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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisáo dos conhecim,entos existentes sobre os fios metálicos utilizados 

nc~ especialidade de ortoclontia. Seráo abordadas as principais saracteffísticas dos diferentes materiais, proppiedades, indicaçQes, 
vantageris e desvantageriç das figas. A grande variedade de fios à disposlgão do ortodoneista deixa, muitas vezes, dúvidas na 
escolha do melhor material a ser empregado. Fios de aço InoxPdAveP, de ru'vel-titânio, beta-litânio, coaxiais, superePásticos, 
entre outros, possuem características e aplicaçrPes cPíPslcas especifkas, e devem ser corretamente utilizados. 
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SUMMAItY 
The objetive of this study is to make a revision of the existing howledge on metdlis wires used in orthodontics. 

The ggrincipai characterãstics of &ferenb mateplds d be approached such as generafihes, proprietaes, indisations, advantages 
a r ~ d  dlsadvantages of each lrad. The gea t  vaiety of wires nvailable to the ortPlesdon~st, severa4 times leads to doubts in the 
ahsice ot "hhe best material to be used. Çtaidess-steel wires, n4ckel-titanjum, betha-fitanaum, coaxial, superelastic, among 
obhers, have ~pecafic charasterastics and cEnicd aaplications and must be used correc8By. 
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Na or todont~a,  a apliêaçáo 
correia das forças tem pãm papel 
fx~ndarnental para que ocorna o 
rnov~mento dos dentes. BYoBo@camente, 
esta força deve ser capaz de  
proporcionar o aparecimento das 
reaq0es hastológicas de aposiçáo e 
absorgáo óssea, que sáo responsáveis 
pclo movimento dentário. Este 

movimento 6 resultante da apliacaçcPo de 
forcas aos dentes através d e  fios 
rnet%cos, que enconbm-se ligados aos 
aparelhos ortod6rikicos removiveis ou 
fixos. 

Os fios metálicos possuem 
""memóp-Bcá", isto é, quando deformados, 
desde que respeitando seu limite de 
elasticidade, podem retomar à sua 
config~ração original. Durante este ato, 
os materiais armazenam energia 
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potencial que ser6 transformada em 
energia cinética, à medida que o 
material retorna a sua posição original, 
levam consigo o dente a s  qual está 
figado. 

O procedimento ideal de se 
movirnsntar um dente fisiolo@eamente 
6 quase impossível clinicamente. 
Enbietmlo, quanto mais a foqa aplicada 
se desvia d o  ideal teórico, mais 
suscetíveis a processos patológicos 
















