
SEJA BEM-VINDO AO MUNDO DOS DISPOSITIVOS ORTODÔNTICOS 
SOBRE ANCORAGEM ESQUELÉTICA!
O sistema DOSAE vem agregar um mar de possibilidades biomecânicas utilizando 
componentes patenteados que otimizam o planejamento e a construção laboratorial de 
forma rápida e econômica! 

AGORA UMA REALIDADE NO BRASIL! 

SOLICITE AO LABORATÓRIO CERTIFICADO! 
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O PROJETO

O SISTEMA DOSAE - Dispositivos Ortodônticos Sobre Ancoragem 
Esquelética é um projeto que foi desenvolvido pelo ortotécnico 
José Roberto Ramos baseado nos princípios do sistema alemão 
BENEFIT SYSTEM do Prof. Dr. Benedict Wilmes.

A ideia foi desenvolver componentes práticos, efi cientes 
e acessíveis economicamente para a América Latina.  O 
sistema DOSAE nasceu inteligentemente com essa proposta, 
e é composto por uma família de plataformas que permite a 
construção dos mais diversos tipos de dispositivos ortodônticos 
posicionados sobre a cabeça dos microparafusos DATs.

Todo o projeto DOSAE foi desenvolvido para ser utilizado 
em conjunto com os microparafusos da marca MORELLI, 
podendo ser compatível também com outras marcas 
desde que a dimensão da cabeça hexagonal dos 
microparafusos não seja superior a 2,5 mm e a auréola em 
volta da cabeça não seja maior que 3,0 mm de diâmetro.

BENEFIT SYSTEM                                                        DOSAE SYSTEM

2,5mm (Cabeça hexagonal)                

3,0mm (Auréola)

Trata-se de uma ideia altamente econômica 
quando comparada ao sistema BENEFIT SYSTEM, que 
é de aparafusamento, enquanto as plataformas 
do sistema DOSAE são cimentadas com resina ou 
ionômero de vidro fotopolimerizável sobre a cabeça 
dos microparafusos DATs.



O transferidor DOSAE garantirá que as plataformas tipo MONO sejam 
posicionadas sobre a cabeça hexagonal dos microparafusos. Seu uso 
está indicado somente em casos de uso de plataforma tipo MONO, 
como se mostra a seguir no emprego das plataformas tipo MONO. 

CONHECENDO AS PLATAFORMAS DOSAE

PLATAFORMAS 
MONO 

PLATAFORMAS 
DUPLA 

Foram desenvolvidos 7 tipos de plataformas que permitem construir dispositivos planejados 
de forma individualizada de acordo com a necessidade de cada caso.  Com toda essa 
variedade de desenhos é possível construir dispositivos individualizados com ações únicas 
ou combinadas nos seguintes sentidos: transversais, sagitais e verticais. A grande variedade 
de design das plataformas DOSAE lhe ajudará a planejar o dispositivo em um sítio com 
mais estabilidade.

As plataformas DOSAE são de aço inox sinterizado e podem receber soldas convencionais de prata ou 
a laser. As plataformas podem ser do tipo MONO (um furo) ou DUPLA (dois furos). 
As plataformas do tipo MONO tem a dimensão do furo de 2,6 mm e ficam sobrepostas à 
cabeça do miniparafuso. Já as plataformas do tipo dupla têm o diâmetro do furo com 
3,10 mm, ou seja, elas não ficam sobrepostas à cabeça do miniparafuso, mas em contato 
direto com a mucosa e seus furos são utilizados como guias de perfuração direta do 
microparafuso. 
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Plataformas DOSAE Tipo - MONO (Método Indireto) 
EMPREGO CLÍNICO DAS PLATAFORMAS DOSAE

Para o emprego das plataformas tipo MONO, é necessário que seja realizado, primeiramente, 
o posicionamento dos microparafusos na boca do paciente. Confecciona-se um guia de 
autoperfuração com placa a vácuo de silicone de 2 mm. Perfura-se com uma broca a 
placa de silicone no modelo de gesso de forma simétrica.

Instala-se a placa de silicone em boca que irá indicar o local exato de posicionamento 
dos micro parafusos.

Somente após a instalação dos 
microparafusos é que se remove 
o guia de silicone da boca do 
paciente.



Após a instalação dos microparafusos, realiza-se uma moldagem com alginato.
Sequência de transferência para obtenção do modelo de trabalho: adapta-se o componente 
transferidor na sua respectiva cavidade reproduzida na moldagem junto com as bandas, 
quando necessário; coloca-se uma gota de cola tipo Super Bonder fixando os transferidores 
no alginato e garantindo que os mesmos não se desloquem no ato de vazamento do 
gesso.

EMPREGO CLÍNICO DAS PLATAFORMAS DOSAE

Exemplo de uma sequência de fase laboratorial de um dispositivo: adaptam-se as plataformas sobre 
as cabeças dos transferidores, monta-se o dispositivo desejado e, por fim, solda-se o dispositivo às 
plataformas e bandas, caso existam.   

Sequência de instalação do dispositivo na boca: cimentam-se primeiramente as bandas, se 
houver;depois se coloca resina fotopolimerizavel ou ionômero de vidro sobre a cabeça dos 
microparafusos. 

Plataformas DOSAE Tipo - MONO (Método Indireto) 



Cimenta-se a banda e, em seguida, colocam-se os microparafusos usando os furos da 
plataforma dupla como guia de autoperfuração.

Fixa-se a plataforma nas cabeças dos microparafusos utilizando-se resina ou ionômero 
fotopolimerizável

EMPREGO CLÍNICO DAS PLATAFORMAS DOSAE

Plataformas DOSAE Tipo – DUPLA (Método Direto) 

Quando a confecção do dispositivo for planejada utilizando as plataformas do 
tipo DUPLA, a situação se inverte em relação à utilização da plataforma MONO. 
Não é necessário construir o guia de silicone pois o furo da própria plataforma 
servirá de guia para a autoperfuração. Desta maneira não haverá necessidade de 
usar transferidores, realizando somente a transferência das bandas nos casos que 
requerem bandas.
O ortotécnico credenciado DOSAE irá construir o dispositivo posicionando a 
plataforma dupla no sítio indicado pelo ortodontista.



O parafuso disjuntor palatino apoiado sobre os microparafusos de ancoragem temporária é 
conhecido mundialmente como MARPE (Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expander).

Foi incluído no projeto DOSAE a criação de 3 parafusos com design semelhante aos MARPEs 
importados. 

MARPE HÍBRIDO BRAÇO MONO

Indicado em dentição mista 
ou permanente jovem. 

Indicado em pacientes em 
fase final de crescimento ou 
pacientes adultos.

Ao contrário dos outros 
dois modelos mencionados 
anteriormente (MARPEs), 
esse modelo expansor tem 
uma ação dentoalveolar, 
ou seja, não está indicado 
para realizar disjunções.  

DENTOALVEOLAR EXPANSOR HÍBRIDO UNILATERAL - TRANSVERSAL / SAGITAL

MARPE HÍBRIDO BRAÇO DUPLO

MARPE  

Conforme seja posicionado no palato, pode-se descruzar mordidas anteriores, 
descruzar mordidas unilaterais posteriores e ainda fazer a distalização bilateral de 
todos os molares em bloco. 



Emprego do MARPE  - DOSAE 
Os MARPEs - DOSAE podem ser adquiridos e adaptados no palato e soldados nas 
bandas de forma rápida, prática e direta.  

Antes de enviar o modelo ao laboratório, o ortodontista deve checar as condições 
anatômicas do palato no modelo de estudo do paciente verifi cando a possibilidade 
de adaptação da base do parafuso tipo MARPE no palato e provando, desta 
maneira, o parafuso no modelo de estudo do paciente.

Se o palato possibilitar a 
adaptação da base do 
parafuso, deve-se realizar 
a bandagem dos primeiros 
molares na boca e fazer a 
transferência de modo a obter 
o modelo de trabalho com 
bandas.

O ortotécnico irá adaptar o MARPE conformando 
os braços de forma mais anatômica possível e 
soldando-o nas bandas.

Após a cimentação do dispositivo na boca por intermédio das bandas, colocam-se os 
DATs  no palato, com 11mm de comprimento os anteriores e 9mm os posteriores. 

A cimentação do MARPE é realizada acomodando o ionômero de vidro ou a resina 
fotopolimerizável sobre as cabeças dos DATs. 

MARPE  



SÍTIOS PALATAIS PARA COLOCAÇÃO DOS DATS
Vários estudos publicados mostram que a instalação de DATs - Dispositivos de Ancoragem 
Temporária no palato oferece mais segurança que a instalação intrarradicular. Por este 
motivo, vários estudiosos do assunto estão optando por dispositivos ortodônticos ancorados 
no palato.  A qualidade da gengiva palatal, bem como a qualidade e a quantidade 
de osso, é um fator importante na determinação do sucesso da instalação dos DATs. 
As regiões de mucosa fina são mais desejáveis para a colocação dos microparafusos. 
Benedict Wilmes é um dos maiores precursores mundiais desse tema, e em seus trabalhos 
publicados ele dá detalhes importantes relacionados à inserção de DATs no palato. Tendo 
em vista que 90% das plataformas DOSAE são colocadas no palato, seguimos o protocolo 
do mestre Wilmes B.
O Prof. Wilmes idealizou um esquema de mapeamento palatal que mostra os sítios ideias 
para a instalação de DATs e nomeou este mapeamento como T- Zone, ou seja, “Zona-T” 
(Imagem A)1.

O desenho em formato de T (cor verde) indica a Zona T. A parte transversal do T compreende 
a zona paramediana (região anterior) que pode ser identificada logo abaixo das terceiras 
rugas palatinas.  A parte sagital do T (região posterior) compreende a zona mediana1. 
Segundo B. Wilmes,  é fundamental evitar a área lateral posterior devido à falta de osso; 
nessa área o osso é muito fino (área vermelha)1. Como mostrado na imagem (A), temos 
como referência a Zona T como o sítio mais estável para a instalação de DATs;  entretanto, 
o sítio mais estável pode não ser o mais vantajoso para a biomecânica ortodôntica, e 
pode-se acabar escolhendo um sítio menos estável. Quando for preciso instalar DATs na 
região lateral à sutura palatina mediana, é recomendado que essa área não ultrapasse 2 
mm da borda lateral da rafe palatina (área roxa).
Como a estabilidade dos DATs é o problema mais frustrante enfrentado neste discurso, 
sugere-se encontrar o sítio mais estável para eles e achar uma solução para a mecânica 
ortodôntica, em vez do sítio menos estável. É de extrema importância ser criativo na 
elaboração do dispositivo individualizado quanto à biomecânica ortodôntica. O fator 
mecânico é onde se tem muito mais controle pois se pode controlar as variáveis. O 
sistema DOSAE dispõe de 7 tipos de plataformas, e é fundamental observar bem os fatores 
associados ao design de cada plataforma visto que esse estudo avaliativo lhe ajudará a 
planejar o dispositivo em um sítio com mais estabilidade.

 Imagens extraídas do artigo de Benedict Wilmes1 (A, E e G).
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B C

O esquema (B) ilustra melhor a zona inadequada para a instalação de DATs (zona 
vermelha) que indica pouca espessura de osso e densidade alta de vasos sanguíneos. A 
imagem (C) mostra nitidamente os sítios onde se encontra a maior densidade de vasos 
sanguíneos2. 

A área verde do esquema (B), compreendida como zona paramediana, é considerada 
a melhor área do palato para a instalação de DATs por oferecer risco mínimo de lesão 
iatrogênica2.
A ancoragem esquelética na zona anterior (paramediana) é ideal para suportar vários 
mecanismos de tratamento pelo fato de ter mais osso, podendo ser usados DATs mais 
compridos (11mm),  que garantem uma melhor estabilidade para o dispositivo instalado2. 
Os DATs instalados na zona paramediana devem ter de 5-10 mm de afastamento um do 
outro  e sempre posicionados o mais paralelo possível,  conforme ilustra a imagem (D). Os 
mesmo devem ser instalados perpendiculares ao plano oclusal, conforme ilustra a imagem 
(E), a fim de minimizar os riscos de danos às raízes dos incisivos1. 

Já na zona mediana, os DATs devem ser instalados 7-14 mm de distância,  conforme ilustra a imagem (F). 
O DAT anterior deve ser de 11mm o posterior de 9mm de comprimento. 
A imagem (G) apresenta um traçado vermelho que mostra nitidamente uma camada de tecido mais 
grossa na região anterior do que na posterior1. 

De acordo com tudo que foi explicado, a escolha entre a zona paramediana e a zona 
mediana para a instalação do dispositivo vai depender do plano biomecânico planejado 
para cada paciente1.

SÍTIOS PALATAIS PARA COLOCAÇÃO DOS DATS
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São diversas as opções para realizar um mesmo tipo de mecânica utilizando-se dispositivos 
ortodônticos sobre ancoragem esquelética. A escolha entre os componentes para 
elaborar um dispositivo individualizado deve ser bem avaliada, pois essa decisão também 
é um fator que contribui para o sucesso da estabilidade dos DAT’s que suportarão as 
forças do mecanismo. 
Pode-se melhor explicar através de um exemplo simples que confronta a escolha entre 
duas opções para realizar uma distalização bilateral. 
Para elaborar um dispositivo distalizador bilateral confronta-se aqui a utilização de barras 
expansoras posicionadas no sentido sagital versus um par de mecanismo telescópico com 
molas de NiTi tipo Distal Jet. 

BIOFÍSICA APLICADA RELACIONADA À ESCOLHA DO TIPO DE DISPOSITIVO

A opção com barras expansoras é simples e econômica, porém pode liberar um momento 
de torque sobre os DAT’s, no ato da ativação do parafuso. Já o sistema de molas Niti, quando 
ativado, libera uma força suave e constante o que biologicamente é mais interessante para 
a terapia ortodôntica, principalmente, quando o vetor da força se encontra no perímetro 
sagital. Também vale enfatizar que as barras expansoras utilizadas como mecanismo de ação 
sagital posicionadas sobre DAT’s, em sítios de estabilidade, mostram-se muito eficientes, com 
baixos índices de acometimento de afrouxamento dos DAT’s.

Zona Mediana Zona Paramediana Como já dito anteriormente 
no tópico sítios Palatais, 
para colocação dos DAT’s, 
dispõe-se das opções de sítios 
zona paramediana e zona 
mediana. As inúmeras ideias 
podem ser estruturadas 
nessas zonas através das 
opções de design das 
plataformas DOSAE. O que 
se mostra aqui é que se 
por algum motivo não for 
viável a opção primária, 
os designs das plataformas 
podem viabilizar uma opção 
secundária.
Aqui, apresentam-se dois 
exemplos de mecanismos 
distalizadores instalados em 
zona paramedianas como 
opção primária e zona 
mediana como opção 
secundária. 



Barra inferior vestibular frontal (tipo Manhães) 
Barra para tratamento de Classe III (tração reversa da maxila) ancorada sobre dois 
microparafusos posicionados entre as raízes de incisivos laterais e caninos inferiores.

DESIGNS DE DISPOSITIVOS E PRÉVIA LABORATORIAL

04 Desgaste e polimento da 
solda 

01 Moldagem e transferência

03 Inclusão com gesso e solda 
de prata

02 Adaptação das 
plataformas e barra e gancho

Os ganchos instalados nas canaletas distais das plataformas 
tipo Mono são utilizados para a adaptação dos elásticos 
de Classe III ou um par de molas gigante NiTi.

Para esse sistema utiliza-se 
a plataforma tipo MONO 
(modelo lados diferentes)



MARPE HÍBRIDO INDIVIDUALIZADO
Por questões anatômicas do palato, nem sempre é possível adaptar um MARPE pré-fabricado 
bem posicionado anteriormente na região paramediana, logo abaixo das terceiras grandes 
rugas, ou seja, em alguns palatos essa área tem forma anatômica curva, o que inviabiliza o 
bom posicionamento do dispositivo pré-fabricado. No sistema de construção individualizado 
as plataformas ficam sobrepostas sobre as cabeças dos microparafusos sem contato direto 
com a mucosa, evitando inflamações, o que dessa forma  torna-se mais indicado para realizar 
tração reversa maxilar

Construído sobre plataformas 
tipo MONO (modelo comprimento).

01 Adaptação do parafuso nas plataformas

02 Inclusão e solda de prata

03 Desgaste e polimento da solda   



Os modelos e designs dos mais diversos tipos de dispositivos ortodônticos convencionais já 
existentes na ortodontia contemporânea agora podem ser estruturados sobre microparafusos, 
por intermédio das plataformas DOSAE, garantindo a grande vantagem de não mais nos 
preocuparmos com efeitos colaterais de reação (terceira lei de Newton, ação e reação).  
O conhecimento biológico, associado à criatividade, nos permite criar dispositivos 
individualizados otimizados que nos brindam com grandes oportunidades de solucionar casos 
complexos ou até mesmo nos desviar de procedimentos cirúrgicos invasivos. 
Todos os modelos de dispositivos apresentados em seguida, tratam-se apenas de um pequeno 
acervo ilustrativo de ideias sugestivas, mostrando de forma engenhosa um grande mar de 
possibilidades biomecânicas.

OUTRAS SUGESTÕES DE DESIGNS

Barras Distalizadoras Independentes

MARPE Esquelético com Distalizador mola NiTi

Barras para Impactação Maxilar

Prótese Anterior Temporária



Barras Inferiores Vestibulares Laterais para Classe III

OUTRAS SUGESTÕES DE DESIGNS

Prótese Posterior Temporária & Barra Distalizadora Unilateral

Cantilever Tracionador de Canino Incluso

Intrusor de Molar

Contração Unilateral Maxilar para Síndrome Brodie



PROJETO EM ANDAMENTO: LIVRO

Este projeto vem para agregar um mar de 
possibilidades ortodônticas. Trata-se de um 
atlas operacional que propõe uma vasta 
gama de ideias sugestivas de recursos 
auxiliares possibilitando ao ortodontista 
promover diversos tipos de mecânicas 
sobre ancoragem esquelética através de 
dispositivos que podem ser planejados de 
forma individualizada para cada caso. A 
obra também inclui construção passo a 
passo dos mais diversos tipos de dispositivos 
de forma detalhada.

O autor José Roberto Ramos é um estudioso de 
aparatologias ortodônticas e ortopédicas funcionais, 
autor de diversos livros, técnicas e inúmeros aparelhos 
inteligentes que otimizam a biomecânica.

RESULTADOS VOCÊ QUER, RESULTADOS OS PACIENTES ESPERAM! 

0800 887 0865
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O Sistema DOSAE está disponível 
nos melhores laboratórios 
ortodônticos do Brasil!
Dúvidas ou informações ligue para:

Este projeto vem para agregar um mar de 
possibilidades ortodônticas. Trata-se de um 
atlas operacional que propõe uma vasta 
gama de ideias sugestivas de recursos 
auxiliares possibilitando ao ortodontista 
promover diversos tipos de mecânicas 
sobre ancoragem esquelética através de 
dispositivos que podem ser planejados de 
forma individualizada para cada caso. A 
obra também inclui construção passo a 
passo dos mais diversos tipos de dispositivos 
de forma detalhada.


