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RESUMO

Este trabalho avaliou a velocidade de retração e o grau da inclinação sofrida pelo
canino empregando três tipos distintos de molas ortodônticas para retração: a alça em "T", a
alça em "L" e a alça em forma de gota. Para confecção dessas molas foram empregados dois
tipos de materiais: fios de aço inoxidável, com secção transversa de 0,019 x 0,025" e fios de
beta-titânio (TMA), com secção transversa de 0,019 x 0,025". Optou-se por fios de TMA da
marca comercial ORMCO, sendo que para os fios de aço inoxidável, duas marcas comerciais
foram avaliadas: 3M UNITEK e MORELLI. A amostra resultante da combinação dessas
variantes foi submetida a uma avaliação em um modelo desenvolvido em simulador de
"typodont" especifico para esta finalidade. Com relação ao tempo de fechamento das alças,
concluiu-se que os fios de aço da MORELLI e de TMA da ORMCO se mostraram
estatisticamente semelhantes, apresentando um maior tempo para o fechamento que o terceiro
tipo de fio avaliado, o fio de aço da 3M; a alça em forma de gota e a alga em "L" se
mostraram estatisticamente semelhantes, apresentando um menor tempo para o fechamento
que o terceiro tipo de alça avaliado, a alça em "T". No que diz respeito à inclinação gerada
pelas alças, os fios de aço da MORELLI e o de aço da 3M se mostraram estatisticamente
semelhantes, causando uma inclinação maior do que o terceiro tipo de fio avaliado, o de TMA
da ORMCO; não houve diferença estatística significativa entre os três tipos de alça avaliados
e os efeitos que estas exerceram sobre a inclinação apresentada pelo canino.

Palavras-chave: Fechamento de espaço ortodôntico; Fios ortodônticos; Ortodontia.
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ABSTRACT

This work evaluated the cuspid's retraction timming and tipping effects, after
submitting it to three different Orthodontic retraction springs: the "T" loop, the "boot" loop,
and the "tear drop" loop, which were built out of the following Orthodontic wires:
MORELLI 0,019 x 0,025" stainless steel, 3M UNITEK 0,019 x 0,025" stainless steel and
ORMCO 0,019 x 0,025" beta-titanium (TMA). The resulting sample from the combination of
these variables was submitted to a test developed on a typodont simulator used specifically for
this purpose. As the spring closure timing concerns, it was concluded that the MORELLI
stainless steel and the ORMCO TMA wires showed themselves statistically similar,
presenting a shorter closing period of time than the third evaluated wire: 3M UNITEK
stainless steel wire. The "tear drop" loop and the "boot" loop appeared statistically similar,
showing a shorter period of time to deactivate than the third evaluated spring: the "T" loop.
As to the tipping effects generated by the springs, MORELLI and 3M UNITEK stainless steel
wires showed statistical similarities, causing a greater tipping effect than the one produced by
the ORMCO TMA wires. There was no meaningfull statistic difference among the spring
types avaluated concerning the effects they produced over the inclination of the canine
whatsoever.

Keywords: Orthodontic space closure; Orthodontic wires; Orthodontics.
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1 INTRODUÇÃO

A Ortodontia é o ramo da Odontologia que atua na prevenção e correção das

maloclusões dentárias e esqueléticas. Na clinica diária, visando obter um bom
relacionamento dentário e das bases ósseas, o ortodontista freqüentemente se depara com
problemas como:

apinhamento dentário, dis crepâncias esqueléticas de classe H e de

classe III. Na terapêutica destes tratamentos podem ser necessárias extrações de elementos

dentários para que se possa atingir um resultado satisfatório e estável.
Geralmente, quando se faz necessária a extração de algum dente, os elementos
mais comumente indicados são os pré-molares. Nesses casos, é necessário que o
profissional promova o fechamento dos espaços provenientes das extrações. Isso é
conseguido através da movimentação dentária dos elementos vizinhos para as areas das

exodontias. Uma das alternativas mecânicas para a retração dos caninos nestes casos, é o
emprego do arco segmentado.

Há diferentes tipos de alças, com diferentes conformações, capazes de obter
diferentes resultados, que podem estar ligados a fatores relevantes ao tratamento

ortod6ntico, como por exemplo, o tempo necessário para realização da retração, bem
como o efeito sobre a posição do canino. Outro fator a ser levado em consideração é o
tipo de fio empregado, com o qual sera' construída a alça ortodõntica de retração. Ha

vários tipos de fios disponíveis no mercado, que por sua vez, possuem diferentes
características e propriedades.
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Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a velocidade de retração e o grau
de inclinação sofrida pelo canino empregando três tipos distintos de molas ortodtinticas
para retração: a alça em

"-r,

a alça em "L" e a alça em forma de gota. Para confecção

dessas molas foram empregados dois tipos de materiais: fios de aço inoxidável e fios de
beta-titânio, sendo que para os fios de aço inoxidável, duns mamas comerciais foram
avaliadas.

2 REVISÃO DA LITERATURA'

De acordo com Smith e Storey (1952), durante o tratamento ortod6ntico se espera que
uma força ótima empregada para promover movimentação dentaria garanta um resultado
satisfatório num período de tempo razoável, com mínimo dano às estruturas adjacentes e com

o minimo de incômodo para o paciente. Os autores realizaram um trabalho com o objetivo de
comparar diferentes dispositivos empregados na movimentação ortod6ntica e sua eficiência
em conseguir força ótima durante o procedimento.
Foram avaliados diferentes tipos de molas utilizadas para movimentação distal dos
caninos. Para aplicar força ao canino, as molas foram defletidas ou ativadas em determinada
distância e medidas as forças requeridas pelas molas para proporcionar aquela deflexão.

Todas as molas foram conformadas em fios de ago inoxidável. Os autores citam que tem sido
sugerido que a força usada para movimentação dentária deve ser tau pequena e uniforme
quanto possível. Portanto, é desejável que as molas desprendam ou liberem o mínimo de força
para aquela quantidade de deflexão determinada, e que possuam forma e tamanho tal que não
causem desconforto ao paciente. Diversos tipos de molas foram avaliados, entre elas: a mola
vertical com 1 polegada de comprimento, a mola tipo "bull", a mola vertical com 2 polegadas
de comprimento, a mola vertical com helicóide e molas do tipo "coil". As molas que tiveram

'Baseado na NBR 10520: 2002 da ABNT.
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uma relação deflexão/força mais satisfatória, foram a mola vertical com helicóide e as molas
do tipo "coil", conforme descrito abaixo:
a) Molas verticais com helicóide: para que se possa controlar a quantidade de força

liberada pela mola em urna determinada deflexão (diminuindo a magnitude dessa
força), é possível confeccioná-la com um helicóide de grande diâmetro, ou
adicionar várias voltas a este helicóide. Pode-se também aumentar o comprimento
das duas porções paralelas da mola e/ou diminuir o diâmetro do fio empregado.
interessante, portanto, que se empregue um material com baixo módulo de
elasticidade. Contudo, as alterações no diâmetro do helicóide, no número de
voltas do mesmo e no comprimento da mola são limitadas pelo fato de que a
mesma deve se acomodar confortavelmente na boca do paciente. Pode-se entdo,
alterando esses valores, comprometer o fator conforto. Portanto, a maneira mais
efetiva de se obter uma relação deflexão/força satisfatória é diminuir o diâmetro do
fio empregado. É importante que o material desse fio tenha um limite elástico o
mais alto possível.
b) Molas do tipo "coil": neste caso, as molas podem ser empregadas para promover

compressão ou tensão. Neste tipo de mola, o controle da quantidade de força
liberada com uma determinada deflexão pode ser obtido alterando-se o diâmetro
do "coil", aumentando-se o número de voltas da mola e também, como visto
anteriormente, diminuindo-se o diâmetro do fio empregado. Novamente, o limite
elástico do material deve ser o mais alto possível, para que se possa diminuir o
diâmetro do fio e ainda se possa explorar suns características com sucesso.

Os autores realizaram, ainda, uma experiência clinica para avaliar o comportamento de
dois dispositivos empregados para distalização de caninos: um aplicando forças leves e outro,
forças pesadas. Nos casos onde se empregaram forças leves sobre os caninos (de 150g a
250g), ocorreu uma movimentação rápida dos mesmos, em todos os pacientes. Também pôde
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ser observado que, com o uso de forças leves, ocorreu muito pouco movimento da unidade de
ancoragem (2° pré-molar e 1 0 molar permanente).
Nos casos onde se empregaram forças mais pesadas (400g a 600g), o que se pôde
observar é que, durante a primeira semana, praticamente não houve movimentação do canino.
Ao invés disso, a unidade de ancoragem, ou seja, o 2° pré-molar e o 1° molar, mesializaram
aproximadamente lmm. 0 canino, portanto, estava servindo de ancoragem e a ancoragem
posterior é que estava sendo movimentada. Quando a força diminuiu, a movimentação dental
praticamente cessou. Também observou-se que quando molas de força pesada eram
empregadas, não somente houve perda de ancoragem, mas também intrusão do 2° pré-molar.
Segundo os autores, parece haver uma amplitude ótima de variação nos valores de
força, que produz uma quantidade maxima de movimentação do canino. Essa amplitude
compreende valores que vão de 150g a 250g de força. 0 fato de o dente não se mover
significativamente, até que as forças atinjam até +1-150g, sugere que os tecidos podem
suportar até uma certa pressão antes que a reabsorção óssea ocorra. Da mesma forma, quando
as forças excederem esses valores ótimos, acredita-se que, devido ao fato de que a força
demasiada diminui o suprimento sangüíneo do osso, no lado da pressão, também não sera
observada a movimentação dentária desejada.
Hixon et al. (1969) realizaram testes para avaliar dois conceitos de movimentação
dentária: força diferencial e ancoragem. Ambos conceitos se baseiam no fato de que a
diferença entre as áreas radiculares do canino e as dos dentes posteriores produz uma resposta
diferencial destes dentes durante a retração dos caninos. Além da diferença na área radicular,
a força diferencial é baseada na teoria de que existe uma força ótima, capaz de gerar uma
resposta biológica maxima e conseqüentemente, máxima movimentação dentária. Para testar
a teoria de força ótima, foram realizadas medições freqüentes em pacientes, que se tentou
obter movimento de translação do canino, para fechamento de espaço. Foram bandados o
primeiro molar, segundo pré-molar e o canino, em cada quadrante. Inicialmente foi
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empregado uma alça do tipo "Bull", com dobras anti-rotação e anti-inclinação incorporadas
para retrair o canino. Depois, optou-se pela mecânica de deslizamento. Porém, em ambos os
casos, não foi possível eliminar os componente rotacionais e de inclinação apresentados pelos
dentes, devido ao fato de que os acessórios foram posicionados alguns milímetros para
vestibular em relação ao eixo central dos elementos e alguns milímetros para oclusal em
relação ao centro de resistência dos mesmos. Os autores observaram que forças mais altas por
unidade de arco radicular (3g ou 4g por mm2 - aproximadamente equivalente a urna força de
1 kg para retração do canino), produziram um aumento no nível de resposta biológica. A
movimentação dentária rápida produzida pelas forças "leves", pareceu ser resultado da
inclinação que produziu uma carga alta na crista alveolar. A manutenção dos molares numa
posição vertical (ancoragem), foi relativamente efetiva para resistir à retração do canino, pela
distribuição da força em urna grande área radicular. Brdquetes posteriores angulados, ou

dobras de "tip-back" ajudaram a evitar inclinação mesial, compensando os problemas de
localização de braquete e deflexão dos arcos (especialmente os arcos mais leves). Os
componentes rotatórios e de inclinação durante a retração de caninos, foram considerados
significativos e requereram fortes dobras compensatórias para os arcos mais leves. Mesmo
com arcos pesados, as componentes de giro e de inclinação foram dificeis de controlar, sem
tração no lado lingual, quando as forças de retração excederam 300g.
Boester e Johnston (1974) procuraram responder clinicamente as seguintes perguntas

envolvendo a retração de caninos: Há uma magnitude de forças que pode ser considerada
"ótima" para uma porcentagem significante de pacientes ortodemticos? Existe uma resposta

diferencial a forças diferenciais? As forças mais leves produzem significativamente menor
desconforto?
Foram avaliados 7 meninos e 3 meninas dos 12 aos 16 anos que tinham os 4 primeiros
pré-molares indicados para extração, com conseqüente retração dos caninos. Em cada um dos
pacientes, as arcadas foram divididas em 4 quadrantes. Em um quadrante, uma força de +155g foi empregada para retração do canino. No segundo quadrante, foi empregada urna força
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de +/- 140g. No terceiro, de +/- 225g e no quarto, +/- 310g. Alças segmentadas de Ricketts
com fio de secção redonda de 0,016" foram usadas para retração. Os autores acreditaram que
o tratamento isolado, para cada quadrante, teria poucos efeitos sobre os outros. Acreditaram

também que pelo fato de tratar-se de uma mecânica sem fricção, a interpretação dos
resultados seria simplificada. Os autores concluíram que não houve diferença significativa
entre 140g, 225g e 310g de força: cada uma produziu, aproximadamente, a mesma quantidade
de retração. Porém, urna força de 50g, produziu significativamente menos movimento do que
as demais. Os resultados do estudo também mostraram que a perda relativa de ancoragem foi
independente da força empregada e que, no que diz respeito ao desconforto gerado pelos
vários níveis de força, nenhuma diferença significativa foi observada.
Quinn e Yoshikawa (1985) apresentaram 4 hipóteses para descrever a relação entre a
magnitude do estresse sobre o dente e a movimentação dentária como decorrência dessa força.
A hipótese 1 mostrou uma relação constante entre a quantidade de movimento e o estresse
produzido pela força que atua sobre o dente. A quantidade de movimentação dentária não se
altera com o aumento do nível de estresse.
A hipótese 2 afirmou que ha um aumento linear na quantidade de movimentação dentária
medida que o estresse vai aumentando.

A hipótese 3 defendeu uma relação onde o aumento no estresse causa um aumento na
quantidade de movimentação dentária, até que esta atinja um nível máximo. Uma vez que este
nível é atingido, o estresse adicional faz com que a movimentação dentária entre em declínio.

Finalmente, na hipótese 4, a relação entre a magnitude do estresse e a quantidade de
movimentação é proporcionalmente linear até um certo ponto. A partir do mesmo, o aumento
na quantidade de estresse não causa um aumento significativo na movimentação dentária.
Baseados numa revisão bibliográfica, a hipótese mais aceitável, amparada por estudos
realizados, até então, seria esta última. De acordo com os autores, o clinico, baseando-se nessa
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hipótese, pode conseguir ganho de ancoragem posterior de duas maneiras: aumentando a
superficie radicular do segmento posterior (através da inclusão do segundo molar no
tratamento ou extraindo dentes, numa posição mais anterior), ou lançando mão de um
dispositivo ortodõntico que libere estresse continuo, com a amplitude desejada e coin uma
relação momento/força relativamente constante.
Mendes; Baggio; Bolognese (1992) realizaram uma revisão na literatura buscando
levantar alguns aspectos sobre a execução do fechamento de espaços e a seleção da mola
ideal, levando em consideração variáveis como:

o desenho da mola, a espessura e as

propriedades do fio utilizado, o tipo de movimento desejado e a quantidade de força
necessária. Baseados nessa pesquisa, os autores concluíram que as alças de retração devem
apresentar uma relação carga/deflexão baixa e uma relação M/F alta, para que se possa obter
um movimento de translação e que os níveis de força sejam relativamente constantes. As
propriedades da alça de retração podem ser alteradas pela: espessura, forma, quantidade de
fio utilizado na sua confecção, incorporação de dobras tipo "gable", quantidade de ativação,
tratamento térmico e módulo de elasticidade do fio. Pode-se lançar mão dessas alterações
uma vez que segundo os autores, parece existir discrepância entre a magnitude de força
produzida por alças de retração e os valores de força consideradas ótimas. Os valores de força
ótima recomendados para retração dos dentes anteriores variam de 196g a 338g para os
incisivos superiores, 170g a 296g para os incisivos inferiores, 326g a 595g para os incisivos e
caninos superiores e 294g a 512g para os incisivos e caninos inferiores. Durante a mecânica
de retração, deve-se evitar a utilização de forças excessivas que retardam a movimentação dos
dentes anteriores e favorecem a mesialização dos dentes posteriores. A utilização do aparelho
extra-oral pode alterar a quantidade de força dissipada pelas alças de retração nos dentes
anteriores, interferindo na velocidade e no tipo de movimento obtido.
Os autores Kulberg e Priebe (2001) afirmaram que a importância do controle de
ancoragem é baseada na Terceira Lei de Newton, que afirma que para cada ação, ha uma
reação igual, em sentido contrario. Mais especificamente, a ancoragem ortodemtica é a
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habilidade de se evitar a movimentação de um determinado grupo de dentes enquanto um
outro grupo está sendo movimentado. Os autores citam que vários métodos de controle de
ancoragem foram desenvolvidos ao longo do último século. As contribuições de icones como
ANGLE, CASE, TWEED, BEGG, entre outros, providenciaram uma base para a
mecanoterapia ortodemtica moderna.
Basicamente, há três alternativas para que se obtenha o controle da ancoragem: (1)
forças extra-orais apoiadas sobre casquete; (2) elásticos intermaxilares; (3) movimentos de
inclinação sobre os dentes ativos e de contra-inclinação nos dentes de ancoragem.
A natureza da movimentação dentária é dependente da razão do momento aplicado em
relação à força aplicada (razão momento/força) sobre o brdquete ortodemtico. Um valor alto
nessa relação (±7 para 1) proporciona um movimento de inclinação controlado; uma relação
de ±10 para 1 é capaz de promover translação do dente; já um valor mais alto (±12 para 1)
pode causar movimentação do ápice radicular, ao passo que a coroa deste elemento
permanecerá estável. Um outro fator que deve ser considerado no controle de ancoragem, é a

quantidade relativa de movimento dental em cada um desses movimentos (inclinação,
translação e movimento radicular). Movimentos de inclinação ocorrem mais rapidamente que
os de translação por haver uma área de estresse mais localizada no primeiro caso.
De acordo com Smith e Burstone (1984) a movimentação dentária indesejada ou
ineficiente resulta de variações nas respostas biológicas dos pacientes

e também do uso

impróprio das forças pelo ortodontista. Nesse artigo, eles propuseram uma revisão das
relações básicas entre as forças e a movimentação dentária. Forças podem ser representadas
por vetores. Além da magnitude, a direção e seu ponto de aplicação também devem ser
levados em consideração. A direção da força tem ainda outras duas propriedades: uma linha
de ação e um sentido. No intuito de indicar essas características, os vetores de força são
representados por setas. Geralmente, os dentes são afetados por mais de uma força, e se faz
necessário combiná-las para se determinar uma única força, dita resultante de forças. Em

21

outros casos, pode haver uma única força agindo sobre um dente e ser desejável decompô-la
em diferentes componentes.
Cada objeto ou corpo tem um ponto sobre o qual ele pode ser perfeitamente
equilibrado (pelo menos teoricamente). Esse ponto é conhecido como o centro de gravidade
desse objeto. Contudo, os dentes tem uma complicação adicional. Eles não estão livres para
se mover em resposta a uma determinada força. Estão restritos por estruturas periodontais que
envolvem a raiz mas não a coroa. Usa-se então, um outro ponto: o centro de resistência. Por
definição, uma força que passe através do centro de resistência de um dente vai produzir nesse
elemento um efeito de translação, ou seja, de movimento de corpo. E importante salientar que
a posição do centro de resistência varia com o comprimento radicular e também com a altura
do osso alveolar. Em um elemento unirradicular,

o centro de resistência situa-se

aproximadamente entre o terço cervical e a metade da raiz. Em elementos com mais raizes, o
centro de resistência encontra-se aproximadamente entre as mesmas, cerca de 1 a 2mm apical
6. zona de furca.
Geralmente, um dente pode se mover de 3 maneiras: translação, rotação pura, ou
translação e rotação combinadas. Translação é o movimento de corpo. Todos os pontos do
dente se movem igualmente. Na rotação pura, o dente vai girar em torno do seu centro de
resistência. Qualquer outro movimento nada mais é do que uma combinação desses dois.
Os autores definiram o "momento de forge como a magnitude de força multiplicada
pela distância perpendicular à linha de ação dessa força ao centro de resistência do dente. Se a
linha de ação de uma força aplicada não passa pelo centro de resistência do elemento dental, a
força vai produzir alguma rotação desse dente. Esse potencial de rotação chama-se momento.
Uma força única não pode produzir rotação pura. Para isso, é necessário um binário de
forças: duas forças de mesma magnitude e direção, porém, não colineares e de sentidos
contrários. Os momentos dessas forças não se cancelam: momentos no sentido horário são
definidos como positivos e no sentido anti-horário, negativos. 0 momento de um binário é
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igual A magnitude de uma das forças multiplicada pela distância perpendicular entre as duas
forças.
0 centro de rotação de um dente pode ser definido como um ponto em torno do qual

um corpo parece ter girado e pode estar em qualquer posição, sobre ou fora do dente.
Geralmente, o ortodontista emprega o uso de acessórios colados ao dente para garantir
que as forç as atuem diretamente sobre o centro de resistência do mesmo. Para tal, cria-se um
binário de forças nesse acessório, que vai contrapor o momento produzido pela força que vai

atuar sobre o elemento dentário. Para determinar como um dente vai se mover, é válido
avaliar o sistema de forças sobre o bráquete, para determinar o sistema equivalente de forças
sobre o centro de resistência. Para um movimento de corpo, por exemplo, o sistema de forças
no bráquete deve ser equivalente a uma força (sem binário) no centro de resistência.
Diferentes centros de rotação são criados sobre o longo eixo de um dente, alterando-se a
magnitude de um binário na direção oposta do momento criado pela força sobre o centro de
resistência. Na técnica "Edgewise", todas as variações de retração de caninos, incluindo
movimento de corpo puro, movimento maior de raiz ou de coroa, são conseguidas por uma
força e um binário contrário a inclinação do dente.

0 tipo de movimento dentário é

determinado pela razão entre a magnitude do momento (M) e a força (F) aplicada no brdquete.
Por convenção, são ignoradas as unidades de medida para a razão M/F. Quando uma força é
aplicada ao brdquete com M/F=0, haverá inclinação da coroa desse dente (centro de rotação
logo apical ao centro de rotação (CR)). :A medida que o momento do binário aumenta, o
centro de rotação (CR) se move apicalmente, até chegar ao infinito, onde tem-se translação do
dente (M/F=10/1). Logo que a razão M/F passar de 10/1, o centro de rotação estará incisal ao
centro de resistência, promovendo movimentação radicular maior que a de coroa. Com a
razão M/F aumentando para aproximadamente 20/1, o centro de rotação se encontra logo

incisal ao centro de resistência.

Obviamente, pequenas alterações nessa razão (M/F) tam

grandes efeitos sobre a movimentação dentária
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De acordo com Oliveira (2000), ao se executar uma movimentação dentária, é
importante que se apresente uma referência em relação a qual ela se realiza 0 centro de
resistência de um dente é um ponto que não depende do sistema de forças ou momentos
atuando sobre o dente, e sim das estruturas que o envolvem. Nos dentes anteriores

(unirradiculares, situa-se +/- 1/3 a partir da crista óssea em direção ao ápice; nos
multirradiculares, lmm a 2mm apicalmente a furca).
Os movimentos de rotação são aqueles em que os pontos do corpo descrevem uma
circunferência em relação ao eixo. 0 centro de rotação é o ponto em tomo do qual se
verificam movimentos de rotação de um dente. As rotações de primeira ordem, são realizadas
em torno do longo eixo do dente. São decorrentes de dobras de primeira ordem, que geram
um binário de primeira ordem. As rotações de segunda ordem, são feitas em torno do eixo
vestíbulo -lingual (inclinação). São provenientes de dobras de segunda ordem, que geram um

binário de segunda ordem. As rotações de terceira ordem, em torno do eixo mésio-distal
(torque), são decorrentes de dobras de terceira ordem, que geram um binário de terceira
ordem. Quanto maior for a distância entre as forças que agem nesse binário, maior será o
momento resultante e vice-versa; isso, na prática, pode ser considerado no comprimento do
"slot" do acessório (para rotações de primeira ordem), na largura do "slot" empregado (para

rotações de segunda ordem) e na largura do fio empregado (para rotações de terceira ordem).
A movimentação dentária é determinada pela razão entre o momento do binário
utilizado para controlar a posição da raiz e a força usado na coroa para mover um dente.
Quanto mais pesada for essa força, maior deverá ser o momento do binário (no bráquete)

necessário para se manter a rotação desejada.
Numa relação M/F de 5:1, ocorre uma inclinação não controlada. 0 centro de rotação
está apical ao centro de resistência.
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Numa relação M/F de 8:1, ocorre uma inclinação controlada. 0 centro de rotação se
desloca mais apicalmente . Ex.: utilizado quando se quer mover a coroa para lingual e manter
imóvel o ápice radicular.
Numa relação M/F de 10:1, ocorre translação. 0 centro de rotação se desloca para o
infinito. Ex.: utilizado para mover a raiz de um canino para a distal na mesma proporção que a
sua coroa.
Numa relação M/F de 12:1, ocorre movimento radicular, com a borda oclusal/incisal
fixa. 0 centro de rotação se localiza nessa borda. Ex.: quando se quer mover o ápice da raiz de
um dente para a lingual e manter fixo o bordo incisal.
Com relação aos tipos de torque, o anterior é empregado para que os incisivos
assumam urna relação aceitável com os antagônicos e o posterior, para melhorar ao rotações
vestibulo-oclusais dos dentes com seus antagonistas.
Kusy e Tulloch (1986) defenderam o modelo de centro de rotação como o mais
apropriado para explicar a movimentação dentária. De acordo com este modelo, o centro de
resistência substitui o centro de gravidade e a movimentação dentária é descrita em termos de
rotação em torno deste ponto.
De acordo com os autores, o movimento de corpo pode ocorrer quando o centro de
rotação se move para um ponto infinitamente distante do centro de resistência. A rotação pura
ocorre quando o centro de rotação coincide com o centro de resistência. Todos os outros
centros de rotação resultam de combinações de translação e rotação e são comumente
conhecidos como torque ou inclinações. Basicamente, a movimentação dentaria depende de
dois componentes do sistema de forças: a força que translada o dente paralelamente a linha de
força, e o momento, que rotaciona o dente em torno do centro de resistência.
Como resultado da ação da aparelhagem ortod6ntica sobre o brdquete, o dente pode
sofrer não somente a ação de uma força, mas também de dois momentos. Um momento é
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gerado pelo encaixe do fio no brdquete, sendo conhecido como binário. 0 outro momento é
produzido pela força aplicada ao brdquete, a qual atua a uma determinada distância do centro
de resistência do dente. Se o momento do binário é igual. porém, oposto ao momento da

força, o dente vai sofrer um movimento de corpo (translação) e sofrerá ação da força somente
através do seu centro de resistência. Contudo, se os momentos não forem iguais, o dente não
somente sofrerá translação, mas também rotação. Baseado nisso, duas situações com

diferentes sistemas de força são descritos:
Na primeira situação, o dente é submetido a um sistema de forças único. ou seja, o
momento do binário gerado no brdquete é igual a zero. Essa situação pode ocorrer, por
exemplo, com a ação de uma mola digital de um aparelho removível sobre o corpo do
elemento dental. 0 momento no ponto de aplicação da força é igual a zero. A distância do
centro de rotação ao centro de resistência se aproxima de zero e se pode esperar rotação desse
dente. É conveniente ressaltar que o momento, nesse caso, pode ser alterado, se a magnitude
da força aplicada sobre o dente for alterada, se o ponto de inclinação se mover, ou ainda, se a
linha de ação dessa força for modificada.

Já na segunda situação, o momento do binário é igual ao momento da força. Se isso
realmente acontecer, tem-se um movimento de corpo ou translação do dente, na direção da

força aplicada. Para que essa situação se mantenha sem que hajam rotações, deve-se levar em
conta a rotação entre o sistema de forças, e a anatomia dental, alveolar óssea, ou ambas. Em
um dente com raiz mais longa, o centro de resistência vai ser deslocado mais apicalmente. 0
mesmo acontece em pacientes com redução do osso alveolar (problemas periodontais). Nesses
casos, a força aplicada sobre o dente deve ser menor (para diminuir o momento da força), ou
deve-se aumentar o momento do binário, caso contrário, tem-se inclinação deste dente.

Kuhlberg e Burstone (1997) avaliaram os efeitos do posicionamento mais anterior ou
posterior da alça em "T" simétrica dentro do espaço da extração. Eles acreditavam que o
momento diferencial, bem como o momento alfa (momento do segmento anterior) e beta
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(momento do segmento posterior), e as forças horizontais e verticais, eram dependentes de
duas variáveis: da ativação da alga e do posicionamento da alga.
Foram empregados no estudo alças em "T" segmentadas, construídas simetricamente,
em fio de TMA (beta-titânio) 0,017x0,025". A estas alças foram incorporadas dobras de pré-

ativação (dobras em "gable"), sendo que, quando levados em posição neutra, as porções
verticais das alças se tocavam. As alças foram então avaliadas em sete posições: centralizAdas
(com relação aos segmentos anterior e posterior da arcada), 1, 2 e 3mm em direção ao
segmento alfa e 1, 2 e 3mm em direção ao segmento beta.
Os resultados mostraram que para a alga centralizada foram obtidos momentos alfa e
beta de valores bem próximos. 0 mesmo observou-se para as forças verticais. Já para as alças
não centralizadas, constatou-se um momento diferencial. 0 momento mais alto foi associado
com o segmento mais próximo a alça, ou seja, esta posicionada mais anteriormente produziu

um momento alfa maior e posicionada mais posteriormente, produziu um momento beta
maior. Observou-se também que os momentos alfa/beta não foram influenciados pela
quantidade de ativação da alça. Com relação as forças verticais, observou-se que o
posicionamento mais anterior da alga aumentava o componente extrusivo da força, enquanto
um posicionamento mais posterior aumentava o componente intrusivo.

Os autores

concluiram que a manutenção de um momento diferencial aumenta as oportunidades para
controle de ancoragem e predictibilidade do sistema de forças, porém, também pode gerar
efeitos colaterais capazes de produzir movimentos dentários inesperados. 0 segmento mais

próximo à alça pode mostrar maior movimento radicular, ao passo que o segmento mais
distante, pode apresentar inclinação de coroa, simplesmente para fechamento do espaço. As
forças verticais geradas pelo momento diferencial podem resultar em mudanças significativas
nas relações de sobremordida. É importante que o clinico posicione corretamente a alça para
obter resultados desejáveis e previsíveis com o tratamento.
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Lindauer (2001) afirmou que é importante que se compreenda os conceitos fisicos da
mecânica ortod6ntica, para que se entenda como funcionam os aparelhos ortod6nticos

empregados e para que se possa criar novos dispositivos.
De acordo com o autor, os sistemas de força produzidos pelos aparelhos ortoanticos
podem ser agrupados em dois componentes básicos: forças e momentos.
Forças são vetores, com direção e magnitude. 0 ponto de aplicação dessa força terá
uma influência na qualidade da movimentação dental. Há somente um ponto no dente onde se
pode aplicar uma força e se obter movimento de corpo, sem rotações ou inclinações. Esse
ponto é o centro de resistência. Se o elemento dental "flutuasse" no espaço, o centro de
resistência seria coincidente com o centro de massa desse dente; porém, os dentes estão
inseridos em tecidos circundantes - entre eles o ligamento periodontal. A localização do
centro de resistência, portanto, depende do tamanho e forma do dente, bem como da
quantidade e nível das estruturas de suporte. Em um dente saudável, sem perda do nível do
ligamento periodontal, o centro de resistência se encontra aproximadamente entre 1/3 e 1/2 e
da distância da crista alveolar ao ápice radicular.
Um momento é criado quando uma força é aplicada em um ponto qualquer do dente,

que não o seu centro de resistência. 0 momento é definido como uma tendência a rotação,
inclinação ou torque na terminologia ortod6ntica. Se uma força é aplicada longe do centro de
resistência, o dente vai se mover na direção da força e sera criado um momento para inclinar o

dente naquela direção. Se a magnitude da força for aumentada, ou se a mesma força for
aplicada ainda mais distante do centro de resistência, a tendência de rotação vai aumentar
ainda mais. Portanto, a magnitude de um momento é igual a magnitude da força aplicada
vezes a distância desse vetor ao centro de resistência (M=F x d).
A rotação pura de um dente (sem translação) pode ser conseguida aplicando-se duas
forças iguais e opostas, de forma que elas não atuem sobre uma mesma linha. Duas forças

iguais, opostas e não colineares são chamadas de binárias. As duas forças cancelam a
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tendência de movimentação do centro de resistência, mas não cancelam uma a outra. 0 dente,
portanto, sofre uma rotação em torno do seu centro de resistência.
Chaconas; Caputo; Miyashita (1989) avaliaram alguns arcos de retração comumente
utilizados, visualizando os efeitos das várias ativações que são empregadas durante o
tratamento ortodôntico. Um modelo anatômico tridimensional de esqueleto humano foi
fabricado para analise fotoestática. Esta análise permitiu determinar os pontos de maior
estresse dentro do modelo, quando submetido à ação dos arcos de retração.
Os arcos avaliados (três, no total) foram os seguintes: o delta duplo, o arco de torque
para retração e o arco uti li dade de torque para retração. Simulou-se a extração dos primeiros
pré-molares e os arcos foram instalados para promover a retração dos caninos.
Aparentemente, com essa investigação, os autores observaram que os arcos empregados não
foram capazes de produzir todas as movimentações dentárias desejadas. 0 delta duplo retraiu
os incisivos, mas sua ativação também produziu inclinação lingual de coroa que tende a
aumentar a sobremordida. O arco de torque retraiu os incisivos efetivamente, porém, devido
ao posicionamento das alças, houve uma redução na inclinação lingual de coroa, mesmo sem
ser incorporado torque ao arco. O arco utilidade de torque também retraiu os incisivos.
Contudo, o torque lingual de raiz deve ser incorporado ao arco para evitar a inclinação lingual
de coroa. Este arco, especialmente com a adição de uma dobra de "tip-back", causou um
movimento intrusivo bastante efetivo dos incisivos.
Rosenstein e Jacobson (1970) citaram alguns aspectos sobre a mecânica "Edgewise"
nos casos de classe I com extrações. Nessas situações, a movimentação distal do canino foi
obtida com a mecânica de deslizamento, tendo por base arcos rígidos 0,019x0,025" ou
0,021x0,025" de ago. Os autores defenderam o posicionamento do canino inferior como o
aspecto mais importante do tratamento.
Tayer (1981) sugeriu o emprego de um arco com alças em -T" modificadas para
correções necessárias nas etapas finais do tratamento ortodôntico. Estas alças foram
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incorporadas a um arco retangular continuo. Na mesial da alça, posicionou-se um helicóide. A
porção horizontal superior das alças em "T" apresentou uma inclinação de 45° com a base do
arco, sendo que, a porção distal da alga encontrou-se mais próxima a esta base. De acordo
com o autor, essa modificação é útil para que se possa incorporar elásticos de Classe II por
dentro da alça, quando for realizada a retração dos incisivos superiores. Trata-se de um
recurso mecânico adicional para controle da sobremordida nesta etapa do tratamento,
colaborando para a intrusão e controle de torque radiculo-palatino dos incisivos superiores. 0
autor sugeriu, ainda, que para um controle mais efetivo, pode-se lançar mão de um
dispositivo extra-oral com puxada alta tipo "J-Hook", tendo seu ponto de aplicação nos
incisivos superiores.
Burstone (1982) descreveu mecanismos de fechamento de espaços capazes de liberar
forças previsíveis, que são caracterizadas por grandes ativações, onde erros clinico mínimos
durante a ativação não são considerados tão sigrüficantes.
A mecânica de deslizamento foi descartada pelos altos valores friccionais que ela
produz, uma vez que os brdquetes estão posicionados tão distantes do centro de resistência
dos dentes. Utilizou-se o conceito de arco segmentado pelo fato de que a ativação do
dispositivo de fechamento se dá entre dois tubos auxiliares somente, simplificando a
determinação do sistema de forças. Desta forma, dos segmentos anterior e posterior podem
ser incorporados arcos rígidos, que não são dependentes do mecanismo de fechamento.

O

material empregado na confecção das alças para fechamento foi o beta-titânio (TMA) que, de
acordo com o autor, permite simplificação na forma das alças e possui baixa relação
carga/deflexão. Isso quer dizer que pode liberar níveis ótimos de força, que vão sendo
dissipados aos poucos, com grande quantidade de ativações. A alga em "T" foi empregada
por ser capaz de produzir uma relação momento/força satisfatória. De acordo com o autor, a
quantidade adicional de fio no sentido apical dessa alga é capaz de mover a raiz do dente no
sentido distal.
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0 posicionamento da alga dentro do espaço do fechamento, também afeta a relação
M/F e os níveis de ancoragem dos segmentos anterior (alfa) e posterior (beta). Se deseja-se
movimentar os dois segmentos, a alga deve estar centralizada; se deseja-se manter a posição
do segmento posterior, a alga é deslocada anteriormente; se deseja-se manter os dentes
anteriores em posição, a alça é posicionada posteriormente.
Chaconas; Caputo; Harvey (1984) avaliaram a força produzida por urna variedade de
molas abertas do tipo "coil". A mola aberta é ativada por compressão e exerce uma força
"empurrando" para longe do seu centro, nas duas direções.
As molas selecionadas para a avaliação variaram na espessura do fio da mola (de
0,006" a 0,012" de diâmetro - da luz), e também na procedência (marcas comerciais
diferentes). Os autores procuraram observar os efeitos destas variações sobre a força gerada
pelas molas. Concluíram que a força gerada pelas molas aumentou com a diminuição do
diâmetro (da luz) da mola e também utilizando-se maiores calibres do fio. Observou-se

também diferença entre as molas de acordo com suas marcas comerciais. Os autores
acreditaram que isso poderia ser atribuído a uma pequena variação no módulo de elasticidade
mas, principalmente, 6. variação na distância entre cada volta das molas das diferentes marcas
comerciais avaliadas.
Manhartsberger; Morton; Burstone (1988) afirmaram que em pacientes adultos, onde
não se espera mais crescimento ósseo, é comum a terapia com extrações, o que se complica
pela perda óssea. Nestes casos, a magnitude de força deve ser reduzida e a relação M/F deve
ser aumentada. A necessidade de uma relação carga/deflexão mais baixa sugere o uso de um
arco com menor rigidez. Os autores avaliaram dois tipos de arcos de TMA com alças em "T"
para fechamento de espaços: um 0,017 x 0,025" e o outro 0,016 x 0,022". 0 estudo mostrou
que uma menor secção transversa determinou magnitude de força e momento menores, porém
a relação M/F, permaneceu inalterada. Outro fator a ser considerado com o uso do fio menos
rígido é a possibilidade de aumento da quantidade de ativações da alga. Portanto, a magnitude
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de força de uma alça pode ser diminuída reduzindo-se a secção transversa do fio e/ou
reduzindo-se a quantidade de ativação desta alça. Para que seja possível alterar a relação M/F
produzida pela alça, deve-se aumentar a angulação da alça em "T".
Boshart et al. (1990) avaliaram a relação carga/deflexão de várias molas (do tipo
"coil") abertas e fechadas. As molas abertas foram submetidas a testes de compressão e as
fechadas a testes de extensão. As variáveis na avaliação foram:

o tipo de liga de composição

das molas, o calibre dos fios empregados, o raio das voltas das molas, o comprimento da
mola, o número de voltas e o ângulo das voltas da mola. Esse ângulo é obtido entre as voltas e
uma perpendicular ao longo eixo da mola e está relacionado com o número de voltas da
mesma. Quando o ângulo aumenta, o número de voltas por unidade de comprimento diminui.
Concluiu-se que a rigidez aumentou dramaticamente com o aumento no calibre do fio que
compunha as molas e com o aumento no ângulo dos voltas da mola (pois diminuiu o
comprimento do fio empregado na mola). A rigidez diminuiu significativamente com o
aumento no raio das voltas da mola. Com relação ao material de composição das molas, para
as fechadas, as de Co-Cr-Ni se mostraram levemente mais rígidas que as de aço, já para as
molas abertas, as de aço se mostraram bem mais rígidas que as de Co-Cr-Ni. 0 comprimento
da mola também teve um grande efeito na relação carga/deflexão: uma mola mais curta é mais
rígida que uma mais longa.

Em um estudo sobre o uso de alças verticais para retração, Faulkner et al. (1991)
procuraram investigar algumas modificações nas alças e seus efeitos sobre a relação M/F, a
amplitude de ativação e a rigidez da alça. De acordo com os autores, para um sistema de
retração ser eficiente, deve ter as seguintes características mecânicas:
1. gerar níveis de força e M/F apropriados, para alcançar a movimentação dentária
desejada;
2. ser capaz de se submeter a uma razoável amplitude de ativação/desativação
liberando forças e momentos relativamente constantes e
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3. ser pequeno o suficiente para se adaptar confortavelmente no espaço intra-oral
disponível.

Os autores relataram que o sistema de forças de uma alça vertical apresentou uma
amplitude de ativação bem restrita; a raAo de M/F produzida também foi bem abaixo da ideal
quando deseja-se inclinação controlada ou translação. 0 uso de materiais, além do aço
inoxidável, pode melhorar os níveis de força, porém a relação M/F permanece inalterada.
Se helicóides forem adicionados à alça, o conjunto fica mais "macio", reduzindo a
relação de força/deflexão e momento/deflexão. Os helicóides permitem que o limite elástico
da alça aumente em até 50%, porém, a relação M/F é levemente alterada por essa
modificação.
Para que se consiga aumento do momento produzido, é necessário que se pré-ative a
alça, com dobras do tipo "gable". A magnitude do momento aumentou A medida que a préativação foi aumentada. Isso reflete num aumento da relação M/F. Contudo, as pré-ativações
não influenciam na relação força/deflexão da alça. Sendo assim, para que se consiga melhores
propriedades da alça, é necessário que se combinem diferentes modificações em uma mesma
alça.
Para que se possa otimizar ainda mais o desempenho das alças, deve-se lançar mão de
outros materiais para sua confecção, além do aço inoxidável: um exemplo é o fio de betatitânio (TMA) que possui um módulo de elasticidade baixo, permitindo uma maior quantidade
de pré-ativação da alga (gable), sem haver deformação permanente. Isso pode aumentar ainda
mais a relação M/F.
Staggers e Germane (1991) apontaram algumas diferenças entre a mecânica de fricção
e a mecânica sem fricção, ambas usadas para retração de dentes.

Na mecânica de fricção, faz-se com que o bráquete deslize pelo arco empregando-se
dispositivos com as cadeias elastoméricas ou molas. Ocorre, inicialmente, uma inc linação
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coronal distal do dente, o que causa uma curvatura no arco, produzindo um binário no
brdquete, que resulta no torque distal de raiz. Há, ainda, um outro binário de forças impedindo
a rotação de coroa. Esse processo se repete até que o dente seja retraído ou que a força se
dissipe. Um erro comum neste tipo de mecânica é a ativação muito freqüente, o que mantém
os níveis de força muito altos, ocasionando, unicamente, inclinação distal de coroa. Uma
vantagem da mecânica de fricção é o fato de que dispensa configurações complicadas nas

alças, agilizando o atendimento. A desvantagem é a própria fricção, que diminui a
movimentação do dente. Deve-se levar em consideração que fios de cromo-cobalto, betatitânio e níquel-titânio produzem mais fricção do que o de aço e que os fios retangulares
produzem mais fricção que os de secção redonda.
Na mecânica sem fricção, a retração é conseguida com o emprego de alças que
oferecem um movimento dentário mais controlado do que na mecânica de fricção.
momento, nesse caso, é determinado pela configuração do arco e pela presença de pré-

ativações, ou dobras do tipo "gable", que produzem um momento durante a ativação.
Defende-se a alça em "T", como melhor que a alça vertical, para obter a relação M/F
desejada. Esta relação não é influenciada pelo tipo de material, mas é influenciada pela

configuração da alça e pela presença de dobras do tipo "gable". Ainda com relação as alças
verticais, consideram-se melhores as alças fechadas em relação as abertas, uma vez que a alça
fechada permite maior quantidade de ativação antes da deformação permanente. De acordo
com os autores, o momento "alfa" é responsável pelo movimento distal de raiz dos dentes
anteriores, enquanto o momento "beta" produz movimento mesial de raiz dos dentes
posteriores. Quando deseja-se retração do segmento anterior e mesialização do posterior, a

alça deve situar-se no meio do espaço entre os segmentos anterior e posterior, e uma dobra
"gable" de dimensões iguais deve ser usada. Por outro lado, quando deseja-se somente

mesialização posterior para fechamento dos espaços, a alça deve estar localizada mais
próxima do segmento posterior e a dobra tipo "gable" deve ser confeccionada de modo que o
momento alfa seja maior que o momento beta, fazendo do segmento anterior a ancoragem.
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Seguindo este raciocínio, quando deseja-se somente retração anterior, a alga deve situar-se
mais próxima do canino que do molar e uma dobra "gable" maior deve ser feita no segmento
posterior, produzindo um momento beta maior, para gerar um aumento na ancoragem
posterior. Os autores destacam , ainda, que uma vez que a relação M/F aumenta à medida que
a alça é desativada, a alga não deve ser reativada tão freqüentemente.

As reativações

freqüentes não permitem que a alça alcance à relação M/F alta o suficiente para promover
movimento de translação do dente.
Von Fraunhofer; Bonds; Johnson (1993) avaliaram o comportamento das molas tipo
"coil" de níquel titânio comparando-as com as de aço inoxidável. Foram avaliadas seis molas
abertas e seis molas fechadas de níquel -titânio. Essas molas foram comparadas a molas de ago
inoxidável abertas e fechadas. As molas abertas foram testadas sob compressão; as fechadas,
sob distração. As forças geradas pelas molas após uma determinada ativação foram
registradas. Os achados mostraram que as molas abertas de níquel titânio produziram forças
leves e continuas, com pequena amplitude de ativação. Contudo, as forças produzidas se
encontravam abaixo dos valores ótimos (de 75g a 100g). As molas fechadas de níquel titânio,
por sua vez, também produziram forças leves e continuas, sendo que seus valores se
encontravam dentro da variação ótima (de 75g a 100g de força). Em contraste, as molas de
ago inoxidável produziram forças pesadas que rapidamente cessaram com pequenas ativações.
Os autores concluiram que as molas de níquel -titarlio parecem ser superiores por liberarem
forças leves e continuas. Também parecem ser mais práticas por requererem poucas ativações
- possivelmente somente uma ativação - para produzir o movimento dentário desejado.
Siatkowski (1997) avaliou o desempenho de diferentes molas empregadas para o
fechamento de espaço, e sugeriu um novo desenho de mola, do tipo "Opus", eficiente para
fechamento de espaço quando empregados arcos continuos no tratamento ortodõntico. De
acordo com o autor, esse tipo de mola é capaz de liberar uma força com razão M/F da ordem
de 8,0 a 9,1 sem que seja necessário momentos adicionais ao arco. Nenhuma das outras molas
avaliadas, entre elas a mola em forma de "T" e a mola vertical com helicóides, foi capaz de

•• ■••■•■111?..

Sib 11 et e
,,,Neals■k

35

bezaerta;
fi

atingir os valores desejados para a razão M/F, sem que uma dobra do tipo "gable" fosse
adicionada ao arco. A mola "Opus" ideal preconizada pelo autor possui altura e largura
equivalentes a lOmm. Possui uma angulação da base do arco com a porção vertical igual a 70°
e um prolongamento final paralelo com essa base. Alterações na angulação da mola com a

base, na altura da mola e no posicionamento do seu prolongamento final podem comprometer
a capacidade da mola de atingir a relação M/F desejada.
Nem a mola vertical com helicóide, nem a mola em forma de "T" são capazes de
atingir a relação M/F desejada sem que um momento residual seja induzido no arco. Sendo
assim, é extremamente dificil para o clinico julgar a quantidade de força sendo liberada depois
que o arco é amarrado. Já na mola Opus, como não há momentos residuais induzidos via
"gable", ou qualquer outra dobra, é possível atingir precisamente a força de ativação desejada,
simplesmente ativando a mola, ou seja, aumentado-se

o espaço horizontal entre as

extremidades da mesma. 0 autor sugere que nas várias situações onde a uso dessa mola se
faz indicado, sejam adicionados torques radiculo-linguais nos incisivos para controle de
inclinação axial desses elementos. Deve-se, porém, evitar esse tipo de torque nos caninos,
onde não se deseja um torque lingual de raiz.
Devido ao fato de estar livre de momentos residuais, esse tipo de mola pode produzir
um período verdadeiro de recuperação aos tecidos adjacentes quando desativada e pode,
portanto, ser usada com futura tecnologia para gerar sistemas de força intermitentes durante o
fechamento de espaço.
Menghi; Planert; Melsen (1999) investigaram os sistemas de força liberados por três
diferentes formatos de alças construídas em dois tipos de material: TMA (beta-titãnio) e aço
inoxidável. As alças escolhidas foram: em "T", em "L" e a alça retangular. A avaliação foi
conduzida na correção de irregularidades de primeira ordem (movimentações no sentido
vestíbulo -lingual e rotações em torno do longo eixo dos dentes). Os autores destacaram os

riscos de efeitos colaterais da técnica "straight wire" para a fase de fechamento de espaço no
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tratamento ortodõntico, se nenhuma diferenciação for feita entre as unidades ativa e passiva
dos arcos. Destacaram ainda que as alças são empregadas por várias razões: para diminuir a

relação carga deflexão, eliminar a fricção e desenvolver um sistema de força previsível com
respeito a relação momento/força desejável e demonstraram um sistema de forças bem

constantes.
Com relação ao material empregado na construção das alças, as de beta-titânio (TMA)
originaram 40% da força liberada pelas mesmas alças feitas com ago inoxidável. Portanto, as
alças de beta-titânio seriam preferíveis devido a sua maior amplitude de ativação e liberação
de forças mais constante.
Chen; Markham; Katona (2000) procuraram avaliar os efeitos gerados pelas variações

dimensionais da alça em "T", pela incorporação de dobras tipo "gable" e pelo tratamento
térmico aplicado a esta alça.

Para tanto, a amostra do estudo foi dividida em 2 grupos

principais: um onde as alças não receberam dobras do tipo "gable" e tratamento térmico e
outro ao qual as dobras e o tratamento térmico foram incorporados. Dentro dos grupos,
variaram ainda as relações dimensionais da amostra, alterando as porções verticais e
horizontais das alças em "T". Os autores utilizaram neste estudo alças confeccionadas em fios
0,016x0,022" de aço inoxidável. Procurou-se, então, avaliar o efeito dessas varáveis sobre a
relação M/F. Observou-se que a incorporação das dobras tipo "gable" e do tratamento
térmico, aumentaram a relação M/F das alças.
Quintão (1987) avaliou as propriedades mecânicas de diversos fios utilizados em
Ortodontia. Foram utilizados 110 fios ortodõnticos, divididos em vinte e um tipos, com
variação na composição, secção transversa, forma (pré-contornados ou retos), têmpera e
origem de fabricação. Esta amostra foi selecionada tendo-se em vista os objetivos do
tratamento ortodiintico em relação ao nivelamento e alinhamento. 0 ensaio de tração,
utilizado para se avaliar as propriedades mecânicas, foi considerado bastante eficaz pelos
autores. A carga padronizada foi de

lkg (quilograma). 0 módulo de elasticidade e a
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resistência, de acordo com a autora, são os elementos necessários e suficientes para seleção
dos fios ortodõnticos.

A autora observou que: os fios de níquel-tit'dnio se mostraram

excelentes em termos de propriedades

mecânicas, que seriam necessárias para os

procedimentos de nivelamento e alinhamento. Os fios co-axiais apresentaram-se, também,
com grande potencial para tais manobras. Os fios de ago inoxidável mostraram-se, em geral,
pobres neste quesito, face aos de níquel-titânio e co-axiais. Os fios de cromo-cobalto
mostraram-se com menor capacidade face as exigências relativas a tais procedimentos,
particularmente se comparados aos de níquel-titânio e co-axiais.
De acordo com Goldberg e Burstone (1979), há algumas características desejáveis em

um dispositivo ortodõntico: capacidade de aplicação de forças leves, desativação mais
constante da força ao longo do tempo, maior precisão na aplicação da força e capacidade de
realizar ativações maiores, associadas a um maior "tempo de trabalho" do dispositivo. Os
autores destacaram as ligas de beta-titinio (TMA) por terem um grande potencial dentro da
Ortodontia. Em um dispositivo ortodemtico, a maxima deflexão elástica aumenta com a
relação força acumulada/módulo de elasticidade do material. E as ligas de beta-titânio
possuem um dos valores mais altos para esta relação. Neste estudo as ligas de beta-titânio e

as ligas de aço inoxidável foram submetidas a tratamento térmico para investigar as alterações
nas propriedades dos dois materiais após o procedimento. Os resultados mostraram que com
o tratamento térmico adequado, as ligas de beta-tita'nio podem desenvolver uma relação de
força acumulada/módulo de elasticidade cerca de 1,8 vezes maior que aquela mostrada pelo
aço inoxidável, e uma redução na relação de deslocamento força/unidade 2,2 vezes abaixo
daquela apresentada pelo aço. As ligas de TMA (beta-titânio) podem obter estas propriedades
enquanto mantêm boa formabilidade.

Em uma revisão bibliográfica realizada para comparar as propriedades de fios
ortodOnticos compostos de diferentes materiais, Kapila e Sachdeva (1989) avaliaram os

seguintes tipos de fios, buscando destacar as características clinicas de maior relevância de
cada um dos grupos:
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Fios de ago inoxidável: apresentam alta rigidez e estresse residual subsequente As
dobras (o que pode ser liberado com tratamento térmico). Devido a estes fatores, é
necessário que se empregue fios de menor calibre nas fases iniciais do tratamento,

pois fios de aço inoxidável liberam forças mais intensas, que se dissipam em curtos

períodos de tempo. Este fio, porém, possui boa resistência A corrosão e aceita bem
as soldas.
-

Fios de cromo-cobalto: suas propriedades são comparáveis As dos fios de aço no
que diz respeito ao módulo de elasticidade. Quando comparados aos outros fios,
estes dois liberam duas vezes mais força que os fios de beta-titânio e quatro vezes
mais força que os fios de níquel -titânio, com quantidades iguais de ativação.
Ambos também apresentam boa confortnabilidade.
Fios de níquel-titânio: sua maior vantagem é a grande flexibilidade, que permite
grandes deflexões, Ateis em circusntâncias que exigem grande deflexão, porém
pouca força. Clinicamente, menos ativações são necessárias. Por outro lado, sua
baixa conformabilidade e grande potencial de fratura limitam seu uso em estágios
mais avançados do tratamento.
Fios de beta-titânio: disponíveis comercialmente como

TMA, estes fios

apresentam um módulo de elasticidade que é menor que o do ago inoxidável e do
cromo-cobalto e cerca de duas vezes maior que o do níquel -titânio. Pode, portanto,
ser defletido mais que o ago, sem deformação permanente (cerca de duas vezes
mais) e tem uma conformabilidade maior que a do níquel-titânio, o que permite
que alças possam ser incorporadas ao fio. Sua desvantagem é o alto nível de
fricção que apresenta em contato com o bráquete.

-

Fios multifilamentados: apresentam elasticidade similar ao níquel -titánio, porém
maior se comparada com a dos fios de aço ou beta-titânio (TMA).
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Estes fios oferecem uma variedade grande de propriedades

mecânicas que têm

adicionado versatilidade ao tratamento ortodôntico. 0 uso apropriado de diferentes tipos de
fios pode ser traduzido em maior conforto ao paciente e em menor tempo de cadeira para o
profissional, agilizando o tratamento. Portanto, ao invés de se empregar somente fios de aço,
do inicio ao fim do tratamento, pode ser benéfico explorar as qualidades desejáveis de um tipo
particular de fio para se satisfazer as exigências clinicas. Isso pode levar a resultados mais
eficientes.
Kapila et al. (1991) realizaram um estudo para determinar os efeitos da reciclagem

clinica nas características de carga/deflexão de 2 tipos de ligas de níquel-titânio. A topografia
superficial dessas duas ligas também foram avaliadas. As duas ligas escolhidas para o estudo
foram, o níquel-titânio convencional e o Niti super -elástico. Os efeitos foram determinados
separadamente durante a ativação e desativação desses fios. Os resultados sugeriram que os
arcos de níquel-tianio convencional não demonstraram diferenças significativas durante a
desativação, porém, durante a ativação, houve diferença. Nos arcos de Niti, as características

se mostraram diferentes tanto na ativação quanto na desativação (apresentaram redução nos
valores de força liberadas).
As micrografias eletrônicas de varredura mostraram um aumento na rugosidade
superficial após a exposição clinica em ambas as ligas.
Em uma investigação realizada por Khier; Brantley; Fournelle (1991) foram
comparadas as propriedades de dobra de várias marcas comerciais de fios, superelásticos e
não-supereldsticos, de principal interesse clincio e foram investigados os efeitos do tratamento

térmico nos lotes de dobra e o comportamento supereldstico.
De uma forma geral, as propriedades foram similares para as três marcas de fios
supereldsticos avaliadas e similares para os fios não super -elásticos. Para os fios
supereldsticos, o tratamento térmico teve efeitos significativos principalmente a

600°C,
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quando os mesmos perderam a capacidade supereldstica. Já os fios não supereldsticos, foram

afetados apenas levemente pelos tratamentos térmicos aplicados.
De acordo com Gurgel et al. (2001), vários fios ortodeinticos de diferentes
composições têm sido apresentados buscando as características ideais: permitir movimentação
dentária rápida, com um mínimo de desconforto e dano ao dente e as estruturas de suporte.

Por exibir algumas dessas características os fios super -elásticos de níquel-titfinio têm sido
bastante ateis na clinica ortodõntica. Procurou-se avaliar os momentos de torque gerados pela
ativação e desativação de alguns desses fios. Nove marcas comerciais foram testadas

laboratorialmente, com o emprego de um tensiômetro e portanto, não necessariamente reflete
os mesmos efeitos clínicos gerados na boca do paciente. Observou-se que alguns fios superelásticos apresentaram um momento de torque comparável com o obtido para fios de niqueltitânio convencionais; os autores sugeriram ainda que fios que produzem baixos momentos,

podem não ser tão eficientes na correção do torque como outros fios também avaliados. Por
causa desses problemas, a correção final nas fases de alinhamento, nivelamento e torque pode
ser conseguida mais satisfatoriamente com um fio retangular de aço inoxidável.
Yang; Kim; Kim (2001) compararam a relação carga/deflexão (na distancia interbrdquetes) entre quatro arcos, a saber: arco "multi-loop" de aço, arco liso de aço, arco de Niti
e o arco de TMA (beta-titânio). De acordo com os autores, arcos ortodeinticos com uma
relação carga/deflexão alta não somente transmitem cargas excessivas ao dente, como

também têm sua força dissipada rapidamente com a movimentação dentária. Arcos com esta
relação baixa, entretanto, geram forças leves e continuos.

Foram avaliados arcos com alças em forma de "L" com comprimentos diferentes na
porção horizontal. Os resultados mostraram que a relação carga/deflexão destas alças foi

aproximadamente a metade da do fio de Niti, um terço (1/3) da do fio de TMA (beta-titânio) e
um oitavo (1/8) da do fio liso de aço (para fios c/ as mesmas dimensões). Esses resultados
foram atribuidos as porções inter-brdquetes, somente (onde se encontram as alças no arco
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"multi-loop"). Se fosse considerada a relação carga/deflexão do arco como um todo, o arco
"multi-loop" é pouco mais rígido que o de TMA (beta-titânio) e duas vezes mais rígido que o
de Niti. A vantagem do arco "multi-loop" é que a variação regional da relação carga/deflexão
apresenta propriedades mecânicas únicas. Segundo os autores, uma relação carga/deflexão
baixa não é necessariamente vantajosa para a movimentação dentária em todas as etapas do
tratamento. Enquanto recomenda-se a baixa rigidez do fio de Niti nos estágios iniciais do
tratamento, fios de TMA (beta-titânio) com rigidez moderada são mais indicados nos estágios

intermediários; arcos de aço de alta rigidez são mais úteis para os estágios finais. A grande
vantagem do arco de aço "multi loop" é que permite diferentes relações de carga/deflexão
para regiões localizadas da arcada, facilitando movimentações dentárias mais precisas nos
segmentos ativos e uma estabilidade maior (maior relação carga/deflexão) para os segmentos
de ancoragem.
Muraviev; Ospanova; Shlyalchova (2001) apresentaram um método que pode ser
aplicado a fios superelisticos de níquel -titânio para determinar o módulo de elasticidade e o
estresse critico dessa liga, através de uma curva experimental de dobra para o fio. Segundo os
autores, os arcos de níquel-titânio (niti) que exibem o efeito de superelasticidade são
extensivamente empregados para os primeiros estágios do tratamento ortodlintico.

3 PROPOSIÇÃO

3.1 Geral
Este estudo teve como objetivo avaliar a velocidade de retração e o grau da inclinação
sofrida pelo canino, empregando três tipos distintos de molas ortodemticas para retração. Para
confecção dessas molas, foram empregados dois tipos de materiais: fios de aço inoxidável e
fios de beta-titânio (TMA), sendo que para os fios de aço inoxidável, duas marcas comerciais
foram avaliadas.
3.2 Especffico
Utili7ando um simulador ("typodont") especifico para essa finalidade, verificar:

a) A influência do tipo de fio no tempo de fechamento das alças;
b) A influência do tipo de fio na angulação apresentada pelo canino;

C) A influência do tipo de alça no tempo de fechamento das alças;
d) A influência do tipo de alça na angulação apresentada pelo canino;
e) A influência do tipo de fio e alça (conjuntamente) no tempo de fechamento das alças;

f) A influência do tipo de fio e alça (conjuntamente) na angulação apresentada pelo canino.

4 MATERIAL E MÉTODO

4.1 Materiais

Os materiais empregados na realização deste trabalho foram divididos, didaticamente,
em três categorias básicas, de acordo com a sua finalidade:
a) Materiais especificos de ortodontia

b) Materiais odontológicos
c) Outros materiais

a) Materiais específicos de ortodontia:
-

10 varetas de fio de aço 0,019 x 0,025" da marca comercial MORELLI (cód.
55.03.014);

-

10 varetas de fio de aço 0,019 x 0,025" da marca comercial 3M UNITEK
(cód. 251-925);
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-

10 varetas de fio de beta-titânio (TMA) 0,019 x 0,025" da marca comercial

ORMCO (cód. 266-013);
-

01 vareta de fio de aço 0,0215 x 0,0275" da marca comercial NIORELLI:

-

01 rolo de fio para amarril de aço 0,010" da marca comercial MORELLI
(cód. 55.01.210);
01 conjunto de dentes para simulador: segundo molar inferior direito,
primeiro molar inferior direito, segundo pré-molar inferior direito e canino
inferior direito, da marca comercial 3M UNITEK (cód. 611-500);

-

01 manequim para "typodont"

da marca comercial MORELLI (cód.

75.02.004);
-

01 anel para molar inferior direito da marca comercial MORELLI (cód.
40.01.380);

-

01 tubo simples retangular para solda com -slot- nas dimensões 0,022 x
0,030" da marca comercial MORELLI (cód. 20.30.200);

-

01 briquete de incisivo central superior para colagem com "slot" nas
dimensões 0,022 x 0,030" da marca comercial 3M UNITEK (cód. 018.506);

-

01 briquete de pré-molar para colagem com "slot" nas dimensões 0,022 x
0,030" da marca comercial 3M UNITEK (cód. 018.503);

-

01 braquete de canino para colagem com "slot" nas dimensões 0,022 x 0,030"
da marca comercial 3M UNITEK (cód. 018.502);

-

01 "kit" de resina composta auto-polimerizável "Concise" da marca comercial

3M UNITEK (cód. 1929 c/ Sistema de União ao Esmalte);
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-

01 "kit" de cimento de ionômero de vidro "Ketac-Cem" da marca comercial
ESPE;

-

01 maçarico de bancada de gás butano/ar da marca comercial HUMPHA;

-

01 máquina de solda ponto da marca comercial KERNITT (cod. SMP 3000);

-

01 alicate "442" da marca comercial 3M UNITEK (cód. 900-703);

-

01 alicate de corte da marca comercial DENTAURUM (cód. 004-266);

- 01 alicate "139" da marca comercial DENTAURUM (cód. 004-139);
-

01 pinça porta agulhas tipo "Mathiew" da marca comercial WILCO

STAINLESS;
-

01 condutor de amarrilho da marca comercial DUFLEX;

-

01 brunidor de anel da marca comercial DENTAURUM;

-

01 mordedor da marca comercial 3M UNITEK;

-

01 bloco de papel acetato da marca comercial 3M UNITEK (cód. 701-204).

b) Materiais odontológicos:
-

01 caneta de alta rotação da marca comercial KAVO;

-

01 broca cilíndrica diamantada para alta rotação da marca comercial SS

WHITE;
-

01 broca tronco cônica invertida para alta rotação da marca comercial SS

WHITE;
-

01 pacote de alginato (Jeltrate) da marca comercial DENTSPLY;
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- 01 pacote de gesso tipo pedra da marca comercial HERPO;
- 01 caixa de cera número 07 vermelha da marca comercial WILSON;
-

01 caixa de cera pegajosa da marca comercial WILSON;

-

30g de breu da marca comercial WILSON;

-

01 lamparina tipo "Hannau" da marca comercial KONNEN;

-

01 lamparina a álcool da marca comercial JON;

-

01 espátula para manipulação de ionômero de vidro da marca comercial
DUFLEX;

-

01 espátula "Le Cron" da marca comercial DUFLEX;

- 01 espátula número 07 da marca comercial DUFLEX;
-

01 espátula para gesso e alginato da marca comercial JON;

-

01 grau de borracha da marca comercial JON;

-

01 vibrador para gesso da marca comercial KNEBEL;

-

01 micromotor baixa rotação da marca comercial KAVO;

-

01 ponta reta da marca comercial KAVO;

-

01 pedra de carbonindum para peça reta da marca comercial DENTORIUM.

c) Outros materiais:
-

01 máquina fotográfica da marca comercial PENTAX com sistema de "flash"

direcional DYNAFLEX e lente 1/50mm;
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-

09 filmes fotográficos Asa 100 para papel com 36 exposições da marca
comercial KODAK;

-

01 pasta com grampos e plásticos;

-

01 recipiente para aquecimento do breu da marca comercial TRAMONTINA;

-

01 recipiente térmico para imersão do manequim de "typodont";

-

01 termômetro de mercúrio para aquário com escala de 0°C a 50°C;

-

01 transferidor de 180° da marca comercial XALINGO;

-

01 régua milimetrada de 30cm da marca comercial XALINGO;

-

01 litro de álcool a 96% da marca comercial TATA;

-

01 isqueiro da marca comercial BIC;

-

01 caixa de algodão da marca comercial CREMER;

-

01 frasco de adesivo "Super Bonder" da marca comercial LOCTITE;

-

01 frasco de esmalte de unha incolor da marca comercial COLORAMA;

-

01 lata de tinta óleo vermelha da marca comercial SUVINIL;

- 01 pincel 00 da marca comercial TIGRE;
-

01 caneta de retroprojetor preta da marca comercial PILOT;

-

01 cronômetro digital da marca comercial TECHNOS.
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4.2 Método

No presente estudo, três tipos de aim conformadas em três diferentes tipos de fios
foram testadas em simulador.
Os dentes de metal foram montados em um articulador do tipo "typodont", sendo que
o segundo molar, primeiro molar e segundo pré-molar simularam a composição da unidade de
ancoragem posterior, estabili72dos por gesso, para que não houvesse movimento destes
elementos durante o procedimento de retração do canino. Sobre o gesso, foi aplicada uma
camada de esmalte de unha incolor, para conservação e melhor aspecto do mesmo (FIG. 1,
página 49).
Antes de montar o canino no modelo, acoplaram-se dims hastes metálicas, uma
prolongando o longo eixo deste elemento e outra perpendicular a primeira, com o objetivo de
auxiliar a visualização da angulação do canino, antes e após a conclusão do procedimento de
retração. As hastes metálicas, de fio de ago inoxidável, com secção transversal retangular de
diâmetro de 0,019 x 0,025" (FIG. 2, página 49), foram fixadas ao dente dentro de um "slot"

confeccionado através de um desgaste com broca em alta rotação (FIG. 3, página 49).
0 canino foi então fixado ao articulador com cera. Dois tipos de cera foram
empregados, uma revestindo superficialmente a porção radicular desse dente, tipo pegajosa
(FIG. 4, página 49) e outra, menos rígida, número 07, utilizada para o preenchimento do
espaço peri-radicular na base do articulador (FIG. 5, página 49).
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Figura 1 - Unidade de ancoragem estabilizada
com gesso (revestido com esmalte incolor).

Figura 2 - Hastes metálicas incorporadas ao
canino.

Figura 3 - Confeção do "slot" para
posicionamento das hastes com broca em alta
rotação.

Figura 4 - Canino com as hastes posicionadas e
sua porção radicular revestida com cera
pegajosa.

Figura 5 - Canino posicionado no articulador
com cera número 07.
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0 segundo molar recebeu um anel com um tubo retangular simples, que foi fixado ao
anel empregando-se a solda ponto. 0 anel, por sua vez, foi fixado ao segundo molar com
cimento de ionômero de vidro (Ketac-Cem / ESPE). Os demais dentes receberam briquetes
na sua face vestibular; sendo necessária retenção adicional a estas superficies, de forma que
material empregado para colagem dos

o

brdquetes (Concise / 3M UNITEK) não se

desprendesse com facilidade. Isto foi conseguido confeccionando-se cavidades retentivas
nessas superficies com

o emprego de uma broca diamantada em alta rotação número 1157. Os

brdquetes empregados foram do tipo "standard" (3M UNITEK), e foram fixados aos dentes
com resina composta autopolimerizável, com alturas
com

e angulações ideais, de forma passiva,

o auxilio de um segmento de fio 0,0215 x 0,0275" (MORELLI) para guiar o

posicionamento (FIG. 6

e 7, página 51).

A movimentação do canino através da cera, simulando a movimentação dentária
através do alvéolo, aconteceu devido ao aquecimento da mesma,

o que foi conseguido com a

imersão do articulador em recipiente térmico, com a Agua aquecida a 50°C, temperatura
constante, controlada com

o auxílio de um termômetro.

As alças para fechamento de espaço foram conformadas em arcos segmentados, ou
seja, que se estendiam desde uma dobra na mesial do brdquete do canino (que serviu de "stop"
durante a distali7nao deste dente), até

o brdquete do segundo molar. Tres tipos de alças foram

avaliados: a alça do tipo "T", a do tipo "L"

e a alga em forma de gota.

Dois tipos de materiais foram utilizados para confecção dos arcos: beta-titãnio (0,019

x 0,025") da marca comercial ORMCO e aço inoxidável (0,019x0,025"), sendo que deste tipo
de fio, duas marcas comercias foram avaliadas: MORELLI

e 3M UNITEK.

Os três tipos de alças foram conformados em cada um dos diferentes fios, totalizando
nove grupos avaliados (FIG. 8 a 16, páginas 51
conforme

o Quadro 1.

e 52), que foram divididos didaticamente
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Figura 6 - Dentes metálicos com os
respectivos acessórios posicionados.

Figura 7 - Arco guia de aço inoxidável 0,0215 x
0,0275" utilizado para posicionamento dos
acessórios e reposicionamento do canino após
avaliação de cada arco.

Figura 8 - Grupo A: alça em "T, construída em
fio MORELLI 0,019x0,025" de aço.

Figura 9 - Grupo B: alça em forma de gota,
construída em fio MORELLI 0,019x0,025" de
aço.

Figura 10 - Grupo C: alça em "L", construída
em fio MORELLI 0,019x0,025" de aço.

Figura 11 - Grupo D: alça em "T", construída em
fio ORMCO 0,019X0,025" de TMA.

Figura 12 - Grupo E: alça em forma de gota,
construída em fio ORMCO 0,019x0,025" de

Figura 13- Grupo F: alça em "L", construída em
fio ORMCO 0,019x0,025" de TMA.

TMA.

Figura 14 - Grupo G: alça em "T", construída
em fio 3M UNITEK 0,019x0,025" de aço.

Figura 15 - Grupo H: alça em forma de gota,
construída em fio 3M UNITEK 0,019x0,025" de
aço.

Figura 16 - Grupo I: alça em "L", construída em fio
3M UNITEK 0,019 x 0,025" de aço.
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Alça em "T"

Alga em forma de gota

Alga em "L"

Fio MORELLI 0,019x0,025"
de ago inoxidável

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Fio OR1VICO 0,019x0,025"
de beta-titfinio

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Fio 3M UNITEK
0,019x0,025" de ago
inoxidável

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Quadro 1 divisão da amostra em nove grupos, de acordo com o tipo de alga empregada e o fio
-

utilizado na sua confecção.

Foram construidos 15 amostras para cada grupo, totalizando portanto, 135 arcos
avaliados (FIG. 19, página 54). Para auxiliar na confecção dos arcos empregados, lançou-se
mão de urna carta onde desenhou-se a forma do mesmo (FIG. 17, página 54), e de um
"template", com o desenho das alças (FIG. 18, página 54). Ambos foram feitos em papel
milimetrado (onde pode-se observar as dimensões das alças empregadas) revestido com papel
"contact" para conservação, e serviram como guia para a construção dos arcos.
Com a cera do articulador não aquecida, cada arco foi amarrado passivamente aos
brdquetes dos dentes com amarril de aço (FIG. 20, página 54). Esta condição foi então
registrada com uma tomada fotográfica. Para tanto, confeccionou-se um suporte com travas,
para que se pudesse estabilizar o manequim no momento da tomada. 0 suporte foi revestido
com papel cetim, para conferir um aspecto agradável ao fundo das fotografias. A cor azul do
papel foi escolhida por apresentar um bom contraste com o conjunto, destacando bem o
"alvo" a ser fotografado (FIG. 21, página 54).
Padronizou-se a distância entre a borda anterior do suporte e a porção mais anterior da
lente da camera fotográfica (Pentax): 12,4 mm, de modo que estas duas estruturas estivessem
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Figura 17 - Carta empregada para confecção
dos arcos.

Figura 18 - "Template" empregado para
confeção das alças.

Figura 19 - Amostra utilizada neste trabalho
(totalizando 135 arcos).

Figura 20 - Arco sendo amarrado ao conjunto
com amarril de aço.

Figura 21 - Manequim posicionado no suporte
utilizado para sua estabilização durante as
tomadas fotográficas.

Figura 22 - Ilustração do conjunto no momento
da tomada fotográfica.
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paralelas entre si, sob uma vista superior (FIG. 22, página 54). A abertura da máquina foi
ajustada para "32" e velocidade para "90"(filme Asa 100).
Duas guias fora pintadas na base do articulador: uma com tinta óleo vermelha
(horizontal) e outra com caneta de retroprojetor preta (vertical), para padronizar

o

enquadramento das fotografias (FIG. 23). 0 foco foi entAo ajustado.
Para cada tomada fotográfica, posicionou-se uma etiqueta vermelha (FIG. 24),
identificando o grupo avaliado, o número da amostra e a condição do conjunto, inicial (TI) ou
final (T2).

Figura 23 - Guias pintadas na base do
articulador para auxiliar no enquadramento
das fotografias.

Figura 24 - Etiqueta de identificação posicionada
na base do articulador.

Após a tomada fotográfica, a mola foi ativada através de um "tie-back" com amarril
duplo na alça timega do arco, promovendo uma aproximação do ()mega ao acessório do
segundo molar. A quantidade de ativação foi controlada pela abertura equivalente a 2mm
entre os segmentos mesial e distal da mola (FIG. 25, página 58), o que verificou-se com o
auxilio de um compasso de pontas secas e régua (FIG. 26, página 58).
O articulador era então submergido na água aquecida, a fim de permitir a liberação da
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ativação da mola.
Através de inspeção visual registrou-se o tempo, em segundos, necessário para que a
mola uma vez ativada e submergida na água aquecida, voltasse a sua posição inicial (FIG. 27,
pagina 58), ou seja, o tempo transcorrido desde a imersão do conjunto até que as extremidades
da mola se tocassem. Para tal medição, empregou-se um cronômetro digital. Esses valores
foram anotados após cada teste, na ficha de coleta de dados (ANEXO 1).
Depois disso, o manequim foi novamente posicionado no suporte para que um novo
registro fotográfico fosse obtido, agora da posição final do conjunto (T2).
Obteve-se então, o registro fotográfico das duas condições apresentadas pelo conjunto:
a inicial (Ti), com o arco em posição, sem que a alça fosse ativada, e a final (T2),
apresentando o canino na posição resultante após ativação da alça. Sobre as fotografias
obtidas, posicionou-se uma folha de papel vegetal, onde foi traçado (com o auxilio de lapis e
régua) o longo eixo do canino, extendendo-se este traço até que tocasse na faixa guia pintada
na base do articulador. Traçou-se também a margem superior desta faixa. Mediu-se o Angulo
formado entre os dois traços (com o auxilio de um transferidor de 180 0) anotando-se os
valores na ficha para coleta de dados.
Para melhor visualização e organização dos resultados, os registros fotográficos foram
acondicionados em uma pasta com grampos, separando-se uma pagina para cada alça,
mostrando nela a condição inicial e a final de cada amostra (FIG. 28, página 58).
Para que o experimento pudesse ser repetido com fidelidade para cada um dos
diferentes dispositivos de fechamento de espaço, foi necessário que o canino assumisse
repetidamente a mesma posição antes que cada um dos arcos fosse avaliado. Isso foi
conseguido com o arco segmentado ideal construido em fio de aço inoxidável 0,0215 x
0,0275" já utilizado previamente para posicionamento dos acessórios (FIG. 7, página 51).
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Esse arco serviu então como um guia para reposicionamento do canino, antes de avaliar cada
um dos diferentes arcos (FIG. 29, pagina 58).
Com o canino reposicionado, o conjunto foi submerso num recipiente com água fria,
durante 120s, visando-se a estabilização da cera. Feito isso, o conjunto estava pronto para
avaliar um novo arco.
De modo a evitar que as possíveis alterações das características da cera, depois de
sucessivas avaliações, pudessem interferir na fidelidade dos resultados, a avaliação foi
realizada da seguinte maneira: as nove combinações foram divididas em três grupos,
separados pelo tipo de fio empregado. A cera foi trocada para cada tipo de fio (FIG. 30,
página 58) e alterou-se também a ordem do tipo de alça a ser avaliada, obedecendo a seguinte
sequência:
Os primeiros arcos avaliados foram os construidos com fio 0,019 x 0,025" de aço da
Morelli; avaliou-se o grupo A (alças em `7"), seguido pelo grupo C (alças em "L") e
finalmente o grupo B (alças em forma de gota).
Procedeu-se então b. troca da cera para que se pudesse testar os arcos construidos com
fio Ormco 0,019 x 0,025": primeiramente o grupo F (alças em "L"), seguido pelo grupo E
(alças em forma de gota) e então, o grupo D (alças em "T").
Substituiu-se mais uma vez a cera do conjunto, para que se avaliasse os arcos
construidos com fio 0,019 x 0,025" de aço da 3M UNITEK: grupo H (alças em forma de
gota), seguido pelo grupo G (alças em "T") e finalmente, o grupo I (alças em "L").
De posse dos valores referentes à angulação inicial e final para cada urna das alças
(anotados na ficha de coleta de dados), pôde-se calcular a diferença entre esses valores e
anotar os resultados na mesma ficha. Isso indicou a variação angular apresentada pelo canino
com a ativação de 2inm da alça, ou seja, quanto o canino inclinou com o procedimento de
retração com cada uma das alças. Outra variante, também registrada na ficha, foi o tempo de

Figura 25 - Ativação da alça através de um
"tie-back" com amarril duplo na alça ômega do
arco. A quantidade de ativação foi controlada
com o emprego de um compasso de pontas
secas.

Figura 26 — Medição da quantidade de ativação
com compasso de pontas secas e régua
milimetrada: 2 mm de ativação.

Figura 27 - Ilustração do conjunto após sua
remoção do recipiente térmico e fechamento
da alça.

Figura 28 - Ilustração dos registros fotográficos
acondicionados em pasta com grampos.

Figura 29 - Arco guia em posição passiva
(antes do reposicionamento do canino).

Figura 30 - Ilustração do conjunto no momento
do reposicionamento ideal do canino com auxilio
do arco guia, para substituição da cera.
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fechamento da alça, o que permitiu avaliar a velocidade com que o procedimento foi
executado. Desta forma foi possível comparar entre os diversos grupos qual a quantidade de
inclinação sofrida pelo canino após o procedimento de retração e o tempo necessário para que
a retração ocorresse, com cada uma das alças testadas.
Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística. Visando unia melhor
compreensão desses valores, procurou-se dividir a análise nas seguintes categorias:
-

Análise 1 - Influência do tipo de fio no tempo de fechamento das alças;

-

Análise 2 - Influência do tipo de fio na angulação apresentada pelo canino:

-

Análise 3 - Influência do tipo de alça no tempo de fechamento das alças;

-

Análise 4 - Influência do tipo de alça na angulação apresentada pelo canino;

- Análise 5 - Influência do tipo de fio e alça (conjuntamente) no tempo de
fechamento das alças;
-

Análise 6 - Influencia do tipo de fio e alça (conjuntamente) na angulação
apresentada pelo canino.

Cada uma dessas categorias de avaliação foram submetidas a uma análise descritiva,
cuja sequência adotada está exposta abaixo.
Inicialmente buscou-se determinar a inferência dos resultados. A inferência é a análise
dos dados no sentido de generalizar os resultados da amostra para a população do estudo.
Quando é feito um censo, a descrição dos dados amostrais por si só consegue resumir todas as
características da população. Porém, em pesquisas de amostragem, a descrição dos dados

amostrais dá informação de algumas características que a população pode ter. A evidência
amostral pode ser confirmada ou refutada quando se realiza a etapa de inferência estatística,
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ou seja, a inferência serve para verificar se os dados obtidos fornecem evidências suficientes
para que se possa generalizá-los para a população.
A sigrlificância estatística de um resultado é uma medida estimada do grau em que este
resultado é "verdadeiro" (no sentido de que seja realmente o que ocorre na população, ou seja,
no sentido de "representatividade da população"). Mais tecnicamente, o valor do nível de
significância alpha representa um índice decrescente da confiabilidade de um resultado.
Quanto mais alto o nível de significância, menos se pode acreditar que a relação observada
entre as variáveis na amostra é um indicador confidvel da relação entre as respectivas
variáveis na população.
A inferência pode ser realizada utilizando testes chamados de paramétricos e testes
não paramétricos dependendo de algumas condições. Para que se possa aplicar testes
paramétricos, é necessário que os quesitos avalidos (no caso, tempo de fechamento das alças
ou angulação apresentada pelo canino) apresente variâncias iguais e distribuição normal
dentro de cada categoria (grupo) da variável (tipo de fio ou tipo de alga). 0 teste de
Homocedasticidade - Levene - é que vai determinar se as variâncias são iguais ou não:

HO: há homocedasticidade (as variânicas são iguais)
Hi: não há homocedasticidade (as variâncias não são iguais)
Para aceitar HO, o p-valor tem que ser maior que o nível de significância (alpha); para

aceitar HI, o p-valor tem que ser menor ou igual ao nível de significância (alpha).
Quando a variável for considerada homocedástica, o próximo passo é a avaliação da
normalidade. Exploratoriamente, a normalidade é avaliada utilizando a informação da
distribuição da variável em um histograma e um gráfico de aderência A normalidade. Aceitase a normalidade quando o histograma tende a uma distribuição simétrica em torno da média
com a forma de um sino e no gráfico de aderência, os pontos estão bem próximos A reta de
normalidade.
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0 teste não paramétrico utilizado neste trabalho foi o teste ANOVA de KruskalWallis. Este teste é utilizado para analisar a associação entre uma variável quantitativa (QT) e
uma variável qualitativa (QL), quando a variável QT não satisfaz as suposições de
normalidade e/ou de homocedasticidade nas categorias da variável QL. A estratégia deste
teste é comparar a soma de pontos da variável QT nas diferentes categorias da variável QL.
Considera as seguintes hipóteses:
-

HO: não há diferença entre as distribuições nos subgrupos;

- Hl: há diferença entre as distribuições nos subgrupos.
A decisão estatística é feita pela comparação do p-valor calculado com o nível de
significáncia adotado para a pesquisa, utilizando-se a seguinte forma de decisão:
Se o p-valor for menor ou igual a alpha, então a hipótese HO é rejeitada e confirma-se
a hipótese HI, concluindo que as distribuições diferem nos subgrupos;
Se o p-valor for maior que alpha, então a hipótese HO deve ser aceita e não se pode
afirmar a hipótese HI, concluindo que não se pode afirmar que existe diferença entre as
distribuições dos subgrupos analisados.

5 RESULTADOS

5.1 Análise 1: Influencia do tipo de fio no tempo de fechamento das alças.

Inferência:

HO - médias iguais (tempos de fechamento iguais independente do tipo de fio)
H1 - médias diferentes (existe algum fio que influencia no tempo de fechamento).

Alpha = 0,05 (nível de significância)

Teste de homocedasticidade - Levene:
p-valor = 0,1131.

Logo, o tempo de fechamento apresenta variâncias iguais dentro de cada categoria de
tipo de fio. Como a variável "tempo de fechamento" é homocedistica na categoria "tipo de
fio" deve-se avaliar a normalidade.
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Teste de normalidade:
Pode-se avaliar que a variável "tempo de fechamento" não teve uma distribuição
normal em todas as categorias da variável "tipo de fio". Assim, deve-se aplicar um método
não paramétrico. Para variável qualitativa com três categorias o método mais indicado é o
ANO VA de Kruskal-Wallis.

Teste ANO VA de Kruskal-Wallis:
No teste de Kruskal Wallis (estatística H) e no teste das medianas (estatística Quiquadrado) o p-valor deu pequeno (menor do que alpha). Logo a hipótese HO deve ser
rejeitada, concluindo que as distribuições da variável "tempo de fechamento" difere nos
subgrupos da variável "tipo de fio".
0 teste de Tukey indica os subgrupos que apresentam diferenças significativas: 0 fio
tipo 1 (de aço da Morelli) e tipo 2 (de TMA da Ormco) puderam ser considerados iguais.
fio tipo 3 (de aço da 3M) foi diferente dos demais (GRÁFICO 1).
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Gráfico 1 - Influência do tipo de fio no tempo de fechamento. Fio tipo 1: aço da MORELLI; fio tipo 2:
beta-titânio da ORMCO; fio tipo 3: aço da 3M UNITEK.

5.2 Análise 2: influencia do tipo de fio na angulação apresentada pelo canino

Inferência:

HO: médias iguais (angulaceies são iguais independente do tipo de fio);
Hl: médias diferentes (existe algum fio que influencia na angulação).

U V to.
21b11410 ea
410113. 4e,

Alpha = 0,05 (nível de significância)

Teste de homocedasticidade - Levene:
p-valor = 0,0359.
Logo, a angulação apresenta variâncias desigusis dentro de cada categoria de tipo de
fio. Como a variável "angulação apresentada pelo canino" não é homoceddstica nas categorias
de tipo de fio, devemos aplicar um método não paramétrico.

Teste de Normalidade:
Falhou no primeiro teste, então não é necessário verificar a normalidade.

Teste ANO VA de Kruskal-Wallis:
No teste de Kruskal-Wallis (estatística H) e no teste das medianas (estatística Quiquadrado) o p-valor deu pequeno (menor do que alpha). Logo, a hipótese HO deve ser
rejeitada, concluindo que as distribuições da variável "angulação apresentada pelo canino"
difere nos subgrupos da variável "tipo de fio".
0 teste de Tukey indica os subgrupos que apresentam diferenças significativas: 0 fio
tipo 1 (de ago da Morelli) e tipo 3 (de aço da 3M) puderam ser considerados iguais. 0 fio tipo
2 (de beta-titánio da Ormco) foi diferente dos demais (GRAFICO 2).
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Gráfico 2 Influência do tipo de fio na angulagão apresentada pelo canino. Fio tipo 1: aço da
MORELLI; fio tipo 2: beta-titánio da ORMCO; fio tipo 3: ago da 3M UNITEK.

5.3 Análise 3: influencia do tipo de alva no tempo de fechamento

Inferência:
HO: medias iguais (tempos de fechamento são iguais independente do tipo de alga);
Hl: médias diferentes (existe alguma alga que influencia no tempo de fechamento).

Alpha = 0,05 (nível de significância)
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Teste de homocedasticidade - Levene:

p-valor = 0,0179.
Logo, o tempo de fechamento apresenta variâncias desiguais dentro de cada categoria
de tipo de alça. Como a variável "tempo de fechamento" não é homocedástica nas categorias
de tipo de alça devemos aplicar um método nab paramétrico.

Teste de normalidade:

Falhou no primeiro teste, então não precisa se verificar a normalidade.

Teste ANO VA de Kruskal-Wallis:

No teste de Kruskal-Wallis (estatística H) e no teste das medianas (estatística Qui-

quadrado) o p-valor deu pequeno (menor do que alpha). Logo, a hipótese HO deve ser
rejeitada, concluindo que as distribuições da variável "tempo de fechamento" difere nos
subgrupos da variável "tipo de alga".

0 teste de Tukey indica os subgrupos que apresentam diferenças significativas: A alça
tipo 2 (em forma de gota) e tipo 3 (em forma de L) puderam ser consideradas iguais. A alga
tipo 1 (em forma de T) foi diferente das demais (GRÁFICO 3).
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Gráfico 3 - Influência do tipo de alga no tempo de fechamento. Alga tipo 1: em forma de "T"; alga tipo
2: em forma de gota; alga tipo 3: em forma de "L".

5.4 Análise 4: Influência do tipo de alga na angulação apresentada pelo canino

Inferência:

HO: médias iguais (angulacões são iguais independente do tipo de aka);
Hl: médias diferentes (existe alguma aka que influencia na angulação).
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Alpha = 0,05 (nível de significância)

Teste de homocedasticidade - Levene:
p-valor = 0,9847.
Logo, a angulação apresentada pelo canino mostra variâncias iguais dentro de cada
categoria de tipo de alça. Como a variável "angulação apresentada pelo canino" é

homoceddstica nas categorias de tipo de alça, devemos avaliar a normalidade.

Teste de normalidade:

Pode-se avaliar que a variável "angulação apresentada pelo canino" não tem um a

distribuição normal em todas as categorias da variável "tipo de alça". Assim, deve-se aplicar
um método não paramétrico.

Teste ANO VA de Kruskal-Wallis:
No teste de Kruskal-Wallis (estatística H) e no teste das medianas (estatística Qui-

quadrado) o p-valor deu maior que alpha. Logo, a hipótese HO deve ser aceita, concluindo
que a variável "angulação apresentada pelo canino" não difere nas categorias da variável "tipo
de alça" (GRÁFICO 4).

Obs.: o p-valor do teste de Kruskal-Wallis (estatística H) é igual a 0,0308. Como as
hipóteses são de igualdade ou diferença, o teste é chamado de bilateral. 0 pvalor deve ser comparado com a metade de alpha (0,025).
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Box & Whisker Plot: D_ANG
-2.5

-3.5

-4.5
CD

-6.5

1
-7.5

1

2

3

ri

Min-Max
25%-75%
Median value

ALCA

Gráfico 4 - Influência do tipo de alça na angulação apresentada pelo canino. Alça tipo 1: em forma de
"T"; alça tipo 2: em forma de gota; alça tipo 3: em forma de "L".

5.5 Análise 5: influencia do tipo de fio e de alça (conjuntamente) no tempo de
fechamento

Grupo 11: fio de aço da Morelli / alça em "T"
Grupo 12: fio de aço da Morelli / alva em forma de gota
Grupo 13: fio de aço da Morelli / alça em
Grupo 21: fio de TMA da Ormco / alça em "T"
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Grupo 22: fio de TMA da Ormco / alça em forma de gota
Grupo 23: fio de TMA da Ormco / alga em "L"

Grupo 31: tio de ago da 3M / alga em "T"
Grupo 32: fio de aço da 3M / alça em forma de gota
Grupo 33: fio de ago da 3M / alga em "L"

Inferência:

HO: médias iguais (tempos de fechamento iguais independente do tipo de tio e alça
analisados conjuntamente);
Hi: médias diferentes (existe alguma combinação de fio e alga que influencia no
tempo de fechamento).

Alpha = 0,05 (nível de significância)

Teste de homocedasticidade - Levene:

p-valor = 0,0129.
Logo, o tempo de fechamento apresenta variâncias desiguais dentro de cada categoria
"tipo de fio e alga (conjuntamente)". Como a variável "tempo de fechamento" não

é

homoceddstica nas categorias de tipo de fio e alça (conjuntamente) devemos aplicar um
método não paramétrico.
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Teste de normalidade:
Falhou no primeiro teste, então não se precisa verificar a normalidade.

Teste ANO VA de Kruskal-Wallis:
No teste de Kruskal-Wallis (estatística H) e no teste das medianas (estatística Quiquadrado) o p-valor é menor do que alpha (0,025). Logo, a hipótese HO deve ser rejeitada,
concluindo que as distribuições da variável "tempo de fechamento" difere nos subgrupos da
variável "tipo de fio e alça (conjuntamente)".
0 teste de Tukey mostra os subgrupos que apresentam diferenças significativas:
associação dos grupos 11, 21 e 23, que é independente de outra associação dos grupos 32 e
33. Há um associação intermediária: 12, 13, 22, 31 (GRAF. 5).
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Gráfico 5 - Influência do tipo de fio e alga (conjuntamente) no tempo de fechamento.

5.6 Análise 6: influência do tipo de fio e de alça (conjuntamente) na angulação
apresentada pelo canino

Grupo 11: fio de aço da Morelli / alça em "T"

Grupo 12: fio de aço da Morelli / alga em forma de gota
Grupo 13: fio de aço da Morelli / alça em
Grupo 21: fio de TMA da Ormco / alça em "T"

Grupo 22: fio de TMA da Ormco / alça em forma de gota
Grupo 23: fio de TMA da Ormco / alça em

Grupo 31: fio de ago da 3M / alça em
Grupo 32: fio de aço da 3M / alga em forma de gota

Grupo 33: fio de aço da 3M / alça em

Inferência:
HO: médias igimis (angulações são iguais independente do tipo de fio e alça analisados
conjuntamente);
Hi: médias diferentes (existe alguma combinação de fio e alça que influencia na
angulação).
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Alpha = 0,05 (nível de significância)

Teste de homocedasticidade - Levene:

p-valor = 0,1336.
Logo, a angulação apresentada pelo canino mostra variâncias igusis dentro de cada
categoria de tipo de fio e alça (conjuntamente). Como a variável "angulação apresentada pelo
canino" é homoceddstica nas categorias de tipo de fio e alça (conjuntamente), devemos avaliar
a normalidade.

Teste de normalidade:

Pode-se avaliar que a variável "angulação apresentada pelo canino" não tem uma
distribuição normal em todas as categorias da variável "tipo de fio e alga (conjuntamente)".
Assim, deve-se aplicar um método não paramétrico.

Teste ANO VA de Kruskal-Wallis:

No teste de Kruskal-Wallis (estatística H) e no teste das medianas (Qui-quadrado) o pvalor é menor do que o alpha (0,025). Logo, a hipótese HO deve ser rejeitada, concluindo que
as distribuições da variável "angulação apresentada pelo canino" difere nos subgrupos da
variável "tipo de fio e alga (conjuntamente).
0 teste de Tukey mostra os subgrupos que apresentam diferenças significativas:
associação dos grupos 11, 21, 23, 13, 22, 31, 32 e 33 e associação dos grupos 13, 22, 31, 32,
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33, 12.

Portanto, há grupos comuns às duas associações: 13, 22, 31, 32 e 33. Há

independência somente da associação 11, 21 e 23 com o grupo 12 (GRÁF. 6).
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Gráfico 6 - Influência do tipo de fio e alça (conjuntamente) na angulaçáo apresentada pelo canino

6 DISCUSSÃO

Também para a discussão dos resultados obtidos, optou-se por mantê-los separados em
três diferentes categorias:
-

Discussão 1 - Influência do tipo de fio no tempo de fechamento das alças e na
angulação apresentada pelo canino
Discussão 2 - Influência do desenho de alça no tempo de fechamento das mesmas
e na angulação apresentada pelo canino

- Discussão 3 - Influência do tipo de fio e alça (conjuntamente) no tempo de
fechamento das alças e na angulação apresentada pelo canino

6.1 Influência do tipo de fio no tempo de fechamento das alças e na angu lação
apresentada pelo canino

De acordo com os resultados obtidos, o tipo de fio empregado na confecção das algas
influenciou o tempo de fechamento das mesmas. 0 fio de ago, da MORELLI, e o de betatitânio (TMA), da ORMCO, se mostraram estatisticamente iguais, enquanto o fio de aço da
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3M se mostrou diferente dos demais. As alças construídas com o fio de aço da MORELLI e

com o fio de TMA da ORMCO levaram um tempo maior para o fechamento. Já as alças
construídas com o fi o de ago da 3M fecharam mais rapidamente que as demais.
Deve-se levar em conta que um menor tempo para fechamento das alças está
relacionado a uma maior força liberada por estas alças e por outro lado, um maior tempo a
uma força menor.
Staggers e Germane (1991) afirmaram que a relação carga/deflexão pode ser alterada
pela mudança na composição do fio. Uma alga feita com fio de baixo módulo de elasticidade.
como o titánio-molibanio, por exemplo, terá uma relação carga/deflexão menor que uma alga
feita com fio de ago inoxidável.
Burstone (1982) comentou que do ponto de vista clinico, a força ótima para

movimentar um dente é aquela capaz de produzir um movimento rápido com o mínimo de
desconforto e dano aos tecidos. Do ponto de vista histológico, teria que produzir um nível de
estresse na membrana periodontal, mantendo a sua vitalidade e, ao mesmo tempo, produzir o
máximo de resposta tissular (aposição e absorção). Acrescenta que variações na magnitude

das forças alteram o grau de movimentação dentária. A utilização de forças pesadas resulta
em aumento no período de hialinização. Eventualmente, uma reabsorção solapante poderá
remover a extensa area de hialinização e determinar um deslocamento muito rápido do dente
para o novo espaço criado. Já forças leves são adequadas para movimentar dentes de forma
gradual, visto que o período de hialinização é menor. Assim sendo, em torno de um longo
período de tempo, o grau médio de movimentação dentária para forças continuas e pesadas
poderá ser maior que o observado para forças continuas e leves. A complexidade das reações
tissulares, assim como a presença de um grande número de variáveis, sugerem que estas são

dificuldades encontradas para a determinação de uma simples relação entre a magnitude da
força e o grau de movimentação dentária.
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Hixon et al. (1969) comentaram que grandes quantidades de força por unidade de área
radicular (3g/mm2 a 4g/mm2 ) aumentam a resposta biológica. A rápida movimentação
dentária, proveniente da utilização de forças leves, segundo os autores, parece ser resultado do
movimento de inclinação que produz grande pressão na crista alveolar.
Goldberg e Burstone (1979) já defenderam o emprego das ligas de beta-titânio (TMA)
pela capacidade de liberação de forças mais leves e mais constantes, além de permitirem que
um menor número de ativações fosse necessário para se conseguir a movimentação dentária
desejada.
Contudo, os resultados do presente trabalho mostram que o desempenho das alças de

beta-titânio (ORMCO) pode ser considerado estatisticamente semelhante ao apresentado pelas
alças de ago da MORELLI. Curiosamente, as alças construídas com ago da marca comercial

3M apresentaram características diferentes daquelas mostradas pelo fio equivalente, da marca
comercial MORELLI, no que diz respeito A variável "tempo de fechamento".

Mengui; Planert; MeLsen (1999) afirmaram que as alças de TMA são preferíveis em
comparação com as alças de ago inoxidável devido A sua maior amplitude de ativação e uma
liberação de forças mais constante. Porém, na presente pesquisa, não houve diferença
significativa entre estes materiais no que tange ao tempo de fechamento.

0 tipo de fio empregado na confecção das alças também interferiu na angulação
apresentada pelo canino após o fechamento das alças. Os fios de aço da MORELLI e da 3M,
se mostraram estatisticamente semelhantes, enquanto o fio de beta-titânio, da ORMCO, se
mostrou diferente dos demais. As alças construídas com os fios de ago da MORELLI e da 3M
causaram uma inclinação maior da coroa para a distal no posicionamento final do canino após
fechamento do espaço. Isso pode se dever ao fato de que uma ativação de 2min das alças gere
uma força maior nos fios de aço do que nos de beta-titanio, ocasionando um maior efeito de

inclinação sobre o canino.
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A variação na angulaçao do canino pode ser atribuida a relação M/F dos dispositivos
empregados.
De acordo com Manhartsberger; Morton; Burstone (1988) relações de M/F de
aproximadamente 7/1 resultam em inclinação controlada, 10/1 resultam em movimentos de
translação e 12/1 realizam movimentos radiculares.
Kapila e Sachdeva (1989) afirmaram que as ligas de beta-titânio (TMA) apresentam
um módulo de elasticidade que é menor do que o das ligas de ago inoxidável. Além disso, a
capacidade de devolução de forças das ligas de TMA são superiores às das ligas de aço.
Porém., Staggers e Germane (1991) afirmaram que a relação M/F não é influenciada
pela composição do fio utilizado.

6.2 Influência do desenho de alça no tempo de fechamento das alças e na angulação
apresentada pelo canino

Conforme mostram os resultados, o desenho da alga empregada teve influência no
tempo de fechamento das mesmas. A alga em forma de gota e a alga em "L" podem ser
consideradas estatisticamente semelhantes, enquanto a alça em "T" mostrou um
comportamento diferente das demais. Observou-se que as duas primeiras levaram menos
tempo para fechar, enquanto a alça em "T" fechou mais lentamente. Isso pode se dever ao
fato de que quanto menor a quantidade de fio empregada na confecção de uma alça, maior a
quantidade de força liberada pela mesma e, consequentemente, menor tempo para seu
fechamento.
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Faulkner, et al. (1991) descreveram alguns requisitos necessários a uma alga de

retração:
deve produzir níveis de força e relação M/F apropriados para executar a

movimentação dentária desejada;
deve ter

capacidade

de ser submetida a uma

variação razoável

de

ativação/desativação, onde o aparelho liberaria forças e momento relativamente
constantes;

-

deve ser suficientemente pequena para produzir conforto ao paciente.

Staggers e Germane (1991) afirmaram que o desenho da mola de retração influencia
na relação carga/deflexão.
De acordo com os resultados obtidos, o desenho da alça empregada não interferiu na

angulação apresentada pelo canino após o fechamento das alças. As alças em "L", em forma
de gota e em "T" se mostraram estatisticamente igimis no que diz respeito a angulação

apresentada pelo canino após o fechamento das mesmas.
Burstone e Koenig (1976) mencionaram que, para um canino transladar, existe a
necessidade de que a força seja aplicada no seu centro de resistência. Se a força for de 200g,
deve-se produzir 200g no brdquete e um momento de 2000g/mm, desde que a distancia entre
o brdquete e o centro de resistência seja de 10inm. Em outras palavras, produzir-se-á uma

relação M/F de 10/1. Para aumentar a relação M/F, durante a ativação, sugeriram o aumento
do comprimento da alga no sentido apical. Este procedimento, no entanto, é limitado, pois
pode provocar irritação na mucosa vestibular. Outra maneira seria o aumento da quantidade
de fio na ponta da alça que faz com que a relação M/F aumente e a relação carga/deflexão
diminua. Isto poderia ser feito, utilizando-se a alça em "T". A vantagem dessa alça, segundo
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os autores, é que posssui uma relação M/F alta, o que possibilita o controle radicular e uma

relação carga/deflexão baixa que permite uma maior constância da força.
Manhartsberger; Morton; Burstone (1988) comentaram que, quando se realiza o
fechamento de espaços com a alça em "T", pode-se diminuir a magnitude da força pela

redução do diâmetro do fio ou da quantidade de ativação da alça. Quanto à relação M/F, pode
ser aumentada, introduzindo-se angulações na alça.

Hixon et al. (1969) comentaram a dificuldade em eliminar os componentes rotacionais
e de inclinação apresentados pelo elemento dentário a ser retraído, devido ao fato de que os

acessórios são posicionados alguns milímetros para vestibular em relação ao eixo central dos
elementos e alguns milímetros em direção à oclusal em relação ao centro de resistência dos
mesmos. Essa distância do centro de resistência ao ponto de aplicação da força é responsável
pela tendência de giro-versão e inclinação do elemento dental quando submetido a uma força
para sua retração.
Faulkner et al. (1991) afirmaram que o arco de retração deve produzir níveis de força
adequados para que se consiga o deslocamento dentário desejado. As alças utilizadas no
fechamento de espaços, para que desempenhem corretamente o seu papel, devem possuir

relação M/F alta, possibilitando, as sim, o movimento de translação e relação carga/deflexão
baixa para que os níveis de força sejam relativamente constantes e não ocorram mudanças

súbitas de mangitude na força durante a sua ativação.
Staggers e Germane (1991) mostraram ser a quantidade de ativação e a relação M/F da

alça em "T" superiores as da alça vertical avaliada em seu trabalho. De acordo com os autores,
mesmo para uma alça em "T" é muito dificil de conseguir uma relação M/F de 10/1 necessária
para se conseguir movimento de translação, sem que se faça a incorporação de dobras do tipo
"gable".
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Chen; Markham; Katona (2000) também defendem a incorporação de dobras do tipo
"gable" às alças para um aumento na relação M/F.

6.3 Influência do tipo de fio e alva (conjuntamente) no tempo de fechamento das alças e
na angulação apresentada pelo canino

Os resultados mostraram que combinações de diferentes tipos de alças construídas em
diferentes tipos de fios têm influência sobre o tempo de fechamento das alças. Os nove grupos
avaliados puderam ser associados em três subgrupos, de acordo com o tempo transcorrido até
o fechamento das alças:
-

Subgrupo 1: alga em "T" de aço (MORELLI), alga em "T" de TMA (ORMCO) e
alça em "L" de TMA (ORMC0);

-

Subgrupo 2: alga em forma de gota de aço (MORELLI), alça em "T" de aço (3M),

alça em forma de gota de TMA (ORMCO) e alça em "L" de aço (MORELLI);
-

Subgrupo 3: alça em gota de aço (3M) e alça em "L" de ago (3M).

As alças do subgrupo 1 mostraram um tempo maior para o fechamento, seguidas pelas
alças do subgrupo 2 e finalmente, pelas alças do subgrupo 3, que mostraram o menor tempo
para fechamento. Basicamente, pôde-se observar que houve urna tendência para que as alças
em "T" apresentassem um fechamento mais lento do que as demais. Conforme já foi
discutido, devido ao fato das alças em "T" requererem maior quantidade de fio na sua
composição que as demais, liberam menor quantidade de força quando ativadas e, portanto,

levam maior tempo para desativar. Com relação ao material empregado para confecção das
alças, o beta-titânio também se encontra entre as alças que obtiveram um fechamento mais
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lento. Portanto, a combinação de materiais com menores módulos de elasticidade e rigidez,
associados a um desenho de alça que é capaz de diminuir a relação carga/deflexão do
conjunto, pode gerar dispositivos que promovam um fechamento mais lento da alga após sua
ativação, ou seja, promovam a retração com forças mais leves e portanto biologicamente mais
compatíveis.

Os resultados mostraram ainda que combinações de diferentes tipos de alças
construídas em diferentes tipos de fios tiveram influência sobre a angulaçâo apresentada pelo

canino após o fechamento. Os nove grupos avaliados puderam ser associados em dois
subgrupos, de acordo com a angulaçâo apresentada pelo canino após o fechamento:
-

Subgrupo 1 : alça em "T" de aço (Morelli), alça em "T" de TMA (ORMCO), alça
em "L" de TMA (ORMC0);

-

Subgrupo 2: alga em forma de gota de aço (Morelli).

Os dois subgrupos se mostraram estatisticamente independentes entre si, porém houve
um terceiro subgrupo de alças com características estatísticas comuns aos dois subgrupos
citados acima: alça em "L" de aço (MORELLI), alça em forma de gota de TMA (ORMCO),
alça em "T" de aço (3M), alça em forma de gota de aço (3M) e alça em "L" de aço (3M).

As alças associadas ao subgrupo 1 apresentaram uma menor diferença na angulação
final do canino. Uma maior diferença nessa angulação, contudo, foi apresentada pelas alças
associadas ao subgrupo 2. Pôde-se observar que houve uma tendência para que o canino
apresentasse uma inclinação distal de coroa menor quando retraído pelas alças em "T", devido
a este desenho de alça ser capaz de apresentar uma relação M/F maior do que as demais. Com
relação ao material empregado para confecção das alças, o beta-titfinio se encontra entre as

alças que geraram uma angulação menor. Conforme já discutido, isso pode ser explicado pelo
fato de que não empregou-se a mesma força para ativação das alças. Usou-se, por outro lado,
a mesma distância de abertura entre as porções mesial e distal das mesmas. De qualquer
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forma, a combinação de um material com melhor capacidade de devolução de forças
associado a um desenho de alça que é capaz de aumentar a relação M/F do conjunto pode
gerar dispositivos que promovam menor inclinação no dente a ser retraído.

7 CONCLUSÃO

Conforme os resultados obtidos no presente trabalho, com o objetivo de avaliar as
combinações dos três diferentes tipos de alças construídas nos diferentes tipos de fios, pôde-se
concluir que:

a) com relação à influência do tipo de fio no tempo de fechamento das alças, os fios
de aço da Morelli e de beta-titânio (TM_A)

da ORMCO se mostraram

estatisticamente semelhantes, apresentando um maior tempo para o fechamento

que o terceiro tipo de fio avaliado, o fio de aço da 3M; pôde-se afirmar que os
dois primeiros tipos de fio exerceram uma força menor sobre o canino durante o
procedimento de retração;
b) com relação à influência do tipo de fio na angulacdo apresentada pelo canino, os
fios de aço da Morelli e o de aço da 3M se mostraram estatisticamente
semelhantes, gerando uma inclinação maior da coroa do canino para a distal do
que o terceiro tipo de fio avaliado, o de beta-titânio (TMA) da Ormco;
c) com relação à influência do formato de alça no tempo de fechamento, a alga em
forma de gota e a alça em "L" se mostraram estatisticamente semelhantes,
apresentando um menor tempo para o fechamento que o terceiro tipo de alga
avaliado, a alça em "T"; pôde-se afirmar que os dois primeiros tipos de alça
exerceram uma força maior sobre o canino durante o procedimento de retração;
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d) com relação à influência do formato de alça na angulação apresentada pelo canino,
não houve diferença estatística significativa entre os três tipos de alça avaliados e
os efeitos que estas exerceram sobre a inclinação apresentada pelo canino;
e) com relação à influência do tipo de fio e formato de alça (conjuntamente) no
tempo de fechamento das alças, pôde-se dividir as alças em três subgrupos: no
primeiro subgrupo, aquele que apresentou maior tempo para fechamento,
encontram-se as alças: em "T" de aço da Morelli, em "T" de beta-titânio (TMA) da
Ormco e em "L" de beta-titânio (TMA) da Ormco. No segundo subgrupo, aquele
que apresentou tempo de fechamento intermediário, encontram-se as alças: em
forma de gota de aço da Morelli, em "T" de ago da 3M, em forma de gota de betatitánio (TMA) da Ormco e em "L" de ago da Morelli. Já no terceiro subgrupo,
aquele que apresentou menor tempo de fechamento, encontram-se as alças: em
forma de gota de aço da 3M e em "L" de aço da 3M.
f) com relação à influência do tipo de fio e formato de alça (conjuntamente) na
angulação apresentada pelo canino, pôde-se destacar dois subgrupos
independentes: o primeiro, de alças que geraram menor inclinação sobre o canino:
em "T" de aço da Morelli, em "T" de beta-titfinio (TMA) da Ormco e em "L" de
beta-titânio (TMA) da Ormco, e o segundo subgrupo, que gerou maior inclinação

sobre o canino, composto pela alça em forma de gota da Morelli. As demais alças
apresentaram características que podem ser associadas tanto ao primeiro como ao
segundo subgrupo.
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ANEXOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
DISCIPLINA DE ORTODONTIA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA
FACIAL
Prof Orientador: Roberto Rocha
Aluno: Gilberto Kauling Biso!

Grupo

N°

Angulacdo Inicial Ti (em graus)

Angulacdo Final —
T2 (em graus)

Tempo médio de fechamento:

T2-T1

Tempo de fechamento
(em segundos)

s Inclinação média:

o

