamente com o protocolo 

fotográfico, foram enviados ao Laboratório de Prótese Dentísti-

ca Lab para obtenção de enceramento-diagnóstico. Através do 

método de planejamento setorizado, 2and2 Concept,1,2 associa-

do ao protocolo DATO,25 enceraram-se exclusivamente os seto-

res anteriores, setor 1 e setor 2, para conferência das referências 

estético-funcionais e posicionamento do bordo incisal estático e 

dinâmico, bem como dos guias anteriores.

Sequencialmente, para a confecção do mock-up, foram 

obtidas as matrizes superior e inferior com silicone de conden-

sação de uso laboratorial, Zetalabor, Zhermach. Individualmen-

te, cada matriz obtida foi preenchida com resina bisacrílica Pro-

temp 4, 3M ESPE, e levada à boca da paciente, após adesão 

aos substratos dentais, mantendo-se em posição até a comple-

ta reação de polimerização. Com a resina bisacrílica já polimeri-

zada, os excessos foram removidos, seguidos de acabamento 

Figura 17: Registro das relações maxilomandibular, relação cêntrica, pós-despro-
gramação com Jig de Lucia.

Figura 18: DOOR ferulizado e instalado adesivamente em resina bisacrílica no 
setor 2 e caninos inferiores, com setor 1 ferulizado por contenção ortodôntica 
lingual.

Figura 13: Máxima intercuspidação habitual.

Figura 15.

Figuras 14-16: Desoclusão lateral direita, esquerda e protrusiva demonstrando 
colapso funcional.

Figura 16.
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Figuras 19 e 20: Conferência de estabilidade e equilíbrio de desoclusão lateral 
realizada em caninos.

Figura 21: Aparato ortodôntico fixo instalado em fotografia de máxima intercuspidação coincidente com a relação cêntrica estabelecida pelo DOOR.

Figuras 22 e 23: Conferência de manutenção da estabilidade e equilíbrio de desoclusão lateral direita e esquerda realizada em caninos com o aparato ortodôntico instalado.

Figura 20.

e polimento. Com o DOOR devidamente instalado, pôde-se con-

firmar os padrões estéticos das relações de exposição dental 

em repouso e em sorriso, presença das guias funcionais e ma-

nutenção da nova DVO (Fig. 18-20).

 Em um nova consulta, foram montados os aparatos or-

todônticos para a movimentação e engrenamento biomecânico 

dos setores 3 e 4, seguidos posteriormente pelo alinhamento tridi-

mensional dos dentes nos arcos, adequação da curvas de Spee e 

Wilson, fundamentais para o equilíbrio do sistema funcional, man-

tenimento e ajuste do trespasse vertical e, por consequência, uma 

condição reabilitadora mais conservadora ao término da terapia 

ortodôntica, ofertando maior longevidade ao processo reabilitador, 

por indicar menor desgaste dental, para ajustes de estruturas den-

tais e por diminuir consideravelmente a colocação de biomaterias 

em boca, mantendo a nova DVO criada, para o novo padrão reabi-

litador em uma posição de maior conforto articular  (Fig. 21-23).

CASO CLÍNICO 3

Paciente do sexo feminino, 29 anos de idade, cirurgiã-

-dentista, compareceu a clínica de atendimento privado relatan-

do insatisfação com a aparência estética do sorriso devido a 
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alteração de cor do elemento dental 11. Durante a anamnese, 

a paciente não apresentou relato de quadro parafuncional. Por 

meio de exame clínico e realização de protocolo fotográfico, 

alguns sinais como fratura de bordos incisais, fratura de cús-

pide de trabalho de dentes posteriores e faces de desgastes 

acentuadas nos caninos foram observados. Além disso, a pre-

sença de um trespasse vertical severo confirmou discrepâncias 

de padrões estéticos faciais inadequados à idade e ao sexo da 

paciente, caracterizando uma situação clínica relevante ao pla-

nejamento reabilitador (Fig. 24-28). 

Após explanações a respeito do custo biológico e be-

nefícios funcionais e estéticos, um plano de tratamento foi es-

tabelecido e, de acordo com os critérios do método reabilitador 

2and2 Concept, optou-se pela instalação do DOOR previamen-

te à terapia ortodôntica e protética. Por se tratar de um caso 

complexo, um estudo prévio com enceramento-diagnóstico foi 

estabelecido (Fig. 29), apresentando uma abordagem multidis-

ciplinar para o correto restabelecimento da proporção dental. 

Após avaliação periodontal sugerida, com exames complemen-

tares e, em uma nova consulta, cirurgia periodontal para au-

mento de coroa clínica foi realizada, respeitando-se os 4 meses 

subsequentes à estabilização tecidual para futura reintervenção 

(Fig. 30). Decorrido o tempo estabelecido como pós-operatório, 

foi obtido o registro da relação maxilo-cranial com uso de arco 

facial Elite, Bioart, e, em seguida, a relação maxilomandibular de 

maior conforto fisiológico, relação cêntrica. Para isso, realizou-

-se a moldagem dos arcos inferior e superior com silicone de 

adição Hydrorise, Zhermack, para a obtenção de modelos de 

gesso, posterior digitalização dos modelos com scanner Trios, 

3Shape, e, em sequência, o desenho e fresagem do despro-

gramador de Kois,36,37 para indução fisiológica e registro oclusal 

dessa relação (Fig. 31 e 32). Com o dispositivo em posição, por 

Figura 28: Fotografia com escala de cores para definição de cor do DOOR. Figura 29: Enceramento-diagnóstico para adequação de proporções dentais e 
orientação à cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica.

Figura 24: Máxima intercuspidação habitual, com destaque à alteração severa de 
trespasse vertical em função de colapso funcional e mordida profunda.

Figura 26.

Figuras 25-27: Desoclusão protrusiva, lateral esquerda e direita, demonstrando o 
colapso funcional severo e incompatível com a idade da paciente.

Figura 27.
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tempo determinado e suficiente, desprogramou-se a paciente e, 

com o uso de silicone de registro oclusal Occlufast, Zhermack, 

pôde-se obter o registro preciso da relação maxilomandibular 

para posterior montagem em ASA A7 Plus, Bioart. Dessa manei-

ra, todos os materiais, juntamente com o protocolo fotográfico, 

foram enviados ao Laboratório de Prótese Lab Precision para 

confecção do DOOR. 

Baseando-se no método de planejamento 2and2 Con-

cept1,2 associado ao protocolo DATO25 e ao enceramento prévio, 

estabeleceram-se digitalmente (Fig. 33) as dimensões ideais à pa-

ciente, em relação ao setor 1, anteroinferior, e ao setor 2, anterossu-

perior, e assim se confeccionou o DOOR com resina Grandio Bloc, 

VOCO (Fig. 34 e 35), mantendo a condição postural mandibular de 

registro da relação cêntrica e criando a nova DVO individualizada, 

na cor de registro fotográfico enviado, para que não houvesse influ-

ência estética durante os meses de terapia ortodôntica.

Em uma nova sessão, e após conferência técnica de 

adaptação e padrões estabelecidos, os dispositivos DOOR, su-

perior e inferior, foram cimentados adesivamente, e nova confe-

rência clínica foi feita para verificação de estabilidade do arco 

de fechamento mandibular sem deflexões posturais, mantendo 

contato bilateral e simultâneo em caninos e das guias desoclu-

sivas. O DOOR manteve-se em uma situação clínica ferulizada, 

com o objetivo de manter a condição postural da relação ma-

xilomandibular inicial até o final da movimentação ortodôntica 

sem que haja alteração da estabilidade das guias anteriores e 

da relação cêntrica definida nesse momento (Fig. 36-40).

Na mesma sessão clínica, a paciente foi então encami-

nhada para a ortodontia. Após o prévio planejamento integrado, 

foi submetida à instalação dos aparatos ortodônticos e seguiu 

em tratamento para extrusão e estabilização dos setores 3, pos-

teroinferior, e 4, posterossuperior, alinhamento tridimensional 

Figura 30: Destaque de pós-operatório imediato para adequação cirúrgica de 
proporções  dentais em região cervical.

Figura 32: Destaque dos registros oclusais posteriores obtidos com silicona de 
adição para registro oclusal pós-desprogramação neuromuscular para registro 
da relação cêntrica.

Figura 31: Dispositivo de Kois confeccionado em fluxo digital instalado clini-
camente, com destaque para a marcação em papel-carbono para o ponto de 
contato anterior de desprogramação neuromuscular. 

Figuras 33 e 34: Destaque em modelo de gesso do guia estético confeccionado 
em resina composta, provado e aprovado clinicamente para a comunicação 
clínico-laboratorial a respeito dos limites de bordo incisal dos incisivos superiores 
em comunhão às referências estéticas de exposição de bordo incisal com lábios 
em repouso, relação de bordo incisal durante o sorriso e referência funcional de 
trespasse vertical compatível com idade, sexo e padrão esquelético da paciente.
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dos dentes nos arcos, adequação de curvas de Spee e Wilson, 

fundamentais para o equilíbrio do sistema funcional, manuten-

ção da relação cêntrico, do trespasse vertical e, por consequên-

cia, uma condição reabilitadora mais conservadora ao término 

da terapia ortodôntica, oferecendo maior longevidade ao pro-

cesso reabilitador por indicar menor desgaste dental para ajus-

tes de estruturas dentais perdidas, reduzindo consideravelmen-

te a quantidade de biomateriais em boca  (Fig. 41-43).

DISCUSSÃO
O desgaste dental caracteriza-se fisiologicamente 

como um ajuste adaptativo funcional do sistema, não sendo 

considerado um sinal patológico de doenças ou consequência 

de alguma enfermidade.6,7,11,38 Torna-se fundamental a com-

preensão de que desgastes ocorrem ao longo da vida como 

um mecanismo orgânico de adaptação funcional que acom-

panhará as próprias adaptações evolutivas do sistema neu-

Figura 34.

Figura 36: Destaque de DOOR ferulizado e instalado adesivamente no setor 2, 
envolvendo as faces estética vestibular e funcional palatina.

Figura 38: Máxima intercuspidação habitual coincidente com a relação cêntrica estabelecida e mantida pela instalação do DOOR.

Figura 35: Desenho digital do DOOR a ser instalado nos setores 1 e 2, anteroinfe-
rior e anterossuperior, de acordo com o planejamento setorizado.

Figura 37: Destaque de DOOR ferulizado e instalado adesivamente no setor 1, 
envolvendo as faces estética vestibular e funcional de bordo incisal.
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romuscular e fisiológico, relacionadas a idade, sexo, padrão 

esquelético e comportamento sociocultural. Vale ressaltar que 

tal condição não é gerada durante os processos mastigató-

rios, pois os dentes se tocam, fisiologicamente, por apenas 

milésimos de segundos durante o processo de deglutição e 

por no máximo em 20% dos ciclos mastigatórios.10,11 Entretan-

to, desgastes dentais acelerados e antecipando cronologica-

mente os ajustes funcionais devem ser considerados e, por 

vezes, apresentam características multifatoriais. Nesse senti-

do, uma anamnese ampla deve ser estabelecida, avaliando-se 

condições posturais e saúde geral, medicações sistêmicas e/

ou locais, padrão comportamental, hábitos e costumes, dieta 

líquida e sólida, que podem induzir refluxos gastroesofágicos, 

alterações de padrão salivar, relatos de apertamento e/ou ran-

gimento que induzem o desgaste dental, mecânica ou quimi-

camente.3,39

Figuras 39 e 40: Visão lateral de espaço posterior disponível para realinhamento tridimensional dos dentes nos arcos e extrusão ortodôntica pós-criação de nova DVO com-
patível com idade, padrão esquelético e sexo da paciente, convergindo padrões estéticos e funcionais.

Figuras 41-43: Instalação de aparato ortodôntico fixo, com DOOR instalado, iniciando a terapia ortodôntica para realinhamento tridimensional dos dentes no arco convergin-
do padrões biomecânicos à condição postural fisiológica, relação cêntrica.

Figura 42. Figura 43.
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Superfícies brilhantes e planas em áreas de estrutura 

dental relacionadas a movimentos de desoclusão, formando 

áreas denominadas de facetas de desgaste, que se encaixam 

entre dentes antagonistas, são sinais claros de atrição dental. 

Geralmente, ocorrem nas faces dentais que exercem função 

nos movimentos desoclusivos, oclusal e incisal,9 porém o sur-

gimento das facetas de desgaste é claramente incipiente pela 

característica crônica da destruição e se relacionam a estrutu-

ras dentais que, agora, exercem desempenho nos movimentos 

de desoclusão de maneira deletéria. A cronologia imprecisa de 

desgaste amplia áreas de destruição incorporando outras áreas 

dentais e ocasionando mudanças de padrão estético-funcional 

perceptíveis ao paciente, o que, em muitos casos, os motivam 

a buscar atendimento para reabilitação estética, principalmente. 

Além disso, quanto maior a incidência de forças em direções 

oblíquas não funcionais, desalinhamento dental caracterizando 

como interferências estimuladoras a pacientes parafuncionais e 

nível de desgaste dental, maiores os riscos de exposição de es-

trutura dentinária, o que acelera sobremaneira a destruição das 

estruturas dentais e a perda dos elementos dentais.24,40 Além 

disso, verifica-se o aparecimento clínico de lesões cervicais não 

cariosas (LCNC), sensibilidade dentinária, patologias pulpares 

associadas à maloclusão3,9,11,12,39 e instabilidade funcional do 

sistema sem que haja uma estabilização espontânea e paraliza-

ção do processo destrutivo. 

Qualquer que seja o grau de severidade do estado clíni-

co presente, identificar causas da perda de estruturas dentais 

é de fundamental importância antes de se realizar o tratamento 

reabilitador.9 Tal condição se faz necessária para que o pacien-

te seja devidamente informado sobre a multicausalidade do 

problema gerado na estrutura funcional, alertado quanto à im-

possibilidade de tratamento da doença geradora da destruição 

dental e orientado quanto à atuação eminentemente odontoló-

gica no restabelecimento do equilíbrio funcional e reabilitação 

de estruturas dentais perdidas. Além disso, o paciente deve ser 

encaminhado adequadamente para terapias multidisciplinares 

para controle de hábitos comportamentais, dieta, desequilíbrio 

postural e estimuladores à parafunção.

Sob exclusiva responsabilidade odontológica, a atuação 

parcial nesse contexto multidisciplinar deve ser pautada com a 

devida compreensão do comportamento do sistema funcional 

para a proposição de reequilíbrio fisiológico com a reabilitação 

a ser proposta. A montagem do caso em ASA para uma cor-

reta avaliação analógica ou digital dos modelos e diagnóstico 

da desordem funcional, a elaboração de um enceramento-diag-

nóstico estético-funcional e a instalação clínica de mock-up po-

dem fornecer informações que irão auxiliar na busca da nova 

DVO12,24,39 e, sobretudo, ofertar condições de verificação clínica 

de guias de desoclusão planejadas na etapa laboratorial, es-

paços protéticos que facilitem o planejamento de desgaste e 

seleção de material restaurador além da conferência antecipada 

de padrões estéticos individualizados para ajustes e aprovação 

por parte do paciente e profissional clínico.

Com o objetivo de montar o caso em ASA e planejar o 

re-equilíbrio funcional, determinar a relação cêntrica passa a ser 

o ponto de partida para qualquer planejamento reabilitador.1,2,41 

Para tanto, é imperativo o uso de qualquer dispositivo despro-

gramador neuromuscular42-45 que desempenhe adequadamente 

sua função, permita o registro da posição de relação maxilo-

mandibular e induza individual e automaticamente o paciente 

a estabelecer um novo arco de fechamento coincidente com a 

própria zona de conforto fisiológico ao sistema. Com ampla apli-

cabilidade clínica, de fácil confecção e comprovadamente eficaz 

no processo de desprogramação, o Jig de Lucia46 e o Dispositi-

vo de Kois36,37 têm sido alvos prioritários no processo de escolha 

para os registros em relação cêntrica.47

A montagem em ASA, utilizando-se de registros fiéis das 

relações maxilocranial, obtida com arco facial e suas implica-

ções de paralelismo horizontal dos planos a serem analisados 

e reabilitados, e maxilomandibular, obtida com desprogramado-

res e registros oclusais, priorizará a estruturação de uma nova 

DVO, com padrões de coincidência do arco de fechamento, 

engrenamento dental e relação cêntrica, oferecendo o melhor 

equilíbrio funcional e fisiológico ao sistema proposto. Apesar 

de inquestionáveis afirmações científicas de que a DVO é uma 

situação clínica altamente adaptável, não havendo uma dimen-

são absoluta e padronizada, uma das grandes dúvidas clínicas 

está no processo de definição dessa nova dimensão. Quando 

se tem o paciente como protagonista, conclui-se que a melhor 

DVO é aquela que satisfaz os desejos estéticos do paciente e 

os objetivos funcionais, com abordagens mais conservadoras e, 

sobretudo, compatíveis com a cronologia de desenvolvimento e 

adaptação funcional individualizada e caracterizada por idade, 

gênero e padrão esquelético.15

Pacientes jovens que apresentam diagnóstico precoce 

de colapso funcional e consequências geradas pela parafunção 

com pouca destruição de estruturas dentais merecem cuidado 

específico sob pena de criação de uma nova DVO incompatível 

com padrões estético-funcionais e com a própria cronologia de 

adaptação funcional. Independentemente de ser possível aumen-

tar a DVO em até 5 mm com acomodação funcional sem que se 

gerem danos ao sistema,48,49 o protocolo DATO apresenta méto-

do de estabelecimento de uma nova DVO baseada na Teoria do 

Crescimento e Desenvolvimento, individualizando cada caso por 

meio da análise e planejamento setorizado; setor 1 - anteroinfe-

rior, setor 2 - anterossuperior, setor 3 - posteroinferior e setor 4 - 

posterossuperior, sem que haja a criação deliberada de espaços 

protéticos para acomodação de material restaurador,25 inaceitável 

aos olhos contemporâneos com as ferramentas terapêuticas dis-

poníveis.
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Nesse sentido, diante do entendimento da criação de 

uma nova DVO baseada no contato bilateral e simultâneo entre 

caninos, responsáveis pela centralização do arco de fechamen-

to mandibular e manutenção da relação cêntrica, a associação 

do protocolo DATO25 com o método 2and2 Concept1,2 surge 

como facilitador não somente para a criação de uma nova DVO 

individualizada, pautada nas referências específicas de cada 

sistema a ser reequilibrado, como também como aplicação de 

uma técnica de ensaio restaurador estético-funcional reproduzí-

vel. O engrenamento dental posterior em comunhão à posição 

fisiológica em relação cêntrica é responsável pela consolidação 

da DVO e recebe direção de forças verticais para exclusiva inci-

dência de compressão mecânica. A instalação do mock-up so-

mente nos setores anteriores, 1 e 2, possibilita a avaliação das 

referências estéticas de exposição de bordo incisal dos incisivos 

centrais durante repouso labial50,51 e da relação de bordo incisal 

dos dentes superiores com relação ao lábio inferior durante a 

dinâmica do sorriso,51-54 que, por consequência incide obediên-

cia ao padrão funcional de overbite máximo de 4 mm,55,56 sen-

do esse individualizado pelas referências estéticas e funcionais 

particulares por gênero, idade e padrão esquelético. Além da 

conferência de referências estéticas, a instalação provisória em 

resina bisacrílica nos setores 1 e 2 oportuniza prioritariamente a 

conferência das relações funcionais das guias anteriores com 

deslizamento lateral, iniciando e terminando em caninos com 

completa desoclusão dos demais elementos dentais durante o 

movimento, desde o princípio,57,58 assim como o deslizamento 

em movimento protrusivo realizado entre bordo incisal dos in-

cisivos inferiores e cristas marginais longitudinais palatinas em 

incisivos superiores.59-62

Uma situação particularmente vantajosa observada na 

instalação do mock-up estético-funcional apenas nos setores 1 

e 2 refere-se à evitação do comum e não menos indesejado 

efeito pantográfico, descrito como uma variação matemática 

1:2:3 em sentido posteroanterior, ocasionado pela transferência 

à boca do projeto idealizado por meio do enceramento de um 

novo engrenamento total dos dentes dos arcos realizado em um 

aparato estático e em dimensões imprecisas quando se compa-

ra com a natureza biológica também imprecisa e irreproduzível 

de forma rigorosamente padronizada.15,63 Dessa forma, o cons-

trangimento causado ao paciente pela simples dificuldade de 

fechamento e engrenamento dos arcos pós-instalação do mo-

ck-up total é eliminado, evitando os dissabores da desconfiança 

e produzindo tecnicamente apenas ajustes nas guias anteriores 

e padrões estéticos referenciais pela posição dos bordos inci-

sais. Além disso, o mock-up oferece fundamentais informações 

clínicas e, sobretudo, visuais para avaliação e quantificação de 

espaço protético posterior, formado pela criação de uma nova 

DVO, seja pela avaliação estática em oclusão, seja pela dinâmi-

ca dos movimentos excursivos mandibulares.

Entretanto, independentemente do espaço posterior for-

mado e da obediência aos padrões estéticos e funcionais da 

reabilitação a ser executada, os contatos estabelecidos na re-

abilitação em oclusão devem ser distribuídos em todo o arco 

e com intensidade similar,64 criando um desafio clínico ao tra-

tamento de perdas estruturais se não houver espaço protético 

suficiente para as restaurações.65 Seguindo conceitos antigos 

que se perpetuam com solidez e previsibilidade na literatura, a 

cerâmica sempre foi a opção prioritária nos casos de reabilita-

ção total. Porém, e apesar da falta de consenso científico, a se-

gurança técnica adesiva e a evolução dos materiais restaurado-

res resinosos oferecem atualmente a execução de restaurações 

menos invasivas, com desgastes mais conservadores e maior 

preservação de estrutura dental.66-71 Esse conceito reabilitador 

vem em comunhão com a compreensão das falhas inevitáveis 

dos procedimentos restauradores no longo prazo; e em pacien-

tes jovens o uso de resinas compostas produz a menor perda 

de estrutura dental desde o preparo inicial até o retratamento.24

No entanto, quando se pensa em reabilitações funcio-

nais conservadoras, a ortodontia sempre participou com efetiva 

ação multidisciplinar previamente ao tratamento reabilitador no 

alinhamento tridimensional dos elementos dentais nos arcos 

mandibular e maxilar, corrigindo discrepâncias de posição e 

inclinação, assim como corrigindo contornos gengivais alte-

rados.72 Nesse sentido, a associação da reabilitação protética 

anterior e extrusão ortodôntica posterior sem preparo dental 

apresenta-se como uma excelente e inovadora alternativa con-

servadora para casos iniciais, com diagnóstico precoce de alte-

ração de DVO, que não apresentem perda ou que apresentem 

perdas incipientes de estruturas dentais, conforme apresentado 

nos casos citados. 

As forças ortodônticas são as maiores indutoras tera-

pêuticas de movimentação dental e, quando aplicadas na coroa 

dental, são transferidas para o tecido periodontal e osso alveo-

lar, induzindo reabsorção e remodelação.73 A erupção forçada, 

ou extrusão ortodôntica, é definida como o movimento ortodôn-

tico não invasivo, previsível e biológico74 em direção coronal 

através de uma força contínua e leve, que visa induzir alterações 

volumétricas no tecido mole e no osso adjacente.75,76 O novo 

osso formado apresenta ótimas qualidades por contar com os-

teócitos nas lacunas ósseas, tendo ótimo prognóstico e baixa 

chance de recidiva.77 Para a rápida extrusão podem ser usados 

os elásticos intermaxilares, acessórios ortodônticos capazes de 

gerar uma força leve e contínua,78 podendo ser utilizados para 

extrusão dental unitária, segmentada, mordida cruzada, corre-

ção de classe II e classe III, bem como conseguir a intercuspi-

dação para finalização do tratamento ortodôntico,79-81 aplicando-

-se conceitualmente aos casos de reabilitação com os mesmos 

benefícios de previsibilidade e longevidade. Em concordância 

com a literatura, exemplificado pelos casos descritos, o uso de 
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mecânica ortodôntica extrusiva apresenta significativo e contro-

lado ganho no sentido vertical. Dessa forma, pode e deve ser 

utilizado como ferramenta terapêutica e participante da criação 

de nova DVO, apresentando excelente resultado estético, con-

quistado com uma abordagem de baixo custo81 e, sobretudo, 

conservadora por evitar o desgaste dental para a criação de es-

paço protético aos materiais restauradores. 

No entanto, os casos apresentados ilustram que toda 

terapêutica ortodôntica extrusiva foi guiada posturalmente pela 

instalação prévia do DOOR no segmento anterior, estabelecen-

do um arco de fechamento sem deflexões, em coincidência com 

a relação cêntrica, mantendo-a estável e adequada fisiológica 

e individualmente ao paciente. O que se observa clinicamente, 

independentemente de critérios de julgamento, é um equívoco 

no entendimento do desempenho fisiológico e neuromuscular 

do sistema funcional. Por mais que as técnicas restauradoras e, 

por consequência ou causa, os materiais tenham evoluído, ofe-

recendo padrões conservadores às reabilitações, a indicação de 

terapias ortodônticas prévias às intervenções sem que haja um 

estabelecimento prévio postural da relação cêntrica nem sempre 

ofertará um engrenamento dental ou alinhamento tridimensional 

dos dentes nos arcos que ofereça mais conservação de estrutu-

ra dental, pois, invariavelmente, a finalização ortodôntica busca 

o engrenamento em uma nova máxima intercuspidação habitual 

não adaptável fisiologicamente, mesmo em pacientes com colap-

so, precoce ou avançado, do sistema funcional, apesar do consa-

grado entendimento científico que indica a relação cêntrica como 

ponto de partida para qualquer reabilitação, seja ortodôntica ou 

protética, ou associadas. Se a reconstrução biomecânica com 

material protético alinha tridimensionalmente os dentes no arco 

e reconstrói funcionalmente o sistema a partir do melhor desem-

penho fisiológico determinado pela relação cêntrica, não seria o 

mesmo padrão conceitual a seguir das terapias ortodônticas que 

também fazem o mesmo, entretanto sem que se inicie o proces-

so pela desprogramação e estabelecimento da relação cêntrica 

como ponto de partida para o engrenamento final? Alinhar os 

dentes tridimensionalmente no arco, buscando alcançar as seis 

chaves de oclusão, caracteriza-se como o ideal à biomecânica, 

mas suprimir o protagonismo da neurofisiologia ao domínio do 

funcionamento desse sistema é desconsiderar que haverá indu-

bitavelmente uma adaptação funcional mais rápida desse mes-

mo sistema ao longo da vida com alterações de posição desses 

mesmos dentes alinhados anteriormente. E, segura e definitiva-

mente, não é uma condição clínica de recidiva. Isso se trata do 

domínio fisiológico à biomecânica, fazendo com que o próprio 

sistema busque sua relação de equilíbrio e conforto fisiológico, 

neuromuscular e articular, modificando a posição dental. Ainda e 

definitivamente, a relação cêntrica não é a posição mais centrali-

zada do côndilo na cavidade articular, pois é e sempre será indivi-

dual a cada ser humano, na dependência de padrão esquelético, 

sexo e idade; e, se ainda o fosse, é impossível que esse processo 

de obtenção postural se dê forçosamente por ações biomecâ-

nicas ortodônticas ou protéticas, pois a desprogramação neuro-

muscular pressupõe fisiologicamente uma ação sem incidências 

de forças manuais e/ou mecânicas, ou a participação de dentes 

por um mecanismo involuntário neuromuscular de ação-reação. 

Essa situação independe de crenças dogmáticas, discussões 

acadêmicas ou sistemas patenteados de reabilitação ortodôntica 

ou protética, pois a fisiologia humana, sendo soberana, atua de 

forma poderosa, estimulando os músculos que elevam e, princi-

palmente, projetam a mandíbula em sentido anterior sempre que 

há contato em dentes posteriores. 

Nesse contexto, de forma inédita e inovadora, o concei-

to DOOR - Dispositivo de Orientação Ortodôntico Reabilitador 

caracteriza-se como um método simples, prático e conservador, 

sendo parte integrante e fundamental às reabilitações estético-

-funcionais. Como é customizável de acordo com a avaliação 

de referências estéticas, exposição dental com os lábios em re-

pouso, formação de curva ascendente para posterior de bordos 

incisais dos elementos anterossuperiores e trespasse vertical 

compatível com idade, sexo e padrão esquelético, e referências 

funcionais avaliando-se o grau de evolução e localização das 

perdas de estruturas dentais, o DOOR pode ser confeccionado 

somente no setor 1, no setor 2 ou nos dois setores anteriores, 

reconstruindo provisoriamente as características morfológicas 

naturais dos elementos dentais envolvidos e permitindo o esta-

belecimento e registro inicial da relação cêntrica como ponto de 

partida para as reabilitações protéticas e ortodônticas. Para tanto, 

faz-se imperativo compreender que o DOOR e todo o equilíbrio 

fisiológico depende de manter os setores 1 e 2, anteroinferior e 

anterossuperior, ferulizados, mediante o estabelecimento da po-

sição de conforto articular e desempenho fisiológico neuromus-

cular coincidente com o arco de fechamento mandibular sem 

deflexões, evitando que a mecânica ortodôntica altere a posição 

de trabalho estabelecida no planejamento setorizado. Dessa for-

ma, guiará as movimentações biomecânicas e o alinhamento 

tridimensional dos dentes nos arcos dentais, ofertando conser-

vadorismo à reabilitação estético-funcional e longevidade no po-

sicionamento dos dentes com menores riscos de movimentação 

adaptativa deles, pois o posicionamento será sempre ditado pelo 

mandatário do sistema, a fisiologia humana.

CONCLUSÃO
De forma sistemática e crescente, a conscientização 

a respeito das patologias oclusais e de suas consequências 

geradas ao sistema estomatognático tem sido motivo de 

abordagens reabilitadoras cada vez mais precoces, impondo um 

caráter mais conservador às terapias propostas. Nesse sentido, 

os autores apresentam o DOOR - Dispositivo de Orientação 
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Ortodôntico Reabilitador, conceito inédito, como parte integrante 

desse processo conservador de reabilitação oral. A partir de um 

fluxo digital ou analógico, e com diferentes tipos de configurações, 

definidas de acordo com a necessidade e a indicação de cada 

situação clínica, o DOOR pode ser amplamente utilizado como 

mecanismo de orientação às movimentações ortodônticas, 

mantendo a relação cêntrica como ponto de partida para 

qualquer reabilitação funcional, ortodôntica e/ou protética, 

desde o início da movimentação e alinhamento tridimensional 

dos dentes nos arcos a partir de princípios estéticos aplicados 

ao planejamento reabilitador pelo estabelecimento provisório 

da correta e individualizada proporção dental e trespasse 

vertical, overbite, definido, baseando-se sempre pela idade, 

gênero e padrão esquelético do paciente. Assim, o DOOR 

apresentou fácil execução técnica, simplificando os tratamentos 

reabilitadores em uma condução cada vez menos invasiva e 

com melhor prognóstico no longo prazo, pelo estabelecimento 

de um desempenho fisiológico, diminuindo consideravelmente 

a colocação de biomateriais em boca e, como consequência, 

retardando o início precoce do dente no ciclo restaurador.
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