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Orthodontic retention procedures: 
Retrospective statistical study
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CLINICAL STUDIES 

ABSTRACT
Objectives. This retrospective study aimed to analyse the orthodontic retention procedures used for the stability of 
orthodontic treatment results and the prevention of relapse.
Material and method. The study was performed over a period of 24 months, analyzing the type of procedures used 
for orthodontic contention for 124 patients, at age between 14 and 49 years, treated orthodontically with fixed bimax-
illary apparatus, the wearing time of these devices being between 24 and 30 months. To these patiens were applied 
Hawley plate, vacuum-formed retainer and fixed collate retainer, depending on the dento-maxillary abnormalities, 
orthodontic treatment with or without extractions, dento-periodontal status and existing clinical situation, as well as 
the collaboration with the patients.
Conclusions. To be effective, the restraint must be immediate, correctly applied or used for a long period of time.

 Keywords: orthodontic treatment, relapse, ortodontic retention procedures

RezuMAT
Obiective. Acest studiu a urmărit analiza retrospectivă a mijloacelor de contenție utilizate pentru stabilitatea 
rezultatelor tratamentului ortodontic și prevenirea recidivei. 
Material şi metodă. Studiul a fost efectuat pe o perioadă de 24 de luni, analizând tipul de aparat folosit pentru 
contenție pentru 124 de pacienți, cu vârste cuprinse între 14 și 49 de ani, tratați ortodontic cu aparate fixe bimaxilar, 
timpul de purtare a aparatelor fixe fiind între 24 şi 30 luni. Acestor pacienți li s-au aplicat aparate de contenție de tip 
placă Hawley, gutiere termoformabile și retainere colate, în funcție de anomalia dento-alveolară tratată, cu sau fără 
extracții, statusul dento-parodontal și situația clinică existentă, precum și de colaborarea acestora.
Concluzii. Pentru a fi eficientă, contenția trebuie să fie imediată, corect aplicată sau utilizată și pentru o perioadă 
lungă de timp.
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INTRODuCeRe

Mijloacele de contenție sunt utilizate după un 
tratament ortodontic pentru a menține rezultatele 
obținute si a preveni astfel recidiva. În literatura de 
specialitate, nu sunt multe cercetări științifice pri-
vind necesitatea contenției și metodele utilizate, 
cele mai multe dintre lucrările publicate având la 
bază experiența practică a medicului ortodont (1).

Contenția este perioada care urmează tratamen-
tului ortodontic activ prin care dinții trebuie 
menținuți pentru o perioadă cât mai lungă de timp 
în noua lor poziție. În cele mai multe cazuri, dacă 
această fază a tratamentul nu are loc, atunci există 
foarte mari șanse de recidivă, din cauza faptului că 
atât osul, cât și țesutul parodontal și țesuturile moi 
necesită timp pentru a se adapta și a se reface după 
mișcarea ortodontică (1,2). Din momentul în care 
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dinții sunt deplasați, apare resorbția osoasă (înain-
tea rădăcinii) și apoziție osoasă (formare de os nou 
în spatele rădăcinii), ciclul de remodelare osoasă 
fiind de aproximativ 6 luni. Prin urmare, pentru a 
evita recidiva, contenția trebuie să fie pentru o pe-
rioadă de cel puțin 6 luni după alinierea tuturor 
dinților. Și țesuturile moi (gingie, ligament paro-
dontal, buze, obraji și limbă) au, de asemenea, un 
important rol în stabilitate și apariția recidivei. Li-
gamentul parodontal şi în special fibrele gingivale 
(elastice) supracrestale se adaptează după cel puțin 
9 luni la noua poziție a dinților deplasați ortodontic 
și nu este sigur că aceste fibre se vor adapta vreoda-
tă pe deplin. Aceasta înseamnă că există situații cli-
nice în care stabilitatea dentară nu va fi realizabilă 
și recidiva este oricând posibilă, mijloacele de 
contenție fiind cele care ajută la menținerea rezul-
tatelor (2,3). 

De aceea, este importantă explicarea necesității 
aplicării mijloacelor de contenție și purtarea adec-
vată a acestuia, constituindu-se ca fază pasivă a tra-
tamentului ortodontic, pentru a minimaliza recidiva 
si a evita dezamăgirea pacienților şi a părinților 
(4,5).

Pentru practicianul ortodont, este important să 
cunoască și să aplice câteva principii de mecanică 
ortodontică pentru a reduce riscul de recidivă (5,6):

Supracorecția overjet-ului și overbite-ului în 
timpul tratamentului ortodontic al cazurilor de 
ocluzie deschisă, ocluzie adâncă acoperită, anoma-
lii dento-alveolare de clasa a III-a și clasa II/1 An-
gle

Supracorecția rotațiilor, mai ales a celor de la 
nivelul incisivilor inferiori, în fazele de început ale 
tratamentului ortodontic; pentru rotațiile severe 
unii specialiști recomandă fibrotomii supracrestale, 
precum și reconturarea coroanelor triunghiulare cu 
eliminarea contactelor interproximale de tip punc-
tiform

Frenectomia unui fren al buzei superioare, gros 
și cu inserție joasă, care a determinat diastemă

Evitarea lărgirii arcadei inferioare și a creșterii 
distanței intercanine pentru a rezolva înghesuirile 
dentare, deoarece apar de cele mai multe ori recidi-
ve și probleme parodontale.

Tipuri de aparate de contenţie

În prezent, dispozitivele de contenție (așa-
numitele retainere) se împart în dispozitive 

detașabile sau fixe. Se pot aplica la arcada superi-
oară sau inferioară (sau la ambele, așa cum se în-
tâmplă în cea mai mare parte), fiind realizate pe 
modele din gips turnate în amprentele arcadelor 
dentare după îndepărtarea aparatelor fixe.

Aparatele de contenție mobilizabile sunt: placa 
Hawley (și variațiile acesteia), aparatele de 
contenție conformate prin vacuum (VFR, placa Es-
six sau gutierele termoformabile) și positionerele 
(5,6).

Placa Hawley clasică este formată din baza plă-
cii palatinale sau linguale (acrilică), la care se pot 
încorpora un șurub ortodontic, un arc vestibular cu 
buclă în „U“ (poziționat între canin și premolar) și 
croșete Adams (pe molar), fabricarea acestora fiind 
destul de costisitoare. Are avantajul că nu acoperă 
suprafața ocluzală a dinților, poate fi purtat și în 
timpul mesei, poate fi activat la nivelul arcului ves-
tibular sau al croșetelor, dar nu menține întotdeau-
na dinții în sens vertical sau sagital, ceea ce poate 
duce la malocluzii sau rotații dentare (recidivă) 
(1,6).     

Ca variante modificate ale plăcii Hawley, există 
(5,7): 

– acoperirea cu masă acrilică transparentă a ar-
cului vestibular, la nivelul incisivilor (mezial
de canini), transformând astfel arcul într-o
atelă acrilică care menține incisivii „strânși“
între aceasta și baza plăcii palatinale.

– utilizarea unui arc vestibular extins distal de
ultimul molar (fără croșete), ceea ce stabili-
zează ocluzia și menține dimensiunea trans-
versală posterioară a arcadei superioare.

Gutierele termoformabile (placa Essix) necesită 
pentru fabricare un echipament de termoformare cu 
vacuum și plăci din poliester sau polivinil, de di-
mensiuni de la 0,5-3 mm, dure sau elastice, trans-
parente sau opace. Ele sunt preferate de pacienți 
datorită esteticii, costurilor de fabricație, menținerii 
stabilității dinților și ușurinței de purtare și 
întreținere. Prezintă însă și dezavantaje: acoperă 
suprafața ocluzală a dinților, cu menținerea redusă 
a mișcărilor verticale și a spațiilor închise după 
extracții dentare sau diastemă și deteriorarea rapidă 
dacă sunt purtate în timpul mesei sau la pacienții cu 
bruxism (7,8).   

Positionerele sunt utilizate după îndepărtarea 
aparatelor fixe pentru menținerea poziției dinților 
în cazul îndepărtării premature, după corectarea 
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ocluziei deschise frontale (cu efect de închidere 
verticală a ocluziei) sau a poziției mandibulei (în 
sens sagital). Sunt însă mai greu acceptate și purta-
te de pacienți, iar tehnica de confecționare este mult 
mai laborioasă și costisitoare (5).

Dispozitivele de contenție fixe (retainerele cola-
te) sunt realizate din fir de oțel inoxidabil împletit 
sub forma unui arc subțire, cu diametrul firelor in-
dividuale și a grosimii totale a firelor variabil (în 
medie, între 0,0175 şi 0,022 inci). Se pot utiliza și 
fire rotunde (blue Elgiloy), rectangulare (din titan), 
retainere prefabricate sau fabricate în laborator din 
arcuri de NiTi. Aceste arcuri oferă o cantitate mică 
de flexibilitate (permițând mișcarea fiziologică) în-
tre fiecare dinte, ceea ce face ca desprinderea să fie 
mai puțin probabilă (spre deosebire de retainerele 
colate din sârmă groasă sau rigidă) (9). Retainerul 
se colează de la canin la canin, pe fața linguală, 
după adaptarea acestuia pe modelul din gips, 
curățarea dinților, pregătirea smalțului și utilizarea 
unui material de colaj adecvat. Dacă sunt bine 
adaptate și fixate printr-o tehnică precisă, retainere-
le colate pot rezista fără să se desprindă mulți ani, 
un rol important avându-l și pacientul, prin respec-
tarea indicațiilor privind îngrijirea retainerului, 
alimentația și controalele periodice (9,10). 

Au fost efectuate diverse studii privind contenția 
utilizată de specialiștii ortodonți pentru evaluarea 
tipurilor de contenție utilizate și pentru care situații 
clinice sunt indicate, protocolul privind aplicarea 
acestora, recomandările date pacienților și protoco-
lul privind controalele periodice (11-14).

SCOP 

Scopul acestui studiu a fost acela de a face o 
analiză retrospectivă a mijloacelor de contenție uti-
lizate pentru prevenirea recidivei și menținerea 
stabilității dentare după tratamentul ortodontic cu 
aparate fixe.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul a fost efectuat pe o perioadă de 24 de 
luni după analiza fișelor de tratament ortodontic pe 
un lot de 124 de pacienți, cu vârste cuprinse între 
14 și 49 de ani, tratați ortodontic cu aparate fixe 
bimaxilar, timpul de purtare a aparatelor fixe fiind 
între 24 şi 30 luni. Acestor pacienți li s-au aplicat 

aparate de contenție de tip placă Hawley, gutiere 
termoformabile și retainere colate, în funcție de 
anomalia dento-alveolară tratată, cu sau fără 
extracții, de statusul dento-parodontal și situația 
clinică existentă și, nu în ultimul rând, de colabora-
rea pacienților.

Aparatele de contenție tip placă Hawley (unele 
cu șurub ortodontic montat median) au fost reco-
mandate pentru menținerea rezultatelor în ocluzia 
deschisă, ocluzia adâncă acoperită, în anomaliile de 
clasa a II-a și clasa a III-a Angle, în compresiile de 
maxilar (după expansiune transversală RPE) și la 
pacienții adolescenți (în creștere pubertară sau cu 
igienă dentară defectuoasă). 

Gutierele termoformabile au fost utilizate mai 
mult la arcada superioară, la pacienții la care au 
fost efectuate extracții în scop ortodontic (înghesiri 
dentare), la cei cu probleme parodontale, la care s-a 
desprins sau au solicitat îndepărtarea contenției co-
late și la pacienții cu bruxism nocturn. 

Retainere colate au fost aplicate de regulă la ar-
cada mandibulară, de la canin la canin, în combinație 
cu placa Hawley sau contențiile conformate prin 
vacuum. Retențiile fixe superioare colate lingual au 
fost aplicate pentru menținerea alinierii dinților 
frontali la adulți, când suportul parodontal era re-
dus, și la pacienții tratați pentru treme și diasteme 
(microdenție sau anodonție de incisivi laterali). 

La pacienții adulți tratați ortodontic pentru alini-
erea dinților malpoziționați, din cauza bolii paro-
dontale și atrofiilor osoase orizontale generalizate, 
au fost aplicate retainere colate lingual bimaxilar și 
gutiere termoformabile.

 RezuLTATe

Studiul a fost efectuat pe un număr de 124 
pacienți, dintre care 95 femei (77%) și 114 (92%) 
din mediul urban (fig. 1).

Analizând vârsta pacienților, 51% (63 pacienți) 
aveau vârsta între 14 şi 20 ani, 27% (34 pacienți) 
aveau între 20 şi 30 ani, 18% (22 pacienți) erau în-
tre 30 şi 40 ani și 4% (5 pacienți) erau de peste 50 
ani (fig. 2).

  Cazuistica pentru care au fost tratați ortodontic 
este reprezentată în figura 3.

Din totalul de 124 pacienți, tratamentul orto-
dontic a fost fără extracții dentare la 63% (78 ca-
zuri), 29% (36 pacienți) au suferit extracții în scop 
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ortodontic, iar 8% (19 pacienți) au beneficiat de 
tratament ortodontic cu aparat fix în scop preprote-
tic și de reabilitare orală complexă (fig. 4).

În figura 5 este reprezentată distribuția 
pacienților în funcție de tipul de contenție aplicat la 
finalul tratamentului ortodontic fix.

Dacă ar fi realizată o sinteză personală a celor 
prezentate anterior, se poate spune că nu există un 
mijloc de contenție ”ideal”, aplicabil tuturor 
pacienților care au beneficiat de tratament orto-
dontic cu aparat fix, alegerea acestuia având la bază 
experiența practică a ortodontului, anomalia dento-

alveolară tratată, situațiile clinice existente și, nu în 
ultimul rând, cooperarea pacientului (tabel 1). 

DISCUŢII

Deplasarea dentară, cu sau fără modificări oclu-
zale, apare frecvent după un tratament ortodontic 
activ, cu sau fără extracții, dar și în cazul unor 
pacienți netratați ortodontic, fiind un fenomen nor-
mal, corespunzător înaintării în vârstă, care conti-
nuă toată viața (4,5,15).

Este bine ca pacienților să li se explice aceste 
lucruri, precum și faptul că, după tratamentul  

Figura 1. Repartiţia pacienţilor 
în funcţie de sex şi mediul de 
provenienţă

Figura 2. Repartiţia pacienţilor în 
funcţie de vârstă
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Figura 3. Repartiţia pacienţilor în funcţie de anomaliile dento-maxilare şi statusul dento-parodontal

Figura 4. Distribuţia pacienţilor în funcţie de tratamentele asociate terapiei ortodontice 
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ortodontic, cei mai predispuși la recidivă și la mo-
dificările posttratament sunt incisivii, dinții care îi 
interesează cel mai mult pe pacienți în ceea ce 
privește alinierea și zâmbetul. Factorii care pot de-
termina recidiva, necesitând astfel contenție obli-
gatorie, sunt: parodontali, alveolari, țesuturile moi 
(limba, obraji), ocluzali și de creștere, unele obice-
iuri vicioase (14,15,16).

Este important ca pacienții să cunoască faptul că 
tratamentul ortodontic cuprinde o fază activă, re-
prezentată de deplasarea dinților și obținută cu aju-
torul aparatelor ortodontice, și o fază finală pasivă, 
pentru stabilizarea poziției dinților și prevenirea 
recidivei, realizată prin intermediul aparatelor de 
contenție (16,17). 

Scopul contenției nu este de a elimina toate cau-
zele de recidivă și de a asigura stabilitatea trata-

mentului, ci de a elimina o principală cauză de reci-
divă, și anume reacțiile parodontale consecutive 
deplasării ortodontice a dinților. Celelalte cauze ale 
recidivei ar trebui eliminate prin tratamentul orto-
dontic și nu prin contenție. Numai contenția perma-
nentă poate asigura stabilitatea indiferent de cauza 
recidivei (18,19,20). Deşi riscurile contenției per-
manente nu sunt încă bine cunoscute, utilizarea 
acesteia continuă să crească (20,21).

CONCLuzII

Pentru a fi eficientă, contenția trebuie să fie ime-
diată, corect aplicată sau utilizată și pentru o peri-
oadă lungă de timp. Cele mai utilizate dispozitive 
de contenție sunt: placa Hawley, gutierele termo-
formabile prin vacuum și retainerele colate. Niciuna 

Figura 5. Distribuţia 
pacienţilor în funcţie 
de tipul de contenţie 
aplicat

Tabel 1. Prezentare personală a tipurilor de contenţie în funcţie de avantaje şi dezavantaje

Tipul de 
contenție

Menținerea 
alinierii 
dentare

Menținerea
corecției 

overjet-ului

Menținerea 
sănătății dento-

parodont.

Menținerea
spațiilor 
închise 

Rezistența la 
rupere Estetica Ușor de purtat 

și reparat

Placa Hawley ++ ++ ++ + + - -
Placa Essix +++ +++ ++ +++ + ++ +
Retainer colat +++ +++ +++ +++ + +++ ++
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dintre ele nu este perfectă. După cum am amintit, 
fiecare tip de aparat de contenție are avantaje și 
dezavantaje, iar medicul ortodont ar trebui să alea-
gă modalitatea prin care să prevină recidiva dentară 

și să mențină poziția aliniată a incisivilor, a zâmbe-
tului frumos, acesta fiind un aspect foarte important 
pentru oricare pacient care a solicitat și a fost tratat 
ortodontic.
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