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RESUMO 

 

 

Galvão MAB. Avaliação da resistência ao deslocamento na sobreposição de fios de níquel e 

titânio superelásticos termoativados em braquetes autoligáveis passivos [tese]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 

 

 

Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi comparar a resistência ao deslocamento de fios de 

níquel e titânio superelásticos termoativados sobrepostos, em braquetes ortodônticos 

metálicos autoligáveis passivos. Material e Métodos: Foram utilizadas três espessuras de fios 

de níquel e titânio superelásticos termoativados (NiTi-TA): 0,014” sobreposto ao 0,016” e 

0,020” (FlexyNiTi Thermal - Orthometric, Marília, SP, BR), associados a dois tipos de 

braquetes metálicos autoligáveis passivos: SmartClip SL3
®
 (3M Unitek, Monrovia, CA, 

EUA) e OrthoClip SLB
®

 (Orthometric, Marília, SP, BR). Um dispositivo que continha 5 

braquetes de cada tipo (do incisivo central superior direito ao 2º pré-molar superior direito) 

foi desenvolvido para realização dos testes. O braquete do canino foi colado em uma barra de 

aço inoxidável móvel que permitia alterar sua posição vertical, enquanto os demais braquetes 

foram colados a uma barra fixa de acrílico. As forças obtidas por meio do deslocamento 

vertical do braquete do canino de 0mm para 1,5mm, 3,0 mm, 4,5mm e 6,0 mm foram 

registradas. O ambiente de teste foi seco com temperatura controlada de 36,5º C ± 1º C. Um 

total de 160 testes foi realizado na máquina de ensaios universal Instron. Os testes estatísticos 

de Shapiro-Wilk, teste t de Student não pareado e ANOVA com testes post-hoc de Tukey 

foram aplicados aos dados (p<0,05). Resultados: A distribuição normal da amostra foi 

confirmada, e os testes paramétricos demonstraram que houve diferenças estatisticamente 

significativas no braquete SmartClip SL3
®
 quando associados aos fios de NiTi-TA 0,020” e 

0,014” sobreposto ao 0,016” nas alturas de 1,5mm (p=0,003) e 6mm (p˂0,0001). Porém, não 

foram encontradas diferenças estatísticas nas alturas de 3mm (p=0,76) e 4,5mm (p=0,09). No 

braquete OrthoClip SLB
®

 houve diferenças estatisticamente significativas entre os fios de 

NiTi-TA 0,020” e 0,014” sobreposto ao 0,016” em todas as alturas avaliadas (p˂0,0001). Na 

comparação entre os braquetes, quando associados ao fio 0,020” de NiTi-TA houve 

diferenças estatisticamente significativas na altura de 1,5mm; 3mm e 6mm (p˂0,0001). No 

entanto, na altura de 4,5mm as diferenças não foram significativas estatisticamente (p=0,32). 

Quando associados aos fios de NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos, as diferenças em todas 

as alturas avaliadas foram significativas estatisticamente (1,5mm - p=0,0006; nas demais 



alturas p˂0,0001). Conclusão: Nos braquetes SmartClip SL3
®
, em desnivelamentos de 

1,5mm, os fios de NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos apresentaram menor resistência ao 

deslocamento, enquanto que na altura de 6mm a menor resistência foi obtida com o fio de 

NiTi-TA 0,020”. Nas demais alturas não houve diferenças estatísticas entre os fios. Para os 

braquetes OrthoClip SLB
®
, os fios de NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos apresentaram 

menor resistência ao deslocamento em todas as alturas avaliadas. Na comparação entre os dois 

tipos de braquetes, associados ao fio de NiTi-TA 0,020” na altura de 1,5mm, o braquete 

OrthoClip SLB
®
 apresentou menor resistência ao deslocamento, ao passo que nas alturas de 

3mm e 6mm foi o braquete SmartClip SL3
®
. Na altura de 4,5mm não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois braquetes avaliados.  

 

 

Palavras-chave: Braquetes autoligáveis. Fios ortodônticos de níquel e titânio. Resistência 

friccional. 

  



ABSTRACT 

 

 

Galvão MAB. Assessment of the displacement resistance of overlapped heat-activated 

superelastic nickel titanium wires in passive self-ligating brackets [thesis]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 

 

 

Objective: The objective of this research was to compare the displacement resistance of 

overlapped heat-activated superelastic nickel titanium wires, in passive self-ligating metallic 

brackets. Material and Methods: Three thicknesses of heat-activated superelastic nickel 

titanium wires (NiTi-TA) were used: 0.014” overlapped with 0.016” and 0.020” (FlexyNiTi 

Thermal - Orthometric, Marília, SP, BR), associated with two types of passive self-ligating 

metallic brackets: SmartClip SL3
®
 (3M Unitek, Monrovia, CA, EUA) and OrthoClip SLB

®
 

(Orthometric, Marília, SP, BR). A device with 5 brackets of each type (from right central 

incisor to the second maxillary premolar) was developed for this research. The canine bracket 

was attached to a sliding stainless steel bar which allowed the alteration of its vertical 

position, while the remaining brackets were attached to a fixed acrylic bar. The forces 

generated by means of the canine bracket vertical displacement from 0mm to 1.5mm; 3.0mm; 

4.5mm and 6.0mm were recorded. The test environment was dry with a controlled 

temperature of 36.5º C ± 1º C. A total of 160 tests were carried out in the Instron Testing 

Machine. The Shapiro-Wilk test, non-paired Student t-test and ANOVA with Tukey post hoc 

test were applied to the data (p<0.05). Results: The normal distribution was confirmed, and 

the parametric tests showed that there were statistically significant differences in the 

SmartClip SL3
®
 when associated with the NiTi-TA 0.020” and 0.014” wires overlapped to 

the 0.016” wire in the height of 1.5mm (p=0.003) and 6mm (p<0.0001). However, statistically 

significant differences were not found in the heights of 3mm (p=0.76) and 4.5mm (p=0.09). 

For the OrthoClip SLB
®
 brackets, there were statistically significant differences between the  

NiTi-TA 0.020” and 0.014” wires overlapped with the 0.016” wire in all the heights assessed 

(p<0.0001). In the comparison between the brackets when associated with the NiTi-TA 

0.020” wire, there were statistically significant differences in the heights of 1.5mm, 3mm and 

6mm (p<0.0001). However, in the height of 4.5mm the differences were not statistically 

significant (p=0.32). When associated with the overlapped NiTi-TA 0.014” and 0.016” wires, 

the differences in all assessed heights were statistically significant (1.5mm - p=0.0006; other 

height - p˂0.0001). Conclusion: For the SmartClip SL3
®
 brackets, with 1.5mm of 



displacement, the overlapped NiTi-TA 0.014” and 0.016” wires showed less displacement 

resistance, while in the height of 6mm the least displacement resistance was found with the 

NiTi-TA 0.020”. In the remaining heights, there were no statistically significant differences 

between the wires. For the OrthoClip SLB
®
 brackets, the overlapped NiTi-TA 0.014” and 

0.016” wires showed the least displacement resistance in all the assessed heights. In the 

comparison between the two types of brackets, associated with the NiTi-TA 0.020” wire, for 

the height of 1.5mm, the OrthoClip SLB
® 

bracket showed less displacement resistance, while 

for the heights of 3mm and 6mm the SmartClip SL3
® 

brackets showed less displacement 

resistance. For the height of 4.5mm there were no statistically significant differences found 

between the assessed brackets. 

 

 

Keywords: Self-ligating brackets. Nickel titanium orthodontic wires. Frictional resistance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A eficiência da mecânica ortodôntica é uma das principais metas da ortodontia 

moderna, e o equilíbrio entre a escolha dos braquetes, seu posicionamento, escolha do fio 

ortodôntico e níveis de força é fundamental para atingir este objetivo.  

  Os braquetes autoligáveis, ou seja, braquetes que não necessitam de ligaduras 

elásticas ou metálicas para reterem o fio ortodôntico em suas canaletas, foram descritos desde 

1935, e ao longo dos anos diversos aparelhos surgiram com o mesmo princípio da utilização 

de um clipe que permite a manutenção do fio ortodôntico no interior da canaleta do braquete. 

 Os braquetes autoligáveis são classificados em dois tipos: passivos e ativos. O termo 

passivo refere-se ao braquete que independente do diâmetro do fio ortodôntico, consegue 

reter, com folga, o fio no interior de sua canaleta. O termo ativo refere-se ao braquete cujo 

clipe exerce uma força sobre o fio ortodôntico a partir de um certo diâmetro do fio. 

 Inicialmente, o objetivo no uso de braquetes autoligáveis durante o tratamento 

ortodôntico era a diminuição da fricção entre o braquete e o fio ortodôntico, pela ausência de 

ligaduras elásticas ou metálicas, obtendo-se assim, forças mais leves, fisiológicas e 

compatíveis com a movimentação ortodôntica.  

 Com o passar do tempo, várias vantagens foram atribuídas aos braquetes autoligáveis 

sobre os braquetes convencionais como: menor tempo de tratamento, menor necessidade de 

extrações durante o tratamento, menor fricção, menor inclinação dos dentes anteriores, grande 

expansão dos arcos dentários, menor tempo de atendimento clínico e maior intervalo entre as 

consultas. 

 Atualmente, a grande vantagem dos braquetes autoligáveis está associada ao menor 

tempo de atendimento clínico e à diminuição da fricção com o uso de fios redondos.  

 A redução da fricção é especialmente importante no início do tratamento ortodôntico, 

quando geralmente são empregados fios ortodônticos de níquel e titânio que geram forças de 

baixa magnitude. Estas forças devem primeiramente vencer o atrito, e a fração remanescente 

desta força irá promover a movimentação dentária. 

 Segundo os ortodontistas Trevisi e Zanelato (2011) na fase de alinhamento e 

nivelamento dentários, os braquetes autoligáveis apresentam algumas desvantagens no 

controle das rotações dentárias, se comparados aos braquetes convencionais, devido à 
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passividade deste sistema. Com o objetivo de diminuir estas desvantagens, sugerem o uso 

concomitante dos fios 0,014” e 0,016” de níquel e titânio.  

 O uso simultâneo desses dois fios propiciaria o total preenchimento da canaleta do 

braquete autoligável, facilitando, assim, a correção das rotações dentárias, angulações e 

nivelamento das canaletas dos braquetes.   

 Devido à ausência na literatura de trabalhos que avalie a fricção na sobreposição de 

fios ortodônticos em braquetes autoligáveis, seria válido realizar uma pesquisa sobre o 

comportamento destes fios durante a mecânica ortodôntica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Braquetes autoligáveis 

 

 

 Os Braquetes autoligáveis são braquetes que possuem um dispositivo capaz de reter o 

fio ortodôntico em sua canaleta dispensando o uso de ligaduras elásticas ou metálicas.  

 Embora o primeiro braquete autoligável tenha sido descrito em 1935, chamado de 

Russel Lock
® 

(Stolzemberg,1935), o primeiro braquete com algum êxito comercial só surgiu 

algumas décadas depois, em 1972. Neste ano foi desenvolvido por Widman, nos Estados 

Unidos, o Edgelock
®
 (Ormco, Glendora, CA, EUA), um braquete metálico arredondado com 

um clipe deslizante na região anterior superior que mantinha sem pressão o fio ortodôntico. 

Este braquete é considerado o primeiro sistema passivo de braquete autoligável (Figuras 2.1a 

e 2.1b), (Berger, 1994; Harradine, 2001; Harradine, 2003; Harradine, 2008).  

 

 

Figura 2.1a – Braquete Russel Lock®.  Figura 2.1b - Braquete Edgelock® 

 

 Em 1980, Hanson apresentou, no Canadá, um novo tipo de braquete Edgewise 

chamado SPEED
®
 (Strite Industries Ltd., Canadá). A abertura e fechamento deste braquete 

realiza-se por meio de um clipe flexível que comprime o fio ortodôntico na canaleta do 

braquete e, por isso, é considerado o primeiro braquete autoligável ativo (Figuras 2.2a e 2.2b), 

(Berger, 1994; Berger, 2000; Garino; Favero, 2003).  

 

Figura 2.2a - Braquete SPEED® com clipe fechado e Figura 2.2b - Braquete SPEED® com clipe aberto 
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 No ano de 1994, foi lançado na Áustria um novo sistema de braquetes autoligáveis 

chamado TIME
®
, criado por Heiser da empresa Adenta (GmbH, Gliching, Alemanha). Esse 

braquete tinha uma aparência similar ao SPEED
®
 por possuir clipes ativos na sua constituição 

(Berger, 2000; Harradine, 2001; Garino; Favero, 2003; Harradine 2003; Harradine 2008). 

Alguns anos mais tarde, a empresa American Orthodontics (Sheboygan, Wisconsin, EUA) 

desenvolveu o TIME 2
®
, que possuía algumas modificações no clipe de abertura e 

fechamento do braquete (Figuras 2.3a e 2.3b).  

 

Figura 2.3a - Braquete TIME® com clipe fechado e Figura 2.3b - Braquete TIME® com clipe aberto 

 

 Dois anos depois, em 1996, surgiu nos Estados Unidos, idealizado pelo ortodontista 

Damon, um sistema autoligável de braquetes passivos que continham um clipe deslizante, 

chamado DAMON SL
®
, produzido pela empresa “A” Company (San Diego, Califórnia, 

EUA). Em 2000, Damon refinou seu sistema, criando o DAMON 2
®

 (Figura 2.4). O 

diferencial deste braquete é que ele possui aletas para ligaduras elásticas ou metálicas como 

os braquetes convencionais, ou seja, não autoligáveis (Damon, 1998; Berger, 2000; 

Harradine, 2001; Garino; Favero, 2003; Harradine, 2003; Harradine, 2008). 

 

Figura 2.4 - Braquete DAMON 2® 

 

 No ano de 2000, um novo sistema proposto por Parkin na Inglaterra tornou disponível 

os braquetes In-Ovation
®

, comercializados pela empresa GAC (Nova York, EUA). Seu 

sistema de abertura e fechamento era realizado por um clipe ativo. Em 2002, o diâmetro dos 

braquetes dos dentes anteriores foi reduzido e introduzido no mercado com o nome de In-

Ovation R
®
 (Figura 2.5), (Parkin, 2005; Harradine, 2008). 
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Figura 2.5 - Braquete In Ovation-R® 

 

 A empresa 3M Unitek (Monrovia, Califórnia, EUA), no ano de 2004, desenvolveu o 

sistema de braquetes autoligáveis chamado SmartClip
®

 (Figuras 2.6a e 2.6b). Esses braquetes 

mantiveram o design do braquete metálico Mini-Twin
® 

(3M Unitek, Monrovia, Califórnia, 

EUA) e foram anexados dois clipes passivos, de níquel e titânio, nas laterais das aletas mesial 

e distal do braquete para reter o fio ortodôntico (Trevisi, 2007; Harradine, 2008).  

 O SmartClip
®

 apresenta-se com o formato romboide e com ângulo inserido em sua 

forma, o que favorece o seu posicionamento, pois o ortodontista pode usar as bordas incisais, 

laterais e o eixo vestibular como referência durante o posicionamento do braquete na face 

vestibular dos dentes (Harradine, 2008). 

 A grande inovação deste sistema foi descartar o uso do clipe na região anterior do 

braquete e posicioná-lo nas laterais dos braquetes. Quando pressionados pelo fio ortodôntico, 

os clipes de níquel e titânio se abrem, permitindo a inserção ou remoção do fio. Como 

apresenta dois clipes é possível inserir o fio ortodôntico em apenas um dos clipes em dentes 

severamente desalinhados (Trevisi; Bergstrand, 2008). 

 Neste braquete, o diâmetro entre o clipe e o fundo de sua canaleta é de 0,0275” com 

exceção dos incisivos inferiores que apresentam 0,0270”. Esta diferença tem como objetivo 

favorecer o controle de rotação dos incisivos inferiores (Trevisi, 2007).  

 

Figura 2.6a - Desenho esquemático do braquete SmartClip SL3® e Figura 2.6b – Braquete SmartClip SL3® do 2º 

pré-molar superior direito 

SmartClip ® 

http://www.google.com/imgres?q=in-ovation+r&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=935&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=4GbEi7pkUFjP0M:&imgrefurl=http://www.tocdental.com/products/self-ligating-brackets.php&docid=FMzW_v0KJWsbUM&imgurl=http://www.tocdental.com/products/images/In-Ovation R.jpg&w=230&h=230&ei=tG-yT6ysCYiygweq8aiTCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1120&vpy=154&dur=1015&hovh=184&hovw=184&tx=91&ty=74&sig=105150287757509165554&page=1&tbnh=137&tbnw=133&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:5,s:0,i:84
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 Em 2007, o braquete Time 3
®
 da empresa American Orthodontics (Sheboygan, 

Wisconsin, EUA) foi apresentado à comunidade ortodôntica, e em 2010 ele começou a ser 

substituído pelo Empower
®
 (Figuras 2.7ª e 2.7b).  

 

Figura 2.7a – Braquete Time 3® e Figura 2.7b – Empower® 

 

   No Brasil, em 2007, foi comercializado o primeiro braquete autoligável passivo 

produzido no país (Figura 2.8), chamado de EasyClip
®
 da empresa Brasileira Aditek 

(Cravinhos, São Paulo, Brasil). 

 

Figura 2.8 – Braquete EasyClip® 

 

 Em 2011, a empresa Brasileira Abzil (Campinas, São Paulo Brasil) lança no mercado 

seu primeiro braquete autoligável, o Portia
®
, um braquete passivo. Em 2012, a empresa 

Brasileira Morelli (Sorocaba, São Paulo, Brasil) também inicia a produção de braquetes 

autoligáveis e desenvolve o braquete SLI
®
 como o primeiro braquete brasileiro ativo a ser 

comercializado (Figuras 2.9a e 2.9b).  

 

Figura 2.9a – Braquete Portia® e Figura 2.9b – Braquete SLI® 

 

 A empresa Brasileira Orthometric (Marília, São Paulo, Brasil) inicia, em 2012, a 

comercialização do braquete passivo OrthoClip SLB
®
 com clipes nas laterais de suas aletas 

® ® 

® 
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(Figuras 2.10a, 2.10b) e no final de 2013 realiza algumas modificações no OrthoClip SLB
®

 e 

inicia a venda no início de 2014 do braquete Wave
® 

(Figura 2.10c), cuja diferença entre o 

OrthoClip SLB
®
 consiste na transformação da própria aleta do braquete em clipe. 

 

           

Figura 2.10a – Desenho esquemático do braquete OrthoClip SLB® , Figura 2.10b – Braquete OrthoClip SLB® do 

2º pré-molar superior direito e Figura 2.10c – Desenho esquemático do Braquete Wave®. 

 

 Em 2013, a empresa Aditek apresenta o braquete BioClip
®
 (Figura 2.11). Um braquete 

autoligável ativo que é vendido de forma hibrida, isto é, com canaleta 0,018” nos dentes 

anteriores e 0,022” nos posteriores. A empresa também permite a venda de braquetes ativos 

(BioClip
®

) para a região anterior da arcada e com braquetes passivos (EasyClip
®
) para a 

região posterior. 

 

Figura 2.11 – Braquete BioClip® 

 

 Podemos perceber uma tendência no mercado de aparelhos ortodônticos onde quase 

todos os fabricantes de braquetes desenvolveram, ou estão desenvolvendo e comercializando 

seus sistemas.  

 Diversos tipos de braquetes autoligáveis foram idealizados com variações de forma, 

tamanho, mecânica e material.  Entretanto, apesar de sua considerável capacidade de 

diminuição do atrito, estes braquetes nunca se difundiram de maneira permanente no 

cotidiano ortodôntico (Henao; Kusy, 2004; Harradine, 2008). O alto custo e a inicial 

Wave® 
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fragilidade apresentada por este sistema foram os principais responsáveis pela não ratificação 

do mesmo (Sims et al., 1993; Thomas et al., 1998). 

 Após o ano de 2000, com o surgimento de braquetes autoligáveis de menores 

dimensões, maior robustez e praticidade de manipulação, estes aparelhos tornaram-se 

interessantes ao uso clínico diário do ortodontista.  

 Nesta mesma época, um maior apelo à estética foi observado por parte dos pacientes, 

redirecionando a uma nova tendência de braquetes autoligáveis estéticos (Fernandes et al., 

2008). 

 

 

2.2 Braquetes autoligáveis estéticos 

 

 

De 1986 a 1990, a utilização pelos ortodontistas Americanos dos braquetes cerâmicos 

aumentou, em média, de 5,6% para 88,2%, enquanto que o uso dos braquetes de 

policarbonato diminuiu de 57,6% para 24,3% (Gottlieb et al., 1991).  

Essa ocorrência pode ser explicada pelo fato de os braquetes de policarbonato terem 

apresentado um histórico de resultados precários provenientes de suas propriedades físicas e 

mecânicas: baixa resistência à deformação, o que dificultava a incorporação de torque na 

movimentação dentária (Rains et al., 1977) e baixa resistência à pigmentação, que 

compromete a estética (Birnie, 1990; Feldner et al., 1994; Sinha; Nanda, 1997; Proffit; Fields 

Jr., 2002). 

Os braquetes cerâmicos, por serem inertes à deformação e à pigmentação, surgiram 

como substitutos ideais dos braquetes de policarbonato (Birnie, 1990; Feldner et al., 1994; 

Sinha; Nanda, 1997; Thorstenson; Kusy, 2003; Sinha; Nanda, 2004). 

 Os braquetes cerâmicos são compostos de 99,9% de óxido de alumina (Kusy, 1988; 

Swartz, 1988; Karamouzos; Athanasiou; Papadopoulos et al., 1997). Eles apresentam 

resistência à pigmentação (Sinha; Nanda, 2004) e à deformação (Goldstein et al., 1989; 

Feldner et al., 1994), mas em contrapartida apresentam um alto coeficiente de atrito entre a 

canaleta cerâmica e o fio ortodôntico metálico, o qual pode interferir na mecânica durante o 

tratamento ortodôntico (Ghafari, 1992; Keith et al., 1993; Tanne et al., 1994; Karamouzos et 

al., 1997; Nishio et al., 2004; Voudouris et al., 2010).  

 Com o propósito de aumentar a resistência à fratura dos braquetes cerâmicos e de 

diminuir a fricção superficial entre a canaleta cerâmica e o fio ortodôntico, foram 



33 

 

incorporados aos braquetes cerâmicos canaletas de aço inoxidável ou ouro (Karamouzos et 

al., 1997; Kusy; Whitley, 2001).  

 Também nos braquetes de policarbonato foram inseridas em sua estrutura partículas de 

cerâmica, fibras de vidro e canaleta de aço inoxidável. A incorporação de partículas teria 

como objetivo reduzir a pigmentação dos braquetes e reforçar a estrutura do policarbonato; 

enquanto a canaleta de metal deveria prevenir a distorção durante a aplicação de torque e 

reduzir a fricção entre o braquete e o fio ortodôntico. Sem estas alterações, aproximadamente 

12% a 15% do torque é perdido, devido à deformação do braquete de policarbonato, tornando 

necessária a inserção de uma força inicial de torque superior à ideal (Feldner et al., 1994; 

Proffit; Fields Jr., 2002; Sadat-Khonsari et al., 2004). 

 Em 2001, os primeiros braquetes autoligáveis estéticos foram confeccionados com o 

objetivo de combinar a baixa resistência friccional dos aparelhos autoligáveis e a aparência 

estética dos aparelhos em policarbonato e cerâmica (Reicheneder et al., 2007). Neste mesmo 

ano começou a comercialização do braquete Oyster
®
 (Gestenco, Gothenburg, Suécia) 

desenvolvido em policarbonato associado à fibra de vidro.  

 No ano de 2004, foi desenvolvido o sistema Damon 3
®
 (Ormco, Glendora, Califórnia, 

EUA) também em policarbonato com fibras de vidro e o braquete Opal
®
 (Ultradent Products, 

Utah, EUA) em policarbonato, porém com incrementos cerâmicos (Harradine, 2008).  

 A modificação das matrizes do material de policarbonato garantiu maior resistência, 

estabilidade e menor suscetibilidade ao manchamento, características presentes nos braquetes 

de policarbonato (Nishio et al., 2004).  

 A empresa GAC (Nova York, EUA) inicia a comercialização, em 2006, do primeiro 

modelo de braquetes autoligáveis translúcidos não confeccionados em policarbonato, o In-

Ovation C
®
.
 
Estes braquetes são confeccionados em cerâmica policristalina, e seus clipes em 

ródio (Fernandes et al., 2008), (Figura 2.12a).  

 Posteriormente, em 2007, foram adicionados nas laterais do braquete cerâmico 

policristalino Clarity
®
, da empresa 3M Unitek (Monrovia, Califórnia, EUA), ganchos de 

níquel e titânio, transformando este braquete em um sistema autoligável passivo, chamado 

Clarity SL
®
 (Figura 2.12b). 

 Em 2010, foi desenvolvido o Damon Clear
®
 da Ormco (Glendora, Califórnia, EUA) 

apenas para os dentes anteriores superiores (Figura 2.12c). Em 2014, está previsto o 

lançamento do Damon Clear2
®
, disponível para todos os dentes superiores e apenas para os 

dentes anteriores inferiores. 
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Figura 2.12a – Braquete In-Ovation C®, Figura 2.12b- Braquete Clarity SL®, Figura 2.12c- Damon Clear® 

 

 

2.3 Alinhamento e nivelamento ortodôntico com fios de níquel e titânio 

 

 

 O alinhamento e nivelamento dos dentes é a fase inicial do tratamento ortodôntico e 

tem como objetivo posicionar corretamente as coroas dentárias no plano horizontal e vertical, 

corrigindo a linha de oclusão, giro-versões e inclinações dentárias (Martins et al., 1996).  

 A fase de nivelamento corresponde à finalização das correções das rotações e das 

angulações. Nesta fase se estabelece o nivelamento das canaletas dos braquetes (Trevisi; 

Zanelato, 2011). 

 A fase de alinhamento e nivelamento estará finalizada quando a canaleta do braquete 

for totalmente preenchida no sentido horizontal (Trevisi, Zanelato, 2011). 

 A realização de movimentos descontrolados durante a fase inicial do tratamento, que 

levam à perda de ancoragem e à desestabilização dos dentes anteriores, pode comprometer o 

sucesso do tratamento ortodôntico. Portanto, torna-se imprescindível o correto planejamento 

dos movimentos dentários desde o início da correção da má oclusão (Moresca et al., 2011). 

 Para alteração do posicionamento dentário, é necessária a utilização de forças 

compatíveis com a vitalidade do ligamento periodontal. Este ocupa um espaço de 0,5mm 

entre a parede do alvéolo e o cemento, sendo constituídos principalmente por fibras colágenas 

entremeadas por vasos sanguíneos, elementos celulares, terminações nervosas e fluido 

intersticial (Ferreira, 1998). 

 Os estudos clássicos de Schwarz (1932) e Oppenheim (1942, 1944) estabeleceram o 

conceito de força ótima ou ideal na ortodontia como uma força leve, contínua, capaz de 

comprimir os vasos capilares sem causar necrose tecidual, promovendo reabsorções das 

paredes alveolares (reabsorção frontal) sem promover a reabsorção radicular. Forças menores 

In-Ovation C® Clarity SL® Damon Clear® 
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que a ideal não teriam nenhuma reação no ligamento periodontal; portanto, não existindo 

movimentação, enquanto que forças superiores poderiam causar necrose celular, atrasando a 

movimentação dentária (reabsorção à distância).  

 A força ótima, segundo Schwartz (1932), seria equivalente a uma força não superior à 

pressão existente nos capilares sanguíneos, ou seja, de 15 a 20 mmHg que correspondente à 

20 a 26 g/cm
2
 de superfície radicular. 

 Segundo Oppenheim (1942, 1944), forças leves devem ser utilizadas permitindo 

frequentes períodos de repouso e após o início da movimentação dentária, ela deve ser 

contínua e na mesma direção inicial. Assim sendo, as injúrias que irão ocorrer serão menores 

melhorando o resultado final do tratamento ortodôntico. 

 Em 1974, Burstone definiu força ótima como aquela que proporciona uma 

movimentação dentária rápida e sem desconforto para o paciente, sem dano tecidual, sem 

perda óssea ou reabsorção radicular. A força ótima promove a reabsorção das paredes 

alveolares propiciando, assim, uma reabsorção frontal considerada mais fisiológica. 

 Moyers (1991) relata em seu livro a força ótima como uma força que dá início à 

máxima resposta do tecido, sem dor ou reabsorção da raiz e que mantém a saúde dos 

ligamentos periodontias durante todo movimento do dente. Segundo ele, a proporção do 

movimento do dente é determinada por inúmeras variáveis como os efeitos da oclusão e da 

intercuspidação, a área da superfície do dente e a direção do movimento. 

 Ren et al. (2003) realizaram uma revisão sistemática sobre a magnitude ideal da força 

para o movimento ortodôntico. Avaliaram a literatura por meio do Medline desde 1966 até 

2001 encontrando poucos estudos em humanos, sendo a maioria dos trabalhos em animais de 

diferentes espécies como ratos, coelhos, macacos e porcos. Além da variedade de espécies 

estudadas, havia ainda diferenças quanto ao dente, direção da movimentação ortodôntica, 

duração do período do estudo e da magnitude da força aplicada. Os autores concluíram que 

pela grande variação nas informações encontradas, não é possível estabelecer, com base na 

literatura utilizada, uma força ideal para a movimentação ortodôntica e nem correlacionar a 

magnitude da força com a resposta ortodôntica clínica. 

 No passado utilizavam-se na fase de alinhamento e nivelamento ortodôntico fios de 

aço inoxidável de secção circular com calibre pequeno como 0,012”, alterando por fios 

progressivamente maiores até 0,020” de diâmetro, preenchendo grande parte da canaleta do 

braquete 0,022" x 0,028" (Martins et al., 1996). 

 Até a década de 70, o aço inoxidável foi o material mais utilizado no mercado de 

acessórios ortodônticos. No entanto, com o desenvolvimento das indústrias aeroespaciais e 
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químicas tornou-se possível a utilização de diferentes ligas metálicas para a ortodontia 

(Andreasen; Morrow, 1978). 

 A composição média do aço inoxidável (liga metálica) ainda utilizado na ortodontia é 

de aproximadamente 74% de ferro; 18% de cromo; 8% de níquel; 0,08 a 0,15% de carbono. 

Porém, é através da porcentagem de cromo e níquel que se define o nome do aço inoxidável, 

como por exemplo, aço inoxidável 18-8 (Phillip, 1993). 

 Atualmente, os fios de níquel e titânio são os fios de escolha para as fases iniciais de 

tratamento ortodôntico, devido à sua alta elasticidade associada ao efeito memória de forma 

que tornam mais fácil e rápido o alinhamento e nivelamento dentário (Gurgel et al., 2001; 

Lombardo et al., 2013). Esta liga apresenta apenas 30% da rigidez do aço inoxidável 

comparando-se fios de mesma espessura (Gurgel et al., 2001).  

 A liga metálica de níquel e titânio surgiu na década de 60, mais precisamente em 

1963, desenvolvida por Willian Buehler, no Laboratório Naval Americano, em Maryland. 

Esta liga apresentava uma proporção de 55% de níquel e 45% de titânio e passou a ser 

chamada de Nitinol, sigla originada das iniciais das palavras: Nickel Titanium Naval 

Ordenance Laboratory (Bishara et al., 1995; Andreasen; Morrow, 1978).  

 Na década de 90, os fios de níquel e titânio com adição de cobre (CuNiTi) surgiram no 

mercado. Os mesmos são compostos, basicamente, por níquel, titânio, cobre e cromo. Devido 

à incorporação de cobre, apresentam propriedades termoativas e permitem a obtenção de um 

sistema ótimo de forças, com controle mais acentuado do movimento dentário. Estes fios 

foram introduzidos no mercado pela Ormco Corporation com três temperaturas de transição 

(27ºC, 35ºC e 40ºC), possibilitando aos clínicos a quantificação e aplicação de níveis de 

carga, adequados aos objetivos do tratamento ortodôntico (Quintão; Brunharo, 2009). 

 Em um metal, os átomos se encontram em posições ordenadas e definidas formando 

uma grade chamada de rede cristalina, composta por diversas células unitárias. As 

propriedades mecânicas de um material, como dureza, resistência mecânica e ductilidade são 

consequências do seu arranjo cristalino, ou seja, de sua rede ou fase cristalina. 

 Numa liga de NiTi (de níquel e titânio) existem duas fases cristalinas, presentes de 

acordo com a temperatura utilizada no momento da fabricação do fio: martensítica ou 

austenítica. Dependendo do processo de fabricação, o fio apresentará uma ou outra fase 

cristalina. Se o fio for confeccionado a frio, resultará em uma liga de NiTi martensítica 

estável, caso a fabricação seja sob altas temperaturas, uma propriedade peculiar será 

incorporada, pois o fio apresentará inicialmente a fase austenítica; porém, com capacidade de 
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transformação martensítica (Miura et al.,1986; Gurgel et al., 2001; Hemingway et al., 2001; 

Garrec; Jordan, 2004; Garrec et al., 2005). 

 A modificação na rede cristalina das ligas de níquel e titânio pode ocorrer por indução 

mecânica ou térmica, isto é, por alterações na tensão e/ou temperatura do fio. A fase 

martensítica possui estrutura hexagonal compacta e é a forma menos rígida da liga, ao passo 

que a fase austenítica, forma mais rígida da liga, possui estrutura cúbica de corpo centrado. 

Portanto, nos arcos superelásticos a rigidez não é constante, uma vez que ela varia em função 

da estrutura cristalina vigente (Miura et al., 1986, Gurgel et al., 2001; Hemingway et al., 

2001; Garrec; Jordan, 2004; Garrec et al., 2005).  

 A fase martensítica dos fios superelásticos é instável na ausência ou diminuição de 

força ou calor. Assim sendo, ao cessar a compressão do fio, o processo se inverte, com 

transformação martensítica para austenítica. Este processo de transformação e reversão, 

combinando tensão e temperatura, confere ao fio o efeito memória de forma. Estas 

características dão capacidade a estes fios de produzirem forças leves e contínuas mesmo com 

grandes níveis de deflexão (Miura et al., 1986; Gurgel et al., 2001; Garrec; Jordan, 2004; 

Garrec et al., 2005; Bartzela et al., 2007). 

 A liga de NiTi pode ser dividida em dois tipos: liga convencional ou estável, que não 

aceita mudança de fase apresentando-se sempre na fase martensítica, por isso é chamada de 

M-NiTi e as ligas superelásticas que apresentam transformação de fase austenítica para 

martensítica, conhecidas com A-NiTi (Gurgel et al., 2001). 

Detalhes na produção da liga A-NiTi determinam algumas particularidades aos fios 

comercializados como superelásticos ou termoativados. Os fios A-NiTi podem ser 

encontrados em diferentes temperaturas de transição, indicando esta ação em intervalos de 

forças previamente estabelecidos. Isto possibilita o uso destes fios em diferentes situações 

clínicas que podem requerer maior ou menor rigidez (Gurgel et al., 2001). 

Quando mudam da fase austenítica para martensítica através do recebimento de uma 

carga, são considerados superelásticos. Quando mudam da fase austenítica para martensítica 

pela variação da carga e temperatura são termoativados (Tonner; Waters, 1994). 

Portanto, atualmente as ligas de NiTi têm três subdivisões: uma liga convencional 

(NiTi clássico) e duas ligas superelásticas (pseudoelástica e termoelástica), sendo que cada 

uma delas apresenta propriedades únicas (Gurgel et al., 2001). 

 A memória de forma e as propriedades superelásticas dos fios de NiTi são atribuídas à 

sua transformação de fase austenítica em alta temperatura para uma fase martensítica de baixa 

temperatura (Lombardo et al., 2013). 
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 Estudos in vitro demonstraram que os fios de NiTi superelásticos e de NiTi 

termoativados possuem excelentes propriedades elásticas e geram força constante mesmo 

diante do aumento de flexão. Isso tornou seu uso extremamente popular na ortodontia para as 

fases de alinhamento e nivelamento dentário quando deflexões consideráveis são necessárias 

para encaixá-los dentro das canaletas dos braquetes (Evans; Durning, 1996; Lombardo et al., 

2012; Lombardo et al., 2013). 

 Segundo a lei de Hooke (Phillip, 1993), quando um fio é flexionado, como, por 

exemplo, para incluir um dente desnivelado no arco dentário, haverá maior carga acumulada, 

quanto maior for a distância de deflexão. Este comportamento é observado em fios de aço 

inoxidável, entretanto em fios de níquel e titânio o comportamento é um pouco diferente. 

Evans e Durning (1996) demonstraram que, mesmo diante do aumento da flexão, estes fios 

são capazes de manter forças quase constantes.  

 Avaliando uma curva de carga e deformação de diferentes composições de fio, 

podemos visualizar as diferenças na elasticidade deste fio. A superelasticidade do fio de 

níquel e titânio é percebida na segunda fase desta curva. Na primeira fase observamos uma 

deformação diretamente proporcional à força aplicada e a segunda fase da curva sendo 

caracterizada por aumento na deformação do arco acompanhada por forças praticamente 

constantes. No gráfico podemos perceber na segunda fase a formação de um platô (Miura et 

al.,1986), (Figura 2.13). 

 

 

Figura 2.13 – Curvas de carga e deformação em diferentes fios. Fonte: Miura et al. (1986) 
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 Segundo Damon (1998), a associação entre braquetes autoligáveis e fios superelásticos 

na fase do alinhamento dentário cria um sistema bioeficiente onde os movimentos 

ortodônticos são executados por forças leves que respeitam a capacidade de remodelação 

alveolar, sem interromper o suporte sanguíneo na região do periodonto. Além disso, os fios 

superelásticos exercem forças contínuas que permitem aumentar os intervalos entre as 

consultas. 

 Pandis et al., em 2007, realizaram um estudo clínico randomizado com 54 pacientes 

divididos igualmente em 2 grupos: o Grupo 1 utilizou braquete autoligável passivo (Damon 

2
®
) e o Grupo 2, braquetes convencionais (Microarch

®
) com ligaduras convencionais. A 

sequência de arcos para os braquetes convencionais foi: 0,016” Cooper NiTi
®
 e 0,020 

Sentalloy
®
, e para os braquetes autoligáveis foi: 0,014” Cooper NiTi

®
 e 0,014” x 0,025” 

Cooper NiTi
®

. Os autores concluíram que para apinhamentos cujo índice de irregularidade de 

Little era menor que 5, o alinhamento e nivelamento com braquete autoligável foi 2,7 vezes 

mais rápido do que com os braquetes convencionais, enquanto que para irregularidades cujo 

índice era maior que 5 não houve diferenças entre ambos os grupos. 

  Em 2008, Scott et al. realizaram um estudo clínico randomizado avaliando a 

eficiência na correção do apinhamento anterior inferior, utilizando braquetes autoligáveis 

passivos (Damon 3
®
) e braquetes convencionais (Synthesis

®
) com ligaduras elásticas 

convencionais. A amostra foi composta por 62 pacientes com idade média de 16 anos e 3 

meses com índice de irregularidade de Little entre 5 a 12 mm e necessitando de extrações dos 

primeiros pré-molares inferiores. A sequência de fios foi a mesma para ambos os grupos. 

Após o alinhamento e nivelamento dos dentes inferiores, nenhuma diferença foi encontrada 

entre os dois grupos avaliados em relação ao aumento da distância intercaninos, redução do 

comprimento do arco mandibular, inclinação dos incisivos inferiores e reabsorção apical. 

 Pandis et al. (2009) avaliaram o desempenho de 2 tipos de fios de níquel e titânio 

comparando o tempo de correção do apinhamento anterior inferior em 60 pacientes com idade 

média de 13 anos e 1 mês. Todos os pacientes utilizaram braquetes autoligáveis ativos (In-

Ovation R
®
). Os pacientes foram divididos em 2 grupos: o Grupo 1 utilizou na fase de 

alinhamento e nivelamento fios de níquel e titânio convencionais (0,016”) e o Grupo 2, fios de 

níquel e titânio termoativados (0,016”/35ºC). Não foram observadas diferenças estatísticas no 

tempo de correção do apinhamento inferior entre os dois fios avaliados. 

 Ong et al. (2010) compararam a eficiência durante as primeiras vinte semanas de 

tratamento ortodôntico entre braquetes autoligáveis passivos (Damon 3MX
®
) e braquetes 

convencionais (Victory Series
®
 ou Mini-Diamond

®
) com ligaduras convencionais em 50 
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pacientes com idade média de 14 anos. Os critérios avaliados foram: correção do apinhamento 

anterior superior e inferior, fechamento de espaços pós-extrações, largura intercanino e 

intermolar. Os autores não encontraram diferenças entre os grupos, e em ambos houve um 

aumento na distância intercaninos e uma diminuição na distância intermolar. 

 Pandis, Polychronopoulou e Eliades (2010) realizaram um estudo clínico randomizado 

comparando braquetes autoligáveis passivos e ativos, em relação ao tempo, na correção do 

apinhamento anterior superior. A amostra foi constituída por 70 pacientes com idade média de 

13 anos e 8 meses, com índice de irregularidade de Little maior que 4 mm, sem necessitar de 

extrações durante o tratamento ortodôntico, nem de expansões. Os pacientes foram divididos 

em 2 grupos: o Grupo 1 utilizou braquetes autoligáveis passivos (Damon MX
®
) e o Grupo 2, 

braquetes autoligáveis ativos (In-Ovation R
®

). Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em relação ao tempo necessário para corrigir o apinhamento 

nos dois grupos avaliados. O tempo médio para o grupo 1 foi de 99 dias, enquanto que para o 

grupo 2 foi de 92 dias. 

 Moresca et al. (2011) avaliaram, em 36 pacientes, com idade média de 15 anos e 5 

meses que necessitavam de extrações dos primeiros pré-molares inferiores, os efeitos do 

nivelamento em duas sequências de fios em braquetes convencionais. Na primeira sequência 

foram utilizados três fios ortodônticos: 0,016” e 0,019” x 0,025”, ambos de NiTi termoativado 

e o fio 0,019” x 0,025” de aço inoxidável. Na segunda sequência foram utilizados apenas fios 

de aço inoxidável com espessuras de 0,014”; 0,016”; 0,018”; 0,020” e finalizando com 0,019” 

x 0,025”. Concluíram que, embora o menor tempo de tratamento tenha ocorrido com a 

utilização da primeira sequência, a coroa dos incisivos inferiores inclinaram para lingual e 

que, na segunda sequência, os fios de aço inoxidável promoveram um eficiente controle da 

movimentação dentária. 

 Em 2012, Lombardo et al. compararam in vitro a força de deflexão dos fios de níquel e 

titânio tradicionais e os termoativados de espessura 0,012”, 0,014” e 0,016” por meio do teste 

de flexão de três pontos. Foram utilizados braquetes autoligáveis passivos (Damon 3MX
®
) e 

defletiram o fio em 4 milímetros. Concluíram que os fios de NiTi termoativados apresentaram 

forças menores que os de NiTi tradicionais e que houve um aumento de 50% da força com o 

aumento de espessura do fio em 0,002”, e de 150% com o aumento de espessura em 0,004”. 

 Lombardo et al. (2013) avaliaram as características de fios de NiTi e NiTi-TA em duas 

diferentes temperaturas, 5ºC e 55ºC em um teste de três pontos. Foram utilizados fios de 

espessuras 0,010” a 0,016” em quatro braquetes autoligáveis (Damon 3MX
®
). Os braquetes 

ficavam submersos por um minuto em água quente ou fria antes de dar início ao experimento. 
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Os fios foram defletidos em 4mm. Na temperatura de 55ºC todos os fios apresentaram uma 

deformação permanente e os fios NiTi-TA apresentaram um platô maior no gráfico de carga e 

deflexão. Os fios de NiTi-TA apresentaram menores forças em ambas as temperaturas. 

Concluiu-se que em altas temperaturas a deformação do fio é permanente, ao passo que em 

baixas temperaturas ela é transitória, pois com o aumento da temperatura esta deformação do 

fio desaparece. 

 Fleming et al. (2013) realizaram um estudo clínico randomizado controlado 

multicentro avaliando as alterações nas dimensões do arco maxilar e das inclinações dentárias, 

durante a fase de alinhamento e nivelamento ortodôntico com braquetes convencionais 

(Ovation
®

), autoligáveis passivos (Damon Q
®
) e ativos (In-Ovation C

®
). Foram avaliados 96 

pacientes, e mensuradas as distâncias entre os caninos, pré-molares e molares superiores, além 

das inclinações dos molares e incisivos superiores. Eles utilizaram como sequência de fios: fio 

0,013” ou 0,014” Cooper NiTi; 0,014”x0,025” Cooper NiTi; 0,018”x0,025” Cooper NiTi, 

finalizando com 0,019”x0,025” de aço inoxidável. Concluíram que não houve diferença em 

relação à dimensão transversal maxilar quanto ao tipo de braquete utilizado nem quanto às 

inclinações dos incisivos e molares superiores. 

 Devido à variedade de sequências de fios sugeridas na literatura, a escolha do fio mais 

adequado para cada etapa do tratamento requer uma avaliação clínica e o conhecimento dos 

diferentes tipos de ligas metálicas. Embora muitas sequências de fios sejam sugeridas na 

literatura ortodôntica (Burstone, 1981). 

 A definição da sequência de fios ortodônticos a ser utilizada durante o nivelamento 

pode variar com a técnica escolhida, os braquetes empregados, a preferência profissional e os 

objetivos do tratamento (Moresca et al., 2011). 

 A filosofia de tratamento MBT, tendo a sigla se originado do sobrenome dos 

ortodontistas idealizadores desta filosofia, apresenta duas sequências de arcos recomendadas 

para serem utilizadas em braquetes ortodônticos convencionais, ou seja, em braquetes que 

necessitam de ligaduras para reter o fio em sua canaleta (Mclaughlin et al., 1998):  

 Sequência A – utilizam-se fios de multifilamentos ou fios de níquel e titânio (0,014” e 

0,016”) e em seguida são utilizados os arcos redondos de aço inoxidável (0,016”; 0,018” e 

0,020”) e por fim os fios retangulares (0,019”x 0,025”) de níquel e titânio e de aço inoxidável. 

Sendo esta a sequência clássica do tratamento ortodôntico. 

 Sequência B – são utilizados apenas os fios 0,016” e em seguida o fio 0,019”x0,025”, 

ambos de níquel e titânio superelásticos, finalizando com um fio de aço inoxidável 0,019”x 

0,025”. 
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 Em 2007, Trevisi recomendou uma sequência de arcos para ser utilizada no aparelho 

autoligável passivo SmartClip
®
 durante as fases de alinhamento e nivelamento dentário. 

 Para o alinhamento: fio 0,014” de níquel e titânio clássico ou superelástico; fio 0,016” 

de níquel e titânio clássico ou superelástico; fio 0,016”x0,025” de níquel e titânio clássico ou 

superelástico, finalizando com o fio 0,017”x0,025” de níquel e titânio clássico ou 

superelástico.  

 Para o nivelamento: fio 0,019”x0,025” de níquel e titânio clássico ou superelástico; fio 

0,019”x0,025” de níquel e titânio clássico-híbrido, finalizando com fio 0,021”x0,025” de 

níquel e titânio superelástico-híbrido. 

 Segundo Trevisi, o primeiro fio da fase de alinhamento dependerá da severidade do 

apinhamento, podendo ser utilizado o fio 0,014” ou fio 0,016” de níquel e titânio clássico ou 

superelástico, finalizando esta fase com o fio 0,016”x0,025” ou 0,017”x0,025” de níquel e 

titânio clássico ou superelástico, dependendo da severidade das rotações existentes. Já na fase 

de nivelamento, recomenda-se a utilização do fio 0,019”x0,025” de níquel e titânio clássico, 

superelástico ou híbrido, ou o fio 0,021”x0,025” de níquel e titânio superelástico-híbrido. 

 Em 2011, Trevisi e Zanelato indicaram uma nova sequência de arcos para ser utilizada 

em braquetes autoligáveis passivos.  Na fase de alinhamento foi sugerida a utilização do fio 

0,014” de níquel e titânio clássico ou superelástico, finalizando com o fio 0,016” de níquel e 

titânio. A fase de nivelamento pode ser realizada usando-se duas sequências de fios: 

-Sequência clássica: fio 0,016”x0,025” ou 0,017”x0,025” de níquel e titânio clássico ou 

superelástico, finalizando com fio 0,019”x0, 025” de níquel e titânio clássico ou híbrido. 

-Sequência alternativa: sobreposição dos fios 0,014” de NiTi com fio 0,016” de NiTi. 

 Com a sobreposição, o somatório dos diâmetros destes fios seria maior que a 

profundidade da canaleta do braquete, e no momento da inserção do segundo fio, como não há 

espaço horizontal suficiente, haveria o direcionamento de um fio para oclusal e outro em 

direção cervical, permitindo, assim, o preenchimento total da canaleta do braquete, tanto no 

sentido vertical quanto no horizontal (Figura 2.14). 

 O uso simultâneo desses dois fios exerceria com eficiência e eficácia a correção das 

angulações, rotações e o nivelamento das canaletas (Trevisi; Zanelato, 2011). 
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Figura 2.14 - Direcionamento oclusal e cervical dos fios sobrepostos, preenchendo totalmente a canaleta do 

braquete nos sentidos horizontal e vertical. Fonte: Trevisi e Zanelato (2011) 
 

 

 A desvantagem dos braquetes autoligáveis passivos nas fases iniciais do tratamento 

ortodôntico ocorre devido à passividade do aparelho em relação ao fio ortodôntico, e o uso 

concomitante de fios de NiTi 0,014” e 0,016” eliminaria este problema (Trevisi; Zanelato, 

2011). 

 

 

2.4 Fricção 

 

 

 Quando o aparelho straight-wire foi desenvolvido, popularizando as mecânicas de 

deslize em substituição às alças de retração, a fricção passou a ser um fator fundamental na 

mecânica ortodôntica, pois o efeito secundário da mecânica de deslizamento é o atrito e 

sempre que for utilizada uma mecânica de deslize, o atrito estará presente se opondo à 

movimentação ortodôntica (Sims et al., 1993; Read-Ward et al., 1997; Kusy; Whitley, 1997).  

 A fricção, ou o atrito, pode ser definida como uma força que se opõe ou retarda a 

movimentação de dois corpos que se encontram em contato, como o movimento relativo entre 

fio ortodôntico e o braquete (Sims et al., 1993; Read-Ward et al., 1997).  

 Durante o alinhamento, nivelamento e fechamento de espaços, as forças friccionais 

são produzidas entre braquete e fio ortodôntico (Drescher et al., 1989), sendo percebidas 

durante o tratamento ortodôntico pela diminuição da movimentação e pela perda de 

ancoragem (Hanson, 1980). 

 A fricção pode ser influenciada por inúmeras variáveis como: o material do fio 

ortodôntico e da canaleta do braquete, espessura e forma dos fios, tamanho dos braquetes, 

angulação entre o fio ortodôntico e a canaleta do braquete, método de amarração e situações 
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de umidade do meio (Kusy et al., 1991; Sims et al., 1993; Read-Ward et al., 1997; Thomas et 

al., 1998; Cacciafesta et al., 2003; Henao; Kusy, 2004; Nishio et al., 2004; Baccetti; Franchi, 

2006; Gandini et al., 2008; Krishnan et al., 2009; Tecco et al., 2009; Galvão et al., 2013).  

  Kusy e Whitley (1997) classificam a força de atrito em três tipos fundamentais: 

1- Atrito clássico: produzido em baixas angulações e torque, provocado pela ligadura elástica 

ao comprimir o fio ortodôntico contra o fundo da canaleta do braquete. 

2- Binding: atrito produzido pela deformação do fio ortodôntico ao comprimir as paredes da 

canaleta do braquete. 

3- Notching: atrito produzido pela deformação excessiva do fio, impedindo o movimento 

dentário. 

 Segundo Trevisi e Bergstrand (2008) o atrito clássico é influenciado pelo material que 

constitui o braquete, o fio ortodôntico e pela força do sistema utilizado para retenção do fio. 

Já o atrito binding depende do material e tamanho do braquete, e do material, espessura e 

forma do fio ortodôntico. O atrito notching representa a deformação permanente do fio 

ortodôntico, ou uma deformação nas características da superfície do braquete ou do fio 

ortodôntico que impedem o movimento dentário. 

 Diversos métodos foram propostos para tentar diminuir a fricção entre braquete, fio 

ortodôntico e método de amarração como: utilizar amarrilhos metálicos instalados com sobra 

(Hain et al., 2003), elásticos não convencionais (Baccetti; Franchi, 2006; Tecco et al., 2007; 

Camporesi et al., 2007; Tecco et al., 2009; Galvão et al., 2013) clipes passivos de plástico 

(Camporesi et al., 2007; Voudouris et al., 2010), braquetes com forma especial (Baccetti et 

al., 2009; Nucera et al., 2013) e uma variedade de braquetes autoligáveis (Hanson, 1980, 

Damon, 1998; Trevisi, 2007). 

 Durante a deformação do fio ortodôntico, são produzidos efeitos mecânicos, tanto na 

unidade de movimentação quanto na unidade de ancoragem. Nikolai (1989) descreveu o 

comportamento das forças existentes durante a ativação e desativação do fio ortodôntico. O 

experimento foi realizado flexionando o fio ortodôntico apoiado em dois pontos, simulando 

uma fração do aparelho ortodôntico. A força de ativação (Fa) deforma o fio na região central, 

proporcionando reações simétricas nos pontos de apoio direito e esquerdo. As forças de 

reação são: força normal (Fn), força friccional (Ff) e momento (M).  A força normal pode ser 

representada por uma força perpendicular ao arco formado na flexão do fio no ponto de 

contato com a canaleta do braquete. Já a força de atrito, ou friccional, é a força que se opõe ao 

deslizamento do fio e o momento uma força de torção gerada no interior de cada braquete de 

apoio (Figura 2.15). 
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Figura 2.15 – Desenho esquemático baseado no trabalho de Nikolai (1989) representando as forças existentes 

durante a ativação e desativação do fio. (Fa=Força de ativação, Ff=Força de fricção, Fn=Força 

normal e M=Momento) 

 

 Sims et al. (1993) observaram que a fricção existente entre o fio ortodôntico e o 

braquete tende a aumentar com a incorporação de dobras de segunda e terceira ordens no fio 

ortodôntico. Para cada incremento de grau no torque, a fricção apresentou um aumento de até 

0,15N (1N = 100g x 10m/s
2
). Estes autores recomendam que, previamente, a mecânica de 

deslize com fio ortodôntico retangular, um período de alinhamento deva ser realizado para se 

eliminar os efeitos indesejados das dobras de segunda e terceira ordens nos dentes de 

ancoragem. 

 Nas décadas de 40 e 50 durante as fases iniciais do tratamento ortodôntico, a transição 

progressiva dos calibres dos fios de aço inoxidável de 0,012” até 0,020” também significava 

um aumento progressivo da força utilizada. Porém, com a introdução de novas ligas metálicas 

associadas ao tratamento, as forças liberadas são determinadas não só pela espessura mas 

também pelo material do fio ortodôntico. Em relação ao atrito, os fios de beta-titânio (ß-Ti ou 

TMA) e os de níquel e titânio (NiTi), possuem forças de atrito mais altas do que as dos fios de 

aço inoxidável e as dos fios de cromo cobalto (Karamouzos et al., 1997; Krishnan et al., 

2009).  

 A diferença de resistência à fricção mostrada por fios de ß-Ti, NiTi e aço inoxidável, 

em combinação com braquetes metálicos e braquetes cerâmicos, pode ser atribuída à maior 

rugosidade de superfície dos fios ß-Ti e NiTi, quando comparada aos fios de aço inoxidável e 

de cromo cobalto (Garner et al., 1986; Kusy, 1988). 
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 Garner et al. (1986) avaliaram a superfície dos fios de aço inoxidável, NiTi e ß-Ti por 

microscopia eletrônica de varredura, e concluíram que, em ordem crescente de rugosidade, 

estariam os fios de aço inoxidável, NiTi e o de ß-Ti. 

 Comparados aos braquetes metálicos, os braquetes cerâmicos apresentam uma maior 

fricção superficial (Angolkar et al., 1990; Bednar et al., 1991; Ghafari, 1992; Tanne et al., 

1994; Nishio et al., 2004), assim como os braquetes de policarbonato (Proffit; Fields Jr., 

2002; Thorstenson; Kusy, 2003). 

 Clinicamente, casos nos quais braquetes metálicos forem utilizados em regiões 

posteriores, e os braquetes estéticos forem usados nos dentes anteriores, as diferentes fricções 

entre esses acessórios resultaram em uma movimentação dos dentes posteriores mais rápida 

do que a dos dentes anteriores durante a mecânica de deslizamento e, consequentemente, 

causaram uma perda de ancoragem não desejada (Angolkar et al., 1990; Bednar et al., 1991; 

Omana et al., 1992; Keith et al., 1993; Tanne et al., 1994; Ogata et al., 1996). Com o intuito 

de diminuir os efeitos indesejáveis da fricção superficial nos braquetes estéticos, alguns 

autores sugerem a utilização de aparelhos auxiliares para aumentar a ancoragem na região 

posterior, tais como extraoral, barra palatina e botão de Nance (Drescher et al., 1989; Ghafari, 

1992). 

 Em 2005, Fortini et al. publicaram um artigo apresentando uma nova ligadura elástica 

que poderia ser utilizada com o objetivo de diminuir a fricção entre o braquete e o sistema de 

retenção do fio ortodôntico. Esta ligadura é fabricada com um poliuretano especial e ficou 

conhecida como ligadura elástica não convencional, possuindo o nome comercial de Slide
®
. É 

produzida pela empresa Leone Orthodontics Products na Itália (Figura 2.16).  

 

 

Figura 2.16 - Exemplo da ligadura Slide®  instalada em  braquetes  metálicos e cerâmicos. Fonte: Baccetti et al. 

(2008) 

 

 Vários trabalhos foram realizados avaliando e comparando o comportamento desta 

ligadura com braquetes metálicos, cerâmicos e autoligáveis, associados a fios redondos e 

retangulares. Concluiu-se que a utilização desta ligadura é capaz de reduzir o atrito quando 

associada à braquetes metálicos e cerâmicos, apresentando fricção semelhante aos braquetes 
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autoligáveis, tanto em fios redondos quanto em fios retangulares (Franchi; Baccetti, 2006; 

Baccetti; Franchi, 2006; Tecco et al., 2007; Camporesi et al., 2007; Baccetti et al., 2008, 

Gandini et al., 2008; Tecco et al., 2009; Baccetti et al., 2009; Galvão et al., 2013). 

 Cacciafesta et al. (2003) avaliaram a resistência friccional entre braquetes autoligáveis 

metálicos (Damon SL II
®
), braquetes autoligáveis estéticos de policarbonato (Oyster

®
) e 

braquetes convencionais (Victory Series
®
), associados a fios com espessuras de 0,016”; 

0,017” x 0,025” e 0,019” x 0,025” de aço inoxidável, níquel e titânio e beta-titânio. 

Concluíram que os braquetes autoligáveis metálicos apresentaram menores forças friccionais 

e que não houve diferença entre o braquete autoligável estético e o braquete convencional. O 

fio de beta-titânio apresentou maior força friccional e não houve diferença entre os fios de aço 

inoxidável e os fios de níquel e titânio. 

 Camporesi et al. (2007) avaliaram a resistência friccional nos braquetes cerâmicos 

Aqua
®
 com elástico convencional e não convencional (Slide

®
) e compararam com os 

braquetes cerâmicos Mystique
®
 com elástico convencional e com clipe de plástico passivo 

(Neo Clip
®
), em 4 níveis de desnivelamento vertical do braquete do canino (1,5mm; 3mm; 

4,5mm e 6mm). Foram utilizados durante os testes fios de espessura 0,014” de NiTi 

superelásticos. Concluíram que não houve diferença estatística quando comparados os 

sistemas de diminuição de fricção (Slide
®
 e Neo Clip

®
), e também não foram encontradas 

diferenças estatísticas entre os braquetes cerâmicos com ligaduras convencionais. Quando 

comparados associados a ligaduras elásticas convencionais e não convencionais, uma maior 

fricção foi registrada durante o alinhamento dos braquetes utilizando ligaduras convencionais, 

com exceção da altura de 1,5mm onde não houve diferenças estatísticas e na altura de 6mm 

onde a força foi semelhante do Mystique
®
 com Neo Clip

®
 (Figura 2.17) e com ligaduras 

convencionais. 

 

Figura 2.17 - Exemplo do Neo Clip® instalado em braquetes cerâmicos. Fonte: Camporesi et al. (2007) 

 

 Reicheneder et al., em 2007, compararam as propriedades friccionais dos braquetes 

autoligáveis estéticos Opal
®
 e Oyster

®
 com quatro braquetes estéticos convencionais através 

de fios de TMA e de aço com espessura de 0,019” x 0,025”. Concluíram que o braquete 
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Opal
®
 apresentou a menor fricção superficial em relação aos demais braquetes, sendo 

semelhante ao braquete Oyster
®
 associado ao fio de aço inoxidável. 

 Krishnan et al. (2009) avaliaram a fricção de braquetes autoligáveis passivos e ativos 

(SmartClip
®
, Damon SL II

®
, In-ovation

®
 e Time

®
) e convencionais (Gemini Series

®
) em três 

diferentes composições do fio ortodôntico 0,019” x 0,025” (aço inoxidável, níquel e titânio e 

beta-titânio). Verificaram que, tanto os braquetes passivos quanto os ativos reduzem as forças 

friccionais comparados com os braquetes convencionais com elásticos convencionais. 

Observaram que os fios que produziram maior atrito foram, em ordem crescente de fricção, 

aço inoxidável, níquel e titânio e beta-titânio. Os autores concluíram também que com o fio de 

aço inoxidável não houve diferença entre os braquetes autoligáveis passivos ou ativos; porém, 

com o uso de fios de níquel e titânio e beta-titânio os braquetes autoligáveis passivos 

apresentaram menores forças friccionais. 

 Em 2009, Tecco et al. realizaram uma pesquisa avaliando fios em níquel e titânio 

(0,014”; 0,016”; 0,016”x 0,022”; 0,017”x 0,025”; 0,019”x 0,025”), em aço inoxidável 

(0,018”; 0,016”x 0,022”; 0,017”x 0,025”; 0,019”x 0,025”) e fios de TMA (0,017”x 0,025”) 

em braquetes metálicos convencionais com ligaduras convencionais e não convencionais 

(Slide
®
). Os autores concluíram que, em fios redondos, as ligaduras não convencionais são 

efetivas em diminuir a fricção, mas não quando associadas a fios retangulares. 

 Baccetti et al. (2009) avaliaram as forças produzidas por fios de níquel e titânio 

superelásticos 0,012” e 0,014” em braquetes autoligáveis (SmartClip
®
, Carriere

®
, Damon 3 

MX
®
 e Opal-M

®
), em braquetes convencionais (Logic Line

®
) associados a ligaduras 

convencionais e não convencionais (Slide
®
) e no braquete de baixa fricção (Synergy

®
). As 

forças foram avaliadas em 4 níveis de desnivelamento vertical do braquete do canino (1,5mm; 

3mm; 4,5mm e 6mm). Concluíram que não houve diferenças estatísticas entre todos os 

braquetes avaliados quando o desnivelamento foi de 1,5mm. Porém, nas demais alturas os 

braquetes autoligáveis e os braquetes convencionais com ligaduras não convencionais 

apresentaram menores forças friccionais. 

 Também em 2009, Ehsani et al. publicaram uma revisão sistemática sobre a resistência 

friccional entre os braquetes autoligáveis e os braquetes ligados de forma convencional. Eles 

pesquisaram artigos que tivessem avaliado a fricção in vitro por meio do Medline, PubMed, 

Embase, Cochrane Library e Web of Science sem limite de ano de publicação. Depois de 

aplicarem os critérios de exclusão (artigos editoriais, cartas à edição, artigos apenas 

descritivos, pesquisas in vivo, não avaliavam braquetes autoligáveis), apenas 19 artigos foram 

escolhidos. Concluíram por meio da literatura avaliada, que os braquetes autoligáveis 
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produzem menor fricção quando comparados com os braquetes convencionais ligados com 

ligaduras elásticas convencionais, associados a fios ortodônticos redondos na ausência de 

inclinações, angulações ou torque. 

 A revisão sistemática realizada por Chen et al. (2010) pesquisou na literatura por meio 

do PubMed, Web of Science, Embase e Cochrane (1966 - 2009) artigos clínicos sobre 

braquetes autoligáveis que comparassem sua eficiência, eficácia e estabilidade em relação aos 

braquetes convencionais. Foram selecionados 16 artigos. Após a análise dos resultados destes 

artigos, eles concluíram que a utilização dos braquetes autoligáveis apresentam como 

vantagem um menor tempo de atendimento clínico e uma menor inclinação para vestibular 

dos incisivos inferiores (1,5º) quando comparados com braquetes convencionais, e as 

desvantagens seriam o alto custo, possibilidade de quebra dos clipes, maior volume devido ao 

design do aparelho, maior possibilidade de interferências oclusais e dificuldades na 

finalização devido à dificuldade na completa expressão da prescrição do braquete. 

  No trabalho de Voudouris et al. (2010) foram comparados os braquetes autoligáveis 

ativos (In-Ovation C
®
, In-Ovation-R

®
), passivos (Damon 3

®
), convencionais cerâmicos e 

metálicos (Mystique
®
, Clarity

®
, Ovation

®
) com fios de aço inoxidável 0,020”; 0,019” x 

0,025” e o fio estético 0,018” x 0,018” (Spectra
®
 da GAC). Nos braquetes convencionais 

foram utilizadas ligaduras convencionais exceto para Mystique
®
 que foi associado ao Neo 

Clip
®
. Foi observado que com o fio 0,020” de aço inoxidável, a maior força friccional foi 

encontrada no braquete Clarity
®
, seguido dos braquetes Ovation

®
, In-Ovation R

®
, Damon 3

®
, 

Mystique
®
 e In-Ovation C

®
. Quando associados ao fio 0,019” x 0,025” a maior força 

friccional foi dos braquete Clarity
®
 e do Ovation

®
, não havendo diferenças friccionais entre 

eles, seguido dos braquetes In-Ovation R
®
, In-Ovation C

®
 e Damon 3

®
. Não houve diferença 

estatística entre eles e o Mystique
®
. A maior força friccional foi encontrada com o fio estético 

0,018”x 0,018” no braquete Clarity
®
, seguido do Ovation

®
, In-Ovation R

®
, Damon 3

®
, In-

Ovation C
®
 e Mystique

®
. Em relação à fricção entre os fios, o de aço inoxidável 0,020” 

apresentou menor força friccional, seguido do fio estético 0,018”x 0,018” e do fio de aço 

inoxidável 0,019” x 0,025”. 

 Stefanos et al. (2010) avaliaram a resistência friccional em diferentes braquetes 

autoligáveis passivos e ativos (SmartClip
®
, In-Ovation R

®
, In-Ovation C

®
, SPEED

®
, Synergy 

R
®
 e Damon 3MX

®
). Os testes foram realizados com os braquetes alinhados, associados ao 

fio de aço inoxidável 0,019” x 0,025”. Concluíram que os braquetes passivos apresentam 

menores forças de fricção quando comparados aos braquetes autoligáveis ativos e o Synerg R. 
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 Em 2012, Dholakia e Bhat realizaram um estudo em 20 pacientes avaliando a 

eficiência clínica das ligaduras não convencionais (Slide
®
) na retração de caninos superiores e 

inferiores. Concluíram que na arcada superior não houve diferenças estatísticas na velocidade 

e no controle das inclinações dos caninos superiores durante a retração dos caninos que 

estavam associados a elásticos convencionais ou não convencionais. No entanto, houve 

diferenças na arcada inferior, onde os caninos que estavam com ligaduras elásticas não 

convencionais apresentaram melhor desempenho durante a retração. 

 Galvão et al. (2013) compararam em braquetes convencionais de cerâmica 

monocristalina (Inpire Ice
®
, Radiance

®
 e Pure

®
), associados a ligaduras elásticas 

convencionais e não convencionais (Slide
®
), a resistência friccional de fios de NiTi 

superelásticos 0,012” e 0,014”. Um total de 480 testes foram realizados em 4 níveis de 

desnivelamento vertical do braquete do canino (1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm). Foram 

encontradas menores forças friccionais quando os braquetes estavam associados a ligaduras 

elásticas não convencionais em todas as situações testadas, com exceção do braquete Pure
®
 

com fio 0,012” que apresentou forças similares nas alturas de 1,5mm e 3mm com elásticos 

convencionais. Comparando os braquetes com ligaduras não convencionais associadas ao fio 

0,012” de NiTi não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre eles. 

Porém, quando associados ao fio 0,0014” de NiTi uma força maior foi encontrada nos 

braquetes Radiance
®
. Comparando os braquetes com ligaduras convencionais associados ao 

fio 0,012” não foram encontradas diferenças estatísticas na altura de 1,5mm. Já, nas alturas de 

3mm e 4,5mm o braquete Radiance
®

 apresentou maiores forças friccionais que os demais 

braquetes. Na altura de 6mm a menor força friccional foi do braquete Pure
®
. Não houve 

diferença entre o braquete Radiance
®

 e Inspire Ice
®
. Com fio 0,014” de NiTi o braquete 

Radiance
®
 apresentou maiores forças friccionais que os demais braquetes em todas as alturas 

avaliadas, com exceção da altura de 1,5mm. 

 Lombardo et al. (2013) avaliaram a resistência friccional de braquetes convencionais e 

autoligáveis vestibulares (Mini-Mono
®
, Mini Diamond

®
, G&H Ceramic

®
) e linguais (7th 

Generation
®
, STb

®
, New STb

®
, In-Ovation L

®
 e ORJ

®
), associados a fios de NiTi 0,012” e 

0,014”. Nos braquetes convencionais foram utilizadas ligaduras elásticas e metálicas. 

Observou-se que em todos os braquetes com aumento da espessura do fio aumentou também a 

resistência friccional. Os braquetes convencionais com ligaduras elásticas apresentaram as 

maiores forças friccionais e nos braquetes linguais a menor fricção foi encontrada nos 

braquetes New STb
®
, seguido do ORJ

®
 e do In-Ovation L

®
. Concluíram que a resistência 
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friccional não é apenas influenciada pelo tipo de braquete, ligadura utilizada e pela espessura 

do fio ortodôntico, mas também pelas diferenças geométricas dos braquetes. 

 Montasser et al. (2013), avaliaram braquetes convencionais (Victory Series
®
 e Mini-

Taurus
®
), braquetes autoligáveis (SmartClip

®
 e Time3

®
) e o braquete convencional de baixa 

fricção (Synergy
®
), associados aos fios 0,012” de aço inoxidável, 0,012” de níquel e titânio, 

0,012” termoativado e 0,0155” coaxial. Para retenção do fio nos braquetes convencionais 

foram utilizadas ligaduras elásticas e metálicas. Foram simulados movimentos verticais e 

horizontais de 2mm. Os autores sugerem a utilização dos fios 0,012” termoativado e 0,0155” 

coaxial para as fases iniciais de alinhamento e nivelamento ortodôntico por apresentarem 

menores forças friccionais. Os braquetes convencionais apresentaram maiores forças 

friccionais com todos os fios avaliados. Em relação aos demais braquetes em ordem de menor 

força friccional estão os braquetes Time 3
®
, Synergy

®
 seguido do SmartClip

®
. Esta ordem foi 

mantida em todos os 4 tipos de fios utilizados. 

 Nucera et al. (2013) analisaram a influência do design da canaleta do braquete na 

resistência friccional. Foram comparados 5 braquetes de baixa fricção (Damon SLII
®
, In-

Ovation
®
, Quick

®
, Time 2

®
 e Synergy

®
), associados ao fio de NiTi termoativado 0,014”. O 

dispositivo para testes possuía 3 encaixes, e para esta pesquisa todos os braquetes utilizados 

foram de 1º pré-molar. Foram simulados movimentos verticais e horizontais a 1mm. Os 

autores concluíram que os braquetes Quick
®
 e Synergy

®
 apresentaram menor fricção 

enquanto o braquete Time 2
®

 apresentou maior fricção tanto nos movimentos verticais quanto 

horizontais e enfatizaram a importância do design da canaleta na escolha do braquete. 

 Em 2014, Pliska et al. avaliaram a resistência friccional entre braquetes autoligáveis 

metálicos (SmartClip
®
, In-Ovation R

®
), autoligáveis cerâmicos (In-Ovation C

®
, Clarity SL

®
), 

braquetes cerâmicos convencionais (Clarity
®
, Inspire Ice

®
, Mystique

®
) e braquetes de 

policarbonato (SpiritMB
®
) por meio do deslize de um fio de aço inoxidável 0,019”x0,025”. O 

braquete Inspire Ice
®
 apresentou maiores forças friccionais que os demais braquetes. Não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os braquetes estéticos e 

entre os braquetes autoligáveis metálicos e cerâmicos. 

 A seleção da combinação do braquete com fio ortodôntico é um fator determinante no 

nível da força que será aplicada aos dentes durante a movimentação ortodôntica. Um fraco 

controle sobre a força utilizada pode causar efeitos biológicos adversos e movimentos 

dentários indesejáveis (Montasser et al., 2013). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

A presente pesquisa propõe comparar a resistência ao deslocamento de fios de níquel e 

titânio superelásticos termoativados em dois tipos de braquetes ortodônticos metálicos 

autoligáveis passivos, SmartClip SL3
®

 e OrthoClip SLB
®
, com o objetivo de: 

 

1 – Avaliar o desempenho entre os fios de espessuras 0,020” e 0,014” sobreposto ao 

0,016” em cada um dos dois tipos de braquetes. 

2 – Verificar se existem diferenças na resistência ao deslocamento dos fios entre os 

dois tipos de braquetes.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

4.1.1 Amostra 

 

 

 A amostra desta pesquisa foi composta por 240 fios de níquel e titânio superelásticos 

termoativados (NiTi-TA - FlexyNiTi Thermal
®
, Orthometric, Marília, São Paulo Brasil), 

avaliados por meio de 2 conjuntos de 05 braquetes metálicos autoligáveis passivos.  

 Os fios de NiTi-TA foram divididos da seguinte forma: 

- 80 fios com espessura 0,014”;  

- 80 fios com espessura 0,016” e  

- 80 fios com espessura 0,020”.  

 Os fios de NiTi-TA 0,014” e 0,016” foram avaliados sobrepostos dentro da mesma 

canaleta do braquete. 

 Os segmentos de fios de NiTi-TA utilizados durante a pesquisa possuíam 8 cm de 

comprimento cada, e todos os fios foram verificados quanto à sua espessura, por meio de um 

paquímetro digital (Mitutoyo Sul Americana Ltda., São Paulo, Brasil).  

  Os braquetes utilizados foram de incisivo central superior direito, incisivo lateral 

superior direito, canino superior direito, 1
o
 pré-molar superior direito e 2

o
 pré-molar superior 

direito, das marcas: SmartClip SL3
®
 (3M Unitek, Monrovia, Califórnia, EUA) e OrthoClip 

SLB
®
 (Orthometric, Marília, São Paulo, Brasil). Todos os braquetes apresentavam prescrição 

MBT com canaleta 0,022”.  

 Os braquetes foram divididos em dois grupos: 

Grupo A – 05 braquetes metálicos autoligáveis passivos - SmartClip SL3
®
. 

Grupo B – 05 braquetes metálicos autoligáveis passivos -  OrthoClip SLB
®
. 

 Cada conjunto de braquete foi inserido em um dispositivo para testes de tração, 

especialmente desenvolvido para esta pesquisa, simulando uma hemi-arcada superior direita.  

 Em cada grupo de braquetes, a altura do braquete do canino foi alterada verticalmente 

para cima, em relação aos demais braquetes, em quatro níveis: de 0mm (braquetes nivelados) 

para 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm. 
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4.2 Métodos 

 

 

 A metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada nos trabalhos da Universidade de 

Florença – Itália (Franchi; Baccetti, 2006, Camporesi et al., 2007; Baccetti et al., 2008; 

Baccetti et al., 2009; Franchi et al., 2009, Galvão et al., 2013). 

 

 

4.2.1 Dispositivo para Testes de Tração 

 

 

 Um dispositivo para ensaios ou testes de tração, baseado no modelo proposto por 

Camporesi et al. em 2007 e que simula in vitro um segmento da arcada dentária (Figura 4.1a e 

4.1b) foi confeccionado no Departamento de Física da Universidade de São Paulo, 

especialmente para esta pesquisa. 

 

 

Figura 4.1a – Dispositivo desenvolvido pela Universidade de Florença para testes de tração e 

Figura 4.1b – Dispositivo desenvolvido pela Universidade de São Paulo para testes de tração 

 

 Também foram confeccionadas, no Departamento de Física, quatro barras horizontais 

em acrílico (8cm x 2,8cm x 0,5cm) para a colagem dos braquetes de incisivos e pré-molares 

(Figura 4.2) e quatro barras verticais em aço inoxidável (1,1 cm x 6,9 cm x 0,2 cm) para a 

colagem do braquete do canino (Figura 4.3). 

4.1a 4.1b 
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 Nas barras de acrílico foram realizados chanfros verticais de 1,3cm na região central 

da barra para a adaptação das barras de aço inoxidável (Figura 4.4). 

 Na barra de aço inoxidável foi acoplado, na sua parte superior, um pequeno 

dispositivo (Figura 4.5a) para possibilitar o encaixe na máquina de ensaios universal Instron 

(modelo 5565, Instron Co., Canton, MA, USA), (Figura 4.5b). Este encaixe foi realizado por 

meio de um mandril que era inserido na máquina de ensaios universal Instron e propiciava sua 

conexão com a barra de aço inoxidável. A carga utilizada no momento da execução dos testes 

foi de 1000 Newtons.  

 Todos os testes foram realizados no Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

 

Figura 4.2 – Barra de acrílico horizontal com chanfro vertical na região central 

 

 

Figura 4.3 – Barra de aço inoxidável vertical para colagem do braquete do canino 
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Figura 4.4 – Barra de aço inoxidável adaptada à barra de acrílico 

 

 

    

Figura 4.5a – Barra de aço inoxidável com dispositivo na parte superior para ser acoplado na máquina de ensaios 

universal Instron e Figura 4.5b – Dispositivo de ensaios de tração com barra de aço inoxidável 

acoplada na máquina de ensaios universal Instron 
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4.2.2 Testes preliminares 

 

 

 Foram realizados alguns testes preliminares para determinar os parâmetros a serem 

utilizados nesta pesquisa. 

Com o objetivo de verificar o número necessário de fios para cada situação avaliada 

entre tipo de braquete e fio ortodôntico, foi realizado um teste piloto para determinação do 

tamanho da amostra. Para obter este valor foi necessário determinar:  

- grau ou nível de confiança desejado, 

- margem de erro aceitável ou erro máximo de estimativa (precisão requerida), 

- desvio-padrão da variável estudada. 

Foram realizados 80 testes para obtenção do desvio padrão da amostra: 40 testes com 

o braquete SmartClip SL3
®
, sendo 20 testes com fio 0,020” de NiTi-TA e 20 testes com os 

fios 0,014” e 0,016” de NiTi-TA sobrepostos e 40 testes com o braquete OrthoClip SLB
®
, 

sendo 20 testes com fio 0,020” de NiTi-TA e 20 testes com os fios 0,014” e 0,016” de NiTi-

TA sobrepostos. Durante os testes a altura do braquete do canino era alterada da posição 

inicial zero para 1,5mm ou 3mm ou 4,5mm ou 6mm. Portanto, foram realizados 5 testes para 

cada situação braquete/fio/altura do desnivelamento do canino (Tabela 4.1).  

Os parâmetros estabelecidos para verificação do tamanho da amostra foram:  

- 95% de grau de confiança, 

- 10% do valor da média como margem de erro ou erro máximo de estimativa,  

- definição dos desvios-padrão por meio de testes para cada altura e cada fio 

avaliado. 

 Em seguida foram aplicados esses valores na fórmula abaixo para a obtenção do 

tamanho da amostra. 

 n= (Nível de confiança)
2
 x (Desvio padrão da média)

2
  

                 (Precisão requerida)
2
 

 Como resultado obteve-se o tamanho ideal da amostra, sendo de no máximo 6 corpos 

de prova. Em trabalhos publicados, avaliando a resistência friccional, alguns autores 

padronizaram 10 testes para cada condição avaliada (Cacciafesta et al., 2003; Baccetti; 

Franchi, 2006; Tecco et al., 2007; Gandini et al., 2008; Tecco et al., 2009; Voudouris et al., 

2010; Galvão et al., 2013; Nucera et al., 2013). Por isso, resolvemos utilizar uma amostra 

maior que a sugerida pelo teste, e assim, ficou estabelecida a utilização de 10 fios para cada 

situação avaliada. 
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Tabela 4.1 – Resumo da quantidade de testes realizados por tipo de braquete e fio ortodôntico (mm=distância em 

milímetros e ”=polegadas) 

 

  Braquete SmartClip SL3
®
 Braquete OrthoClip SLB

®
 

Altura 0,014”e 0,016” 0,020” 0,014”e 0,016” 0,020” 

1,5mm 5 5 5 5 

3mm 5 5 5 5 

4,5mm 5 5 5 5 

6mm 5 5 5 5 

Total de Testes 20 20 20 20 

Total Geral 

de Testes 
80 

 

 

4.2.3 Verificação do tempo de espera antes do início da desativação do fio 

 

 

Na execução do teste na máquina de ensaios universal Instron há primeiramente a 

necessidade de ativação do fio, momento este em que a máquina traciona o fio até alcançar 

uma altura predeterminada; em seguida tem-se um tempo para acomodação da força, chamado 

tempo de espera e, posteriormente, é realizado o retorno do fio à sua posição inicial, sendo 

este movimento chamado de desativação do fio.  

Clinicamente, a ativação do fio pode ser representada pelo momento em que o 

ortodontista leva o fio ortodôntico até a canaleta do braquete; o tempo de espera pode ser 

considerado como o tempo em que são inseridas ligaduras elásticas, metálicas ou fechamento 

dos clipes em torno do braquete e a desativação do fio pode ser representada pela ação do fio 

ortodôntico promovendo o alinhamento e nivelamento dentário.  

O comportamento do fio ortodôntico, quanto à sua liberação de forças, segue um 

desenho representado por um gráfico de carga/deflexão que registra a quantidade de força 

acumulada para cada milímetro de deformação (Gráfico 4.1). 
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Gráfico 4.1 – Exemplo de gráfico apresentando curvas de ativação e desativação do fio 0,020” de NiTi-TA com 

elevação vertical de 6mm em braquetes OrthoClip SLB® 

 

 A velocidade de subida, que consiste na ativação do fio, pode variar de um 

ortodontista para outro, e, embora seja a causa do desconforto inicial do paciente, sua 

importância é limitada, pois a força que será transmitida ao periodonto e que será responsável 

pela movimentação ortodôntica é a força de desativação do fio ortodôntico (Nakano et al., 

1999; Bartzela et al., 2007; Kasuya et al., 2007; Lombardo et al.,2013). A velocidade de 

ativação foi padronizada no nosso trabalho em 9mm por minuto. 

 A velocidade de descida, ou seja, a velocidade de desativação do fio, permite o 

deslizamento do fio nas canaletas dos braquetes e é importante para evitar que a própria 

máquina empurre o fio para baixo, caso a velocidade seja superior ao movimento de deslize 

do fio. Neste trabalho, esta velocidade foi fixada em 1,5mm por minuto, e este valor está 

dentro da média de velocidade sugerida pela norma ISO 15841:2006(E), (Anexo A). 

Com o objetivo de padronizar o tempo de pausa, isto é, o menor tempo em que há 

estabilização da força, foram realizados testes com diferentes tempos para acomodação da 

força.   

Após a ativação do fio ortodôntico a uma determinada altura vertical do braquete do 

canino (1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm), aguardava-se 10s (segundos) ou 20s ou 30s e, em 

seguida, era iniciada a desativação do fio ortodôntico. 
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Um total de 144 testes foi realizado. Para cada tempo de espera avaliado foram 

executados 48 testes (48 testes com 10s de espera; 48 testes com 20s de espera e 48 testes 

com 30s de espera), divididos da seguinte forma:  

- 24 testes com o braquete SmartClip SL3
®

, sendo 12 com fio 0,020”, mais 12 com os 

fios 0,014” e 0,016” sobrepostos e 

- 24 testes com o braquete OrthoClip SLB
®

, sendo 12 com fio 0,020”, mais 12 com os 

fios 0,014” e 0,016” sobrepostos.  

Portanto, foram realizados 3 testes para cada situação braquete/fio/altura do 

desnivelamento do canino (Tabela 4.2). Cabe salientar que estes testes não tiveram como 

objetivo avaliar o desempenho entre os fios de níquel e titânio superelásticos, mas comparar 

diferentes tempos de pausa utilizando o mesmo fio ortodôntico.  

 O software estatístico BioEstat versão 5.3 (Instituto de desenvolvimento Mamirauá, 

Belém, Pará, Brasil) foi utilizado para verificar se haveria diferenças em relação à 

estabilização da força com o tempo de espera. O teste de Kruskal-Wallis com comparações de 

Dunn foi aplicado aos dados. 

Tabela 4.2 - Resumo da quantidade de testes realizados por tempo em segundos, por tipo de braquete e fio 

ortodôntico (s=segundos, mm=distância em milímetros e ”=polegadas) 

 

 

 Na avaliação do braquete SmartClip SL3
®

 com o fio 0,020” de NiTi-TA não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os tempos avaliados nas diferentes 

alturas analisadas (1,5mm p=0,06; 3mm p=0,56; 4,5mm p= 0,07 e 6mm p= 0,28). 

 Na sobreposição dos fios de NiTi-TA 0,014” ao fio 0,016” foram encontradas 

diferenças na altura de 4,5mm (p˂0,05), onde em 30s o valor foi ligeiramente menor que o 

encontrado em 10s. Nas demais alturas não houve diferenças estatisticamente significativas 

(1,5mm p=0,67; 3mm p=0,19 e 6mm p=0,11). 

0,014" e 

0,016"
0,020"

0,014" e 

0,016"
0,020"

0,014" e 

0,016"
0,020"

0,014" e 

0,016"
0,020"

0,014" e 

0,016"
0,020"

0,014" e 

0,016"
0,020"

1,5mm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3mm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4,5mm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6mm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

48

Altura

12

Total geral 

de testes

48

144

12 12 12

48

Braquete 

OrthoClip SLB® 

com 10s

Braquete 

SmartClip SL3® 

com 20s

Braquete 

OrthoClip SLB® 

com 20s

Braquete 

OrthoClip SLB® 

com 30s

Braquete 

SmartClip SL3® 

com 30s

Total de 

testes por 

tempo

Total de 

testes
12 12 12 12 12 1212 12

Braquete 

SmartClip SL3® 

com 10s



61 

 

 Para o braquete OrthoClip SLB
®
 com fio 0,020” de NiTi-TA não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre as forças encontradas nos tempos de 10, 20 e 30 segundos 

(1,5mm p=0,06; 3mm p=0,10; 4,5mm  p=0,73 e 6mm p=0,36), com a sobreposição dos fios 

0,014” ao fio 0,016” ambos de NiTi-TA também não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas  nas alturas de 1,5mm p=0,32; 3mm p=0,24 e 4,5mm p=0,06, 

com exceção da altura de 6mm, onde foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre o tempo de 10 segundos e o de 30 segundos (p˂0,05). Não houve 

diferenças entre o tempo de 10s comparado com o de 20s. O valor da força a 30s foi 

ligeiramente menor que o encontrado a 10s. 

 Como na maioria das situações avaliadas não houve diferenças entre os tempos de 

espera, resolvemos padronizar o tempo de espera em 10s. 

 

 

4.2.4 Utilização de novos fios versus mesmo fio a cada 10 testes 

 

 

Com o objetivo de verificar a necessidade de troca de fios a cada teste ou a utilização 

de um mesmo fio em 10 testes consecutivos para cada situação avaliada, foram realizados 320 

testes nos dois grupos (Tabela 4.3). 

Neste momento não foram realizados testes com objetivo de comparar a resistência ao 

deslocamento entre os fios 0,020” e fio 0,014” sobreposto ao fio 0,016”. O objetivo foi apenas 

verificar a necessidade, ou não, da utilização de novos fios para cada teste. 

Grupo 1:  

- 40 testes com novos fios 0,014” e 0,016” sobrepostos a cada teste, em diferentes alturas do 

braquete do canino (1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm). 

- 40 testes com novos fios 0,020” a cada teste, em diferentes alturas do braquete do canino 

(1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm). 

Grupo 2: 

- 30 testes foram realizados para cada altura do braquete do canino, sendo que 10 deles foram 

realizados com o mesmo fio 0,014” e 0,016” sobrepostos. Portanto, na altura de 1,5mm foram 

realizados 30 testes, e a cada 10 testes um novo fio era inserido. Este procedimento foi 

efetuado também nas demais alturas (3mm; 4,5mm e 6mm). Com isto um total de 120 testes 

foi realizado.  
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- 30 testes com o fio 0,020” para cada altura do braquete do canino, com troca do fio a cada 

10 testes, totalizando 120 testes. 

 

 Desta foram, foram utilizados 36 fios novos no grupo 2, sendo 12 fios 0,014”, 12 fios 

0,016” e 12 fios 0,020”, todos de NiTi-TA.  

 

Tabela 4.3 – Resumo da quantidade de testes realizados por tipo de braquete e fio ortodôntico (mm=distância em 

milímetros e ”=polegadas) 

 

Braquetes 

SmartClip SL3
®

 

Grupo 1 – Novo Fio de Grupo 2 – Mesmo fio de 

NiTi-TA a cada teste NiTi-TA durante 10 testes 

  Altura 0,014”e 0,016” 0,020” 0,014”e 0,016” 0,020” 

1,5mm 10 10 30 30 

3mm 10 10 30 30 

4,5mm 10 10 30 30 

6mm 10 10 30 30 

Total de Testes 40 40 120 120 

Total de Fios 80 40 24 12 

Total Geral 

de Testes 
320 

 

O software estatístico BioEstat versão 5.3 foi utilizado para análise dos valores 

encontrados. O valor máximo de força obtido após 10s de acomodação da força em cada teste 

foi utilizado para comparação dos grupos. 

A análise estatística foi dividida em duas partes: 

Primeiramente foi avaliado o grupo 2 e posteriormente, foram analisados o grupo 1 

com grupo 2. 

Foram realizadas análises estatísticas por meio do teste de Anova 1 fator com teste 

post hoc de Tukey e do teste de Kruskal-Wallis com comparações do método de Dunn para 

verificar a existência de diferenças nos valores de força máxima numa mesma altura nos 30 

testes realizados.  

Desta forma dividimos o grupo 2 em três subgrupos dentro de uma mesma altura e fio 

utilizados e avaliamos se houve diferenças nos subgrupos dentro de uma mesma altura. 
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Após a verificação de que não havia diferenças estatísticas (p>0,05) entre os valores 

encontrados dentro da mesma altura, foi escolhido de forma aleatória, por meio de sorteio, 

qual subgrupo do grupo 2 seria utilizado para comparação com o grupo 1.  

O teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliação entre a utilização de um 

novo fio a cada teste (grupo 1) ou de um mesmo fio em 10 testes consecutivos (subgrupo do 

grupo 2).  

No fio de NiTi-TA 0,020”, os valores encontrados na repetição foram superiores aos 

encontrados na utilização de fios novos a cada teste nas alturas de 1,5mm (p=0,0004); 3mm 

(p˂0,0001); 4,5mm (p=0,0002) e 6mm (p˂0,0001). 

Com a sobreposição dos fios de NiTi-TA 0,014” e 0,0016” na altura de 1,5mm, não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). Para as alturas de 3mm 

e 4,5mm houve diferenças estatisticamente significativas (p˂0,0001), onde os valores 

encontrados na repetição do fio apresentaram-se maiores que quando era utilizado um novo 

fio a cada teste. Não foi possível comparar os valores obtidos na altura de 6mm, uma vez que 

os valores encontrados durante a execução do teste, na repetição de um mesmo fio em 10 

testes consecutivos, foram tão variados que impediram a comparação com os valores obtidos 

na mesma altura; porém, com fios novos a cada teste (Gráfico 4.2). 

Após a avaliação dos resultados obtidos, foi padronizada a utilização de fios novos a 

cada teste. 

Um conjunto de braquetes autoligáveis passivos, do incisivo superior direito ao 2º pré-

molar superior direito, de cada marca comercial foi utilizado exclusivamente para realização 

dos testes preliminares, sendo descartados após a finalização dos mesmos. 

 

Gráfico 4.2 – Comportamento dos fios de NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos, submetidos a 10 testes 

consecutivos na altura de 6 milímetros em braquetes SmartClip SL3® 
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4.2.5 Procedimentos realizados para colagem dos braquetes 

 

 

 Inicialmente foi realizada a colagem do braquete do canino com adesivo de 

cianoacrilato (Super Bonder, Loctite, Henkel Ltda., São Paulo, Brasil), cuja borda inferior do 

braquete foi posicionada a 1 cm da borda inferior da barra de aço inoxidável e na região 

central da barra, ou seja, em uma posição equidistante das bordas laterais da barra de aço 

inoxidável (Figuras 4.6 e 4.7). 

 

 

Figura 4.6 – Adesivo Super Bonder
®
 utilizado na colagem de todos os braquetes 

 

Figura 4.7 – Braquete do canino colado na barra vertical de aço inoxidável e posicionado no chanfro da barra 

horizontal de acrílico 

 

 A barra vertical do canino foi inserida no chanfro da barra horizontal, e um fio de aço 

inoxidável 0,021” x 0,025” (3M Unitek, Monrovia, Califórnia, EUA) foi inserido no braquete 

do canino.  

 A partir do braquete do canino, os demais braquetes foram posicionados no fio de aço 

inoxidável 0,021” x 0,025” com auxílio de uma sonda exploradora de aço inoxidável (nº 5, 

Golgran, São Paulo, SP, Brasil) e uma régua milimetrada (Referência 7115 Desetec Trident, 

São Paulo, Brasil), a uma distância de 8,5mm entre eles. Para assegurar maior estabilidade aos 

braquetes autoligáveis em sua posição, foram inseridas ligaduras elásticas convencionais 



65 

 

(Morelli, São Paulo, Brasil) por meio de um aplicador de amarrilho elástico (Morelli, São 

Paulo, Brasil). 

 Após o posicionamento dos braquetes foram feitas marcações na barra de acrílico com 

um marcador para retroprojetor de ponta média 2mm (Pilot Pen do Brasil, São Paulo, Brasil), 

e após as marcações, o fio de aço inoxidável foi removido do braquete do canino mantendo os 

demais braquetes fixos a ele. Uma pequena gota do adesivo de cianoacrilato foi colocada na 

barra de acrílico nos 4 pontos previamente marcados, e o fio de aço inoxidável foi novamente 

inserido no braquete do canino com os braquetes dos incisivos e pré-molares posicionados; 

obtendo-se, assim, a colagem dos braquetes na barra de acrílico.  Logo, os braquetes de 

incisivos e pré-molares foram colados todos juntos de uma única vez (Figura 4.8). 

 A distância interbraquete foi fixada em 8,5mm, baseada nos trabalhos da Universidade 

de Florença, Itália (Franchi; Baccetti, 2006, Camporesi et al., 2007; Baccetti et al., 2008, 

Franchi et al., 2008, Baccetti et al., 2009; Franchi et al., 2009, Galvão et al.,2013).  

 

 

Figura 4.8 – Posicionamento dos braquetes no fio de aço inoxidável para colagem 

 

  Depois da colagem, as ligaduras elásticas foram removidas com uma sonda 

exploradora, e o fio 0,021” x 0,025” foi removido por meio de um porta agulha mathieu 

deslizando-se da esquerda para direita. Um algodão com álcool absoluto (Álcool etílico 99,3º 

INPM) foi utilizado para remover as marcações. 

 Portanto, além de manter o alinhamento e nivelamento entre os braquetes, o fio de aço 

inoxidável 0,021” x 0,025” com 8cm de comprimento foi utilizado em três ocasiões: no 

momento da colagem, depois da colagem (para verificar o deslize do fio) e antes do início de 

cada teste (confirmando o alinhamento e nivelamento entre os braquetes colados na barra de 

acrílico com o braquete do canino).  

 Assim, os braquetes dos incisivos e pré-molares foram colados, alinhados e nivelados 

na barra de acrílico, e o braquete do canino foi colado em uma barra de aço inoxidável móvel, 

(Figura 4.9), que deslizava verticalmente para cima e para baixo durante os testes de tração.   
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 Terminado o procedimento de colagem, as barras horizontal e vertical estavam prontas 

para serem inseridas no dispositivo de testes para tração. O dispositivo foi acoplado à 

máquina de ensaios universal Instron, e o fio 0,021” x 0,025” foi novamente inserido para 

garantir o alinhamento e nivelamento dos braquetes durante a fixação do dispositivo a Instron. 

 

 

Figura 4.9 – Braquetes colados nas barras de acrílico e de aço inoxidável 

 

 

4.2.6 Ambiente de teste 

 

 

 A temperatura do ambiente de teste foi controlada por meio de uma estufa específica 

para a máquina de ensaios universal Instron que foi posicionada em volta do dispositivo de 

testes para tração por meio de uma empilhadeira manual. Um termostato digital registrava a 

temperatura interna do ambiente durante a realização dos testes (Figuras 4.10 e 4.11). 

 O sensor do termostato da estufa foi posicionado próximo ao dispositivo de testes 

(1cm), do lado superior posterior esquerdo do dispositivo. 

 O ambiente escolhido para a realização desta pesquisa foi o seco. 

  A temperatura utilizada para dar início aos testes foi fixada em 36,5ºC (Celsius), 

levando-se em consideração três aspectos: o primeiro seria a temperatura corporal média de 

37ºC (Wunderlich, 1856); o segundo, a temperatura de 35°C para transformação martensítica 

dos fios FlexyNiTi Thermal
®
 (de acordo com o site do fabricante www.orthometric.com.br) e 

o terceiro, a possibilidade de oscilação da temperatura em ± 1ºC durante a execução dos 

testes. Portanto, fixando-se a temperatura de testes em 36,5ºC conseguiríamos mesmo com 

pequenas variações na temperatura, estarmos próximos à temperatura corporal e numa 

temperatura acima da transformação martensítica dos fios utilizados na pesquisa. 
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Figura 4.10 – Estufa posicionada em volta da máquina de ensaios universal Instron e figura 4.11 – Vista interna 

da estufa com o dispositivo de tração adaptado  

 

 

4.2.7 Teste de resistência ao deslocamento 

 

 

 Adotou-se o termo resistência ao deslocamento, em vez do termo resistência 

friccional, devido ao fato de que no momento da ativação e desativação do fio ortodôntico, 

além das forças de fricção, também estão presentes forças nas unidades de ancoragem, sendo 

estas também relacionadas às características mecânicas do fio. Portanto, como não existe 

apenas a força de fricção atuando, mais sim, um conjunto de forças, resolvemos adotar o 

termo resistência ao deslocamento para este conjunto de variadas forças, presentes durante a 

execução do ensaio de tração. As forças analisadas neste trabalho foram as forças encontradas 

na desativação do fio. Quando a máquina Instron registrava força de desativação, na realidade 

estava identificando a força que estaria disponível para a movimentação, visto que a força 

friccional já teria sido subtraída da força registrada pela máquina Instron.  

 Passos seguidos antes de dar início aos testes: 

1- Adaptação da estufa ao redor da máquina de ensaios universal Instron. 

2- Colocação da morsa e do mandril na máquina de ensaios universal Instron. 
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3- Preparação do dispositivo de testes pelo posicionamento das barras de acrílico e de aço 

inoxidável e inserção de um fio de aço inoxidável 0,021” x 0,025” na canaleta de 

todos os braquetes. 

4- Posicionamento do dispositivo de teste com o auxílio de uma chave allen. 

5- Remoção do fio de aço inoxidável 0,021” x 0,025” da canaleta dos braquetes, após o 

posicionamento do dispositivo na máquina de ensaios universal Instron.  

6- Verificação de registro de força por meio do deslocamento vertical para cima da barra 

do canino, sem fio inserido nos braquetes. 

7- Inserção do fio de NiTi-TA que será testado, após a confirmação da ausência de 

registro de força.  

8- Fechamento da porta da estufa e espera da temperatura determinada de 36,5ºC para dar 

início aos testes. 

9- Início do teste por meio do programa Bluehill 2® (Instron Co., Canton, MA, USA) da 

máquina de ensaios universal Instron, após atingir a temperatura de 36,5ºC.  

10- Gravação do teste após o seu término e remoção do(s) fio(s). 

11- Inserção do fio de aço inoxidável 0,021” x 0,025” na canaleta dos braquetes, com o 

objetivo de verificar a manutenção do alinhamento e nivelamento do braquete do 

canino com os demais braquetes, antes de dar início a um novo teste. 

12-  Remoção do fio de aço inoxidável 0,021” x 0,025” da canaleta dos braquetes, após a 

confirmação do alinhamento e nivelamento dos braquetes.  

13- Inserção do fio de NiTi-TA para avaliação. 

14- Início do teste por meio do programa Bluehill 2® da máquina de ensaios universal 

Instron. 

 Foram realizadas dez repetições para cada situação de braquete, fio ortodôntico e 

altura do braquete do canino. 

 Todos os fios utilizados durante a pesquisa foram inseridos por meio de um porta 

agulha mathieu de 14cm (Golgran, São Paulo, SP, Brasil) da esquerda para direita do 

dispositivo de teste, com exceção da inserção do fio de NiTi-TA 0,014” que foi sobreposto ao 

fio de NiTi-TA 0,016” por meio de um dobrador de fio de amarrilho sputinik (Golgran, São 

Paulo, Brasil), e inserido por meio do pressionamento dos clipes na região frontal dos 

braquetes.  

 Todos os fios foram removidos por meio de um porta agulha mathieu, deslocando 

levemente o fio para esquerda do dispositivo de testes. Visando a padronização, os 

procedimentos de inserção e remoção dos fios foram realizados por um único operador. 
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 Todos os testes foram realizados com 0º de angulação, pois ao posicionar o braquete, a 

canaleta e o fio ortodôntico estavam paralelos entre si.  

 Em caso de registro de força pelo deslocamento vertical do braquete do canino sem 

fio, foi reavaliado o posicionamento do dispositivo na máquina de ensaios universal Instron e 

também da barra vertical do braquete do canino no dispositivo de tração.  

 Este procedimento de verificação de registro de força, antes de dar início ao teste, só 

foi realizado no primeiro teste do dia, uma vez que, nos demais testes não havia a necessidade 

de verificar a existência de alguma interferência, visto que não havia alteração no 

posicionamento do dispositivo de testes. 

 No programa existente na máquina de ensaios universal Instron chamado Bluehill 2® 

foi calibrada a velocidade de subida em 9mm por minuto, altura da pausa (1,5mm ou 3mm ou 

4,5mm ou 6mm), 10s como tempo de pausa e a velocidade de descida em 1,5mm por minuto. 

 Como a força de desativação (descida) é a força que será transmitida ao periodonto 

durante o tratamento ortodôntico (Kasuya et al., 2007), a força máxima encontrada após 10s 

de pausa, ou seja, no início da desativação do fio, foi utilizada para comparar os dados 

obtidos. 

 Quando o fio atingia a altura predeterminada, permanecia nesta posição por 10s e 

depois era iniciada a sua desativação. 

 A força de deslocamento produzida pelos fios de NiTi-TA foi registrada através do 

deslize do fio nos braquetes, pois quando a barra do braquete do canino era liberada, o 

braquete do canino tendia a retornar para a sua posição inicial alinhada. Desta forma foi 

registrada a força de desativação do fio. Todos os testes foram registrados no software 

Bluehill 2® (Figura 4.12). O registro da força foi realizado a cada 0,05s, juntamente com a 

extensão em que o fio se encontrava. 

 Os testes avaliaram a resistência ao deslocamento com o braquete do canino em quatro 

diferentes posições verticais (1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm).  

 Cada conjunto de braquete e fio foi testado 10 vezes, e para cada teste, um novo fio foi 

utilizado. Um total de 160 testes foi realizado. 

 Após a execução dos testes, os fios foram guardados em sacos plásticos Zip Lock® 

separados por espessuras e altura de teste. 
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Figura 4.12 – Software da máquina de ensaios universal Instron Bluehill 2® 

 

 

4.2.8 Análise estatística 

 

 

 Os dados obtidos foram analisados através do programa estatístico BioEstat versão 

5.3. 

 Foram calculados os valores médios, desvios-padrão, mínimos e máximos para a 

análise descritiva. 

 O teste de Shapiro Wilk foi aplicado aos dados obtidos em cada grupo para verificar a 

normalidade de distribuição da amostra. 

 As diferenças entre os dois braquetes autoligáveis assim como as diferenças entre os 

fios de NiTi-TA foram testadas comparando-se os valores médios das forças máximas 

encontradas nos 10 testes realizados para cada situação, por meio do teste t de Student não 

pareado.  

 As diferenças entre as médias obtidas nas alturas avaliadas no braquete SmartClip 

SL3
®
 e OrthoClip SLB

®
 com o fio 0,020” de NiTi-TA e os fios 0,014” e 0,016” de NiTi-TA 

sobrepostos foram obtidas por meio do teste estatístico de ANOVA 1 fator. 

 Na hipótese estatística nula não existe diferença entre os dois tipos de braquetes 

autoligáveis metálicos passivos, e que o fio de espessura 0,020” de NiTi-TA produziria forças 

semelhantes às do fio 0,014” de NiTi-TA sobreposto ao fio 0,016” de NiTi-TA, ou seja: H0: 

SmartClip SL3
®
 = OrthoClip SLB

®
 e Fio de NiTi-TA 0,020” = Fios de NiTi-TA 0,014” com 

0,016” superpostos. Os testes foram realizados com nível de significância de 5% (p˂0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Teste de normalidade 

 

 

 O Teste de Shapiro-Wilk foi aplicado aos dados obtidos e demonstrou normalidade na 

distribuição da amostra nos braquetes SmartClip SL3® e OrthoClip SLB®
, utilizando o fio de 

NiTi-TA 0,020” e os fios 0,014” e 0,016” sobrepostos, nas quatro alturas avaliadas (Tabela 

5.1). 

 

Tabela 5.1 – Resultados do teste de normalidade da amostra 

TESTE DE NORMALIDADE - Shapiro-Wilk 

Situações Avaliadas 
Valor de p -  

1,5mm 

Valor de p -  

3mm 

Valor de p -  

4,5mm 

Valor de p -  

6mm 

SmartClip SL3® - Fios de NiTi-TA 0,020”  0,47 0,65 0,07 0,43 

SmartClip SL3® - Fios de NiTi-TA 0,014" e 0,016"  0,21 0,41 0,99 0,79 

OrthoClip SLB® - Fios de NiTi-TA 0,020"  0,11 0,57 0,28 0,31 

OrthoClip SLB® - Fios de NiTi-TA 0,014" e 0,016"  0,48 0,49 0,49 0,47 

 

 

5.2 Análise descritiva 

 

 

 Nas tabelas 5.2 e 5.3 encontra-se a análise descritiva com as médias, desvios-padrão, 

mínimos e máximos registrados na avaliação do braquete SmartClip SL3®
, utilizando o fio de 

NiTi-TA 0,020” e os fios 0,014” e 0,016” sobrepostos, nas alturas de 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 

6mm. 

 As tabelas 5.4 e 5.5 mostram a análise descritiva com as médias, desvios-padrão, 

mínimos e máximos encontrados na avaliação do braquete OrthoClip SLB®
, utilizando o fio 

de NiTi-TA 0,020” e os fios 0,014” e 0,016” sobrepostos, nas alturas de 1,5mm; 3mm; 4,5mm 

e 6mm. 
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Tabela 5.2 - Valores médios, desvios-padrão, mínimos e máximos do braquete SmartClip SL3®, utilizando o fio       

de NiTi-TA 0,020”, em todas as alturas avaliadas 

 

SmartClip SL3® - Fios de NiTi-TA 0,020” 

Altura Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

1,5mm 4,14 0,36 3,64 4,67 

3mm 5,71 0,09 5,53 5,84 

4,5mm 6,9 0,86 5,53 7,9 

6mm 7,45 0,18 7,17 7,67 

 

Tabela 5.3 - Valores médios, desvios-padrão, mínimos e máximos do braquete SmartClip SL3®, utilizando o fio 

de NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos, em todas as alturas avaliadas 

 

SmartClip SL3® - Fios de NiTi-TA  0,014" e 0,016” Sobrepostos 

Altura Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

1,5mm 3,64 0,15 2,22 4,07 

3mm 5,68 0,31 5,19 6,07 

4,5mm 7,42 0,27 6,95 7,93 

6mm 7,95 0,22 7,58 8,32 

 

Tabela 5.4 - Valores médios, desvios-padrão, mínimos e máximos do braquete OrthoClip SLB®, utilizando o fio 

de NiTi-TA 0,020”, em todas as alturas avaliadas 
 

OrthoClip SLB® - Fios de NiTi-TA 0,020” 

Altura Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

1,5mm 3,27 0,11 3,05 3,39 

3mm 6,35 0,17 6,1 6,63 

4,5mm 7,19 0,2 6,89 7,43 

6mm 8,11 0,19 7,86 8,47 

 

Tabela 5.5 - Valores médios, desvios-padrão, mínimos e máximos do braquete OrthoClip SLB®, utilizando o fio 

de NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos, em todas as alturas avaliadas 

 

OrthoClip SLB® - Fios de NiTi-TA 0,014" e 0,016” Sobrepostos 

Altura Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

1,5mm 2,12 0,03 2,06 2,17 

3mm 4,64 0,05 4,53 4,71 

4,5mm 5,16 0,09 5,02 5,31 

6mm 5,38 0,07 5,26 5,49 
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5.3 Análise estatística das diferenças entre o fio 0,020” de NiTi-TA e os fios 0,014” e 

0,016” sobrepostos, associados ao braquete SmartClip SL3
®

 

 

 

 Em busca de semelhanças ou diferenças na resistência ao deslocamento dos fios de 

NiTi-TA, os dados obtidos foram comparados por meio de testes estatísticos paramétricos, 

baseados na distribuição normal da amostra. 

 Nos braquetes SmartClip SL3
®

, podemos perceber uma inversão no comportamento 

dos fios quando há um aumento no desnivelamento. Os valores médios do fio 0,020” de NiTi-

TA apresentam-se inicialmente maiores que os dos fios sobrepostos e vão diminuindo com o 

aumento da altura (Gráficos 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4). 

 Para comparação da resistência ao deslocamento entre os fios de NiTi-TA, 0,020” e 

0,014” com 0,016” sobrepostos, utilizando o braquete SmartClip SL3
®

 na altura de 1,5 mm, 

foi aplicado o teste estatístico t de Student não pareado que demonstrou diferenças 

estatisticamente significativas entre os fios avaliados (p=0,003), (Gráfico 5.1). 

 

Gráfico 5.1 – Boxplots da variável fio de NiTi-TA, em braquetes SmartClip SL3® a 1,5mm 

 

 Na comparação da resistência ao deslocamento entre os fios de NiTi-TA, 0,020” e 

0,014” com 0,016” sobrepostos, com braquete SmartClip SL3
®
, na altura de 3 mm, o teste 

estatístico t de Student não pareado demonstrou que não houve diferença estatística (p=0,76), 

(Gráfico 5.2). 
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Gráfico 5.2 – Boxplots da variável fio de NiTi-TA, em braquetes SmartClip SL3® a 3mm 

 

 Na comparação da resistência ao deslocamento entre os fios de NiTi-TA, 0,020” e 

0,014” com 0,016” sobrepostos, o teste estatístico t de Student não pareado demonstrou que 

não houve diferença estatística (p=0,09) no braquete SmartClip SL3
®
, na altura de 4,5 mm 

(Gráfico 5.3). 

 

Gráfico 5.3 – Boxplots da variável fio de NiTi-TA, em braquetes SmartClip SL3® a 4,5mm 

 Na comparação da resistência ao deslocamento entre os fios de NiTi-TA, 0,020” e 

0,014” com 0,016” sobrepostos, o teste estatístico t de Student não pareado demonstrou 
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diferenças estatisticamente significativas (p˂0,0001) no braquete SmartClip SL3
®
, na altura 

de 6 mm (Gráfico 5.4). 

 

Gráfico 5.4 – Boxplots da variável fio de NiTi-TA, em braquetes SmartClip SL3® a 6mm 

 

 O teste estatístico de ANOVA 1 fator (variável-altura) com teste post hoc de Tukey foi 

aplicado às médias obtidas dos valores encontradas no braquete SmartClip SL3
®
 com o fio 

0,020” de NiTi-TA. Este teste demonstrou que houve diferenças estatisticamente 

significativas em relação à altura que se encontrava o fio, sendo que quanto maior foi a altura, 

maior foi a força encontrada. Contudo, nas alturas 4,5mm e 6mm, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (Gráficos 5.5 e 5.6).   

 

Gráfico 5.5 - Histograma da diferença entre as médias em relação à altura (1- altura 1,5mm; 2 – altura de 3mm; 

3-altura de 4,5mm e 4 - altura de 6mm) e gráfico 5.6 - Boxplots da variável altura, em braquetes 

SmartClip SL3® associados ao fio 0,020” de NiTi-TA 

p˂0,0001 
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 Avaliando-se o braquete SmartClip SL3
®
 com os fios 0,014” e 0,016” de NiTi-TA 

sobrepostos, o teste estatístico de ANOVA 1 fator com teste post hoc de Tukey demonstrou 

que houve diferenças estatisticamente significativas em relação à altura em que se encontrava 

o fio, sendo que quanto maior a altura, maior a força encontrada (Gráficos 5.7 e 5.8).   

 

 

 

Gráfico 5.7 – Histograma da diferença entre as médias em relação à altura (1- altura 1,5mm; 2 - altura de 3mm;  

3 -altura de 4,5mm e 4 - altura de 6mm) e gráfico 5.8 – Boxplots da variável altura, em braquetes 

SmartClip SL3® associados aos fios 0,016” e 0,014” de NiTi-TA sobrepostos 

 

 

5.4 Análise estatística das diferenças entre o fio 0,020” de NiTi-TA e os fios 0,014” e 

0,016” sobrepostos, associados ao braquete OrthoClip SLB
®
 

 

 

 Na comparação da resistência ao deslocamento entre os fios de NiTi-TA 0,020” e 

0,014” com 0,016” sobrepostos, no braquete OrthoClip SLB
®
, o teste estatístico t de Student 

não pareado demonstrou que em todas as alturas utilizadas, ou seja, em 1,5 mm; 3mm; 4,5mm 

e 6mm, houve diferenças estatisticamente significativas (p˂0,0001) entre os dois fios 

avaliados (Gráficos 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12). 
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Gráfico 5.9 – Boxplots da variável fio de NiTi-TA, em braquetes OrthoClip SLB® a 1,5mm 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.10 – Boxplots da variável fio de NiTi-TA, em braquetes OrthoClip SLB® a 3mm 

 

 

 

p˂0,0001 

p˂0,0001 
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Gráfico 5.11 – Boxplots da variável fio de NiTi-TA, em braquetes OrthoClip SLB® a 4,5mm 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.12 – Boxplots da variável fio de NiTi-TA, em braquetes OrthoClip SLB® a 6mm 

 

 

p˂0,0001 

p˂0,0001 
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 O teste estatístico de ANOVA 1 fator com teste post hoc de Tukey nos dados obtidos 

do braquete OrthoClip SLB
®
 com o fio de NiTi-TA 0,020” demonstrou que houve diferenças 

estatisticamente significativas (p˂0,0001) em relação à altura que se encontrava o fio, sendo 

que quanto maior o desnível, maior a força encontrada (Gráficos 5.13 e 5.14).  

 

 

Gráfico 5.13 – Histograma da diferença entre as médias em relação à altura (1- altura 1,5mm; 2 – altura de 3mm; 
3-altura de 4,5mm e 4 - altura de 6mm) e gráfico 5.14 – Boxplots da variável altura, em braquetes 

OrthoClip SLB® associados ao fio 0,020” de NiTi-TA 

 

 O teste estatístico de ANOVA 1 fator com teste post hoc de Tukey no braquete 

OrthoClip SLB
®
 com os fios 0,014” com 0,016” sobrepostos, demonstrou que houve 

diferenças estatisticamente significativas (p˂0,0001) em relação à altura que se encontrava o 

fio, sendo que quanto maior o desnível, maior a força encontrada (Gráficos 5.15 e 5.16).   

 

Gráfico 5.15 – Histograma da diferença entre as médias em relação à altura (1- altura 1,5mm; 2 – altura de 3mm; 

3-altura de 4,5mm e 4 - altura de 6mm) e gráfico 5.16 – Boxplots da variável altura, em braquetes 

OrthoClip SLB® associados aos fios 0,016” e 0,014” de NiTi-TA sobrepostos 
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5.5 Análise estatística das diferenças entre os braquetes SmartClip SL3
® 

e OrthoClip 

SLB
®
  

 

 Para avaliação entre os braquetes SmartClip SL3
®
 e OrthoClip SLB

®
, foi utilizado o 

teste estatístico t de Student não pareado nos dados obtidos com o fio 0,020” de NiTi-TA e 

com os fios 0,014” e 0,016” de NiTi-TA sobrepostos, nas alturas de 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 

6mm.  

 Com o fio 0,020” de NiTi-TA, houve diferenças estatisticamente significativas entre 

os dois braquetes na altura de 1,5mm (p˂0,0001), 3mm (p˂0,0001) e 6mm (p˂0,0001). 

Porém, na altura de 4,5mm não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre os 2 braquetes avaliados (p=0,32), (Gráfico 5.17). 

 

 

 

Gráfico 5.17 - Boxplots da variável braquetes ortodônticos (SmartClip SL3® e OrthoClip SLB®) associados ao 

fio 0,020”de NiTi-TA, em diferentes alturas do braquete do canino 

p˂0,0001 

p˂0,0001 

p˂0,0001 

P=0,32 
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 Com a sobreposição dos fios de NiTi-TA 0,016” e 0,014”  houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os 2 braquetes nas alturas de 1,5mm (p=0,0006), 3mm 

(p˂0,0001) 4,5mm (p˂0,0001) e 6mm (p˂0,0001) (Gráfico 5.18) 

 

  

 

 

  

Gráfico 5.18 - Boxplots da variável braquetes ortodônticos (SmartClip SL3® e OrthoClip SLB®) na sobreposição 

dos fios 0,016” e 0,014” de NiTi-TA, em diferentes alturas do braquete do canino 
 

 

 Após a avaliação da análise estatística podemos concluir que a hipótese nula foi 

rejeitada, pois houve diferenças na resistência ao deslocamento entre os fios e braquetes 

avaliados. 

  

p˂0,0001 

p˂0,0001 p˂0,0001 

P=0,0006 
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5.6 Síntese dos resultados obtidos 

 

 

Nos quadros 5.1, 5.2 e 5.3 poderemos visualizar um resumo dos resultados obtidos. 

 

SMARTCLIP SL3
®
 

COMPARAÇÃO DOS FIOS DE NiTi-TA 0,020" x  0,014” SOBREPOSTO ao 0,016" 

Altura de 1,5mm Menor  - Fio de NiTi-TA 0,014” + 0,016”  

Altura de 3mm Sem Diferenças Estatisticamente Significativas 

Altura de 4,5mm Sem Diferenças Estatisticamente Significativas 

Altura de 6mm Menor - Fio de NiTi-TA 0,020" 

Quadro 5.1 – Resumo dos resultados obtidos na comparação entre os fios 0,020” de NiTi-TA com a 

sobreposição dos fios 0,014” ao 0,016” de NiTi-TA, em braquetes SmartClip SL3® (Menor = 

menor resistência ao deslocamento) 

 

ORTHOCLIP SLB
®
 

COMPARAÇÃO DOS FIOS DE NiTi-TA 0,020" x  0,014” SOBREPOSTO ao 0,016" 

Altura de 1,5mm Menor  - Fio de NiTi-TA 0,014” +0,016” 

Altura de 3mm Menor  - Fio de NiTi-TA 0,014” +0,016” 

Altura de 4,5mm Menor  - Fio de NiTi-TA 0,014” +0,016” 

Altura de 6mm Menor  - Fio de NiTi-TA 0,014” +0,016” 

Quadro 5.2 – Resumo dos resultados obtidos na comparação entre os fios 0,020” de NiTi-TA com a 

sobreposição dos fios 0,014” ao 0,016” de NiTi-TA, em braquetes OrthoClip SLB® (Menor = 

menor resistência ao deslocamento) 

 

COMPARAÇÃO ENTRE OS BRAQUETES SMARTCLIP SL3
®
 E ORTHOCLIP SLB

®
 

ALTURA FIOS DE NiTi-TA 0,020" FIOS DE NiTi-TA 0,014” SOBREPOSTO ao 0,016" 

1,5mm Menor - OrthoClip SLB® Menor - OrthoClip SLB® 

3mm Menor - SmartClip SL3® Menor - OrthoClip SLB® 

4,5mm 
Sem Diferenças 

Estatisticamente Significativas 
Menor - OrthoClip SLB® 

6mm Menor - SmartClip SL3® Menor - OrthoClip SLB® 

Quadro 5.3 – Resumo dos resultados obtidos na comparação entre os braquetes SmartClip SL3® e OrthoClip 

SLB®, associados aos fios 0,020” de NiTi-TA e aos fios sobrepostos 0,014” e 0,016” de NiTi-TA 
(Menor = menor resistência ao deslocamento)  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Metodologia  

 

 

 O desempenho dos braquetes autoligáveis é um assunto bastante abordado na literatura 

atual (Cacciafesta et al., 2003; Henao; Kusy, 2004; Pandis et al., 2007; Tecco et al., 2007; 

Gandini et al., 2008; Franchi et al., 2008; Scott et al., 2008; Baccetti et al., 2009; Ehsani et al., 

2009; Krishnan et al., 2009; Chen et al., 2010; Stefanos et al., 2010, Ong et al., 2010; Pandis 

et al., 2010; Voudouris et al., 2010; Montasser et al., 2013; Nucera et al., 2013; Pliska et al., 

2014).  

 Estes estudos geralmente avaliam a fricção comparando braquetes autoligáveis com 

braquetes convencionais ou com diferentes métodos de fixação do fio ortodôntico.  O 

diferencial do presente estudo foi avaliar a força disponível para movimentação com a 

utilização de fios ortodônticos de NiTi-TA sobrepostos, e como foram utilizados dois tipos de 

braquetes autoligáveis metálicos passivos também foram avaliadas as diferenças entre eles. 

 Para comparação dos fios de NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos, foram utilizados 

fios com espessura 0,020” de NiTi-TA, pois, segundo os autores Trevisi e Zanelato (2011), a 

soma da massa volumétrica dos fios 0,014” e 0,016” seria de 0,021”, e como no momento não 

existe a comercialização de um fio com este calibre foi utilizado um calibre mais próximo. 

 O braquete SmartClip SL3
®
 foi escolhido, devido ao fato de que os autores que 

preconizam a sobreposição dos fios de NiTi-TA utilizarem braquetes autoligáveis passivos da 

empresa 3M/Unitek (SmartClip SL3
®
 e Clarity SL

®
). A escolha do braquete OrthoClip SLB

®
 

foi baseada na similaridade do clipe utilizado para retenção do fio ortodôntico. Ambos 

apresentam clipes de níquel e titânio passivos nas laterais de suas aletas. A prescrição dos 

braquetes foi MBT, pois o braquete SmartClip SL3
®
 só está disponível com esta técnica, e 

ambos os braquetes apresentam canaleta de 0,022” de altura. 

 Para garantir que, ao iniciar o teste, o braquete do canino estivesse na mesma altura 

dos demais braquetes, um fio ortodôntico de aço inoxidável 0,021” x 0,025” foi inserido em 

todos os braquetes antes de dar início ao registro de forças, confirmando assim, o alinhamento 

e nivelamento entre eles. Este procedimento fundamental para confirmar que no ponto inicial 

do teste, o braquete do canino estivesse na posição zero. 
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 A literatura tem mostrado o emprego de diversos dispositivos para avaliar a fricção: 

com apenas um braquete (Cacciafesta et al., 2003; Gandini et al., 2008; Stefanos et al., 2010; 

Voudouris et al., 2010; Pliska et al., 2014); com três braquetes (Nucera et al., 2013); com 

quatro braquetes (Lombardo et al., 2012; Lombardo et al., 2013); outros com cinco braquetes 

(Franchi; Baccetti, 2006; Baccetti; Franchi, 2006; Camporesi et al., 2007; Franchi et al., 2008; 

Baccetti et al., 2009; Franchi et al., 2009; Galvão et al., 2013) e ainda aqueles com dez 

braquetes (Tecco et al., 2007; Tecco et al., 2009; Montasser et al., 2013).  

 O dispositivo escolhido para este estudo foi baseado em trabalhos publicados pela 

Universidade de Florença-Itália (Camporesi et al., 2007; Franchi et al., 2008; Baccetti et al., 

2009; Franchi et al., 2009; Galvão et al., 2013) que utilizaram um dispositivo com cinco 

braquetes, simulando uma hemi-arcada. 

 As velocidades utilizadas para a realização dos testes foram padronizadas em 9mm por 

minuto para a ativação do fio e em 1,5mm por minuto para sua desativação. Não existe na 

literatura um consenso quanto à velocidade utilizada na execução dos testes. Em trabalhos 

publicados recentemente podemos verificar a utilização de diferentes velocidades como: 

0,5mm/minuto (Tecco et al., 2007; Tecco et al., 2009); 1mm/minuto (Lombardo et al., 2013); 

5mm/minuto (Krishnan et al., 2009; Pliska et al., 2014); 6mm/minuto (Gandini et al., 2008); 

10mm/minuto (Stefanos et al., 2010); 12,7 mm/minuto (Voudouris et al., 2010) e 

15mm/minuto (Franchi et al., 2008).  

 Como a velocidade de desativação é a mais importante, já que simula a força que é 

aplicada aos dentes (Nakano et al., 1999; Bartzela et al., 2007; Kasuya et al., 2007; Lombardo 

et al., 2013), no momento do alinhamento dentário, resolvemos utilizar um valor dentro da 

norma ISO 15841:2006(E), (Anexo A). 

 Em relação à repetição por situação avaliada durante os testes, nos trabalhos de 

Baccetti et al. (2009) e Montasser et al. (2013), cada situação de teste (braquete, fio e 

ligadura) foi repetida vinte vezes, já no trabalho de Stefanos et al. (2010) e Franchi et al. 

(2008) houve a repetição de trinta vezes. No nosso trabalho foram realizadas dez repetições 

para cada situação avaliada entre braquete e fio ortodôntico. Este procedimento foi adotado 

em concordância com trabalhos encontrados na literatura, tais como: Cacciafesta et al. (2003), 

Baccetti e Franchi (2006), Tecco et al. (2007), Gandini et al. (2008), Tecco et al. (2009), 

Voudouris et al. (2010), Galvão et al. (2013), Nucera et al. (2013) e Pliska et al. (2014), 

embora tenhamos realizado um teste para verificação do tamanho da amostra e o valor 

encontrado tenha sido de seis repetiçoes.   
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 O ambiente do estudo foi rigorosamente controlado, por meio de uma estufa acoplada 

à máquina de ensaios universal Instron, em todos os momentos do teste. 

 A temperatura do ambiente de teste foi de 36,5º, monitorada por meio de um 

termostato digital, posicionado sempre na parte superior esquerda do dispositivo de testes, 

onde não houve alteração maior que 1ºC durante a execução dos testes. Esta temperatura foi 

escolhida por ser uma temperatura corporal média e no intuito de manter o fio de NiTi-TA na 

mesma fase cristalina durante os testes. Segundo o fabricante a temperatura de transição de 

fase dos fios utilizados nesta pesquisa é de 35ºC (FlexyNiTi Thermal
®
, Orthometric), como a 

temperatura na execução dos testes não foi inferior a 35,5ºC, todos os fios estavam na fase 

martensítica durante os testes. 

 Apenas um operador foi responsável pela execução de todos os testes para evitar 

eventual viés interoperador. O mesmo operador efetuou a adaptação do dispositivo à máquina 

de ensaios universal Instron, a sua remoção, a colagem dos braquetes no dispositivo e a 

inserção e remoção de todos os fios avaliados. 

 Pelo exposto anteriormente, acreditamos que a metodologia utilizada foi validada por 

testes preliminares e por publicações em revistas conceituadas da área ortodôntica, utilizando 

metodologia semelhante (Franchi; Baccetti, 2006; Camporesi et al., 2007; Franchi et al., 

2009; Baccetti et al., 2009; Galvão et al., 2013). 

 

 

6.2 Resultados 

 

 

 Com o intuito de visualizar mais detalhadamente o design dos braquetes e 

compreender melhor os resultados obtidos, foram realizadas fotografias ampliadas em um 

conjunto de braquetes novos de cada marca avaliada (Figuras 6.2 e 6.3). Estas fotografias 

foram realizadas por meio de uma lupa estereoscópica (Olympus, Tóquio, Japão) do 

Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Universidade de São Paulo (Figura 6.1).  

 Podemos perceber semelhanças entre os braquetes numa vista frontal (Figuras 6.2, 6.3 

e 6.4), mas numa visão inferior as diferenças entre eles tornam-se mais evidentes (Figuras 6.5 

e 6.6). Percebem-se também diferenças quanto à largura mésio-distal dos braquetes e na 

largura e profundidade dos clipes (Figuras 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9). 
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Figura 6.1 – Imagem do braquete do incisivo lateral superior direito OrthoClip SLB
®

 na lupa estereoscópica 

 

 

 

Figura 6.2 – Vista frontal dos braquetes OrthoClip SLB® de 2 º pré-molar, 1º pré-molar, canino, incisivo lateral e 
incisivo central da arcada superior direita, alinhados a um fio de aço inoxidável 0,021” x 0,025”  

 

 

 

Figura 6.3 – Vista frontal dos braquetes SmartClip SL3® de 2 º pré-molar, 1º pré-molar, canino, incisivo lateral e 

incisivo central da arcada superior direita, alinhados a um fio de aço inoxidável 0,021” x 0,025” 

 

 

® 

® 
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Figura 6.4 – Vista frontal dos braquetes do canino superior direito, SmartClip SL3® e OrthoClip SLB®, alinhados 

por um fio de aço inoxidável 0,019” x 0,025” 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Vista inferior dos braquetes do canino superior direito, SmartClip SL3® e OrthoClip SLB®, 

alinhados por um fio de aço inoxidável 0,019” x 0,025” 

 

OrthoClip SLB®  SmartClip SL3®  

3SL3rthoclip 

SLB  

SmartClip SL3® 

3SL3rthoclip 

SLB  

OrthoClip SLB®  
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Figura 6.6 – Vista inferior dos braquetes de incisivo lateral superior direito, SmartClip SL3® e OrthoClip SLB®, 

alinhados a um fio de aço inoxidável 0,019” x 0,025” 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Vista da lateral distal dos braquetes do canino superior direito, SmartClip SL3® e OrthoClip SLB® e 

de uma régua milimetrada 
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Figura 6.8 – Vista da lateral distal dos braquetes do canino superior direito, SmartClip SL3® e OrthoClip SLB®, 

com fio de NiTi-TA 0,020” 

 

 

 

Figura 6.9 – Vista da lateral distal dos braquetes do canino superior direito, SmartClip SL3® e OrthoClip SLB®, 

com fio de NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos 
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 No braquete SmartClip SL3
®

, ao avaliar o comportamento dos fios ortodônticos 

constatamos que na altura de 1,5mm a menor força foi obtida com a sobreposição dos fios e 

que não houve diferenças estatísticas nas alturas de 3mm e 4,5mm. Na altura de 6mm, a 

menor força foi encontrada com o uso do fio 0,020” de NiTi-TA. Isto significa que na altura 

de 1,5mm houve uma maior fricção já que a força disponível para movimentação foi menor. 

Uma possível explicação para este resultado pode ser a maior massa volumétrica existente 

com a sobreposição dos fios em relação ao fio 0,020”, aumentando a pressão e a fricção 

dentro da canaleta e do clipe. Este comportamento foi expressivo em pequenos 

desnivelamentos (1,5mm), porém, com o aumento no desnivelamento estas diferenças 

tornaram-se menos evidentes. 

 No braquete OrthoClip SLB
®
, em todas as alturas avaliadas a menor força registrada 

foi na sobreposição dos fios de NiTi-TA 0,014” com 0,016”, ou seja, uma menor força estaria 

disponível para movimentação com autilização dos fios sobrepostos. Devido a uma maior 

profundidade da canaleta e do clipe, os fios sobrepostos ficariam numa acomodação mais 

horizontal (Figura 6.9), aumentando possivelmente o contato entre o fio, a canaleta e o clipe, e 

assim, possivelmente aumentando o coeficiente de atrito.  

  Na comparação entre os braquetes, associados ao fio de NiTi-TA 0,020” (Figura 6.8), 

o braquete OrthoClip SLB
®
 apresentou uma menor força disponível para movimentação 

apenas na altura de 1,5mm. Nas alturas de 3mm e 6mm a menor força foi observada no 

SmartClip SL3
®
 e em 4,5mm não houve diferença entre os braquetes. Apesar de na altura de 

4,5mm não ter sido encontrada diferença estatisticamente significativa, os valores numéricos 

médios encontrados no braquete OrthoClip SLB
®
 foram maiores que os encontrados no 

SmartClip SL3
®
 (Tabelas 5.2 e 5.4). Uma das possíveis explicações para este resultado pode 

estar correlacionada à diferença de composição entre os braquetes. O braquete SmartClip 

SL3
®
 é confeccionado em aço inoxidável (isto é, uma liga metálica composta principalmente 

por ferro, cromo e níquel) e com clipes em níquel e titânio e o braquete OrthoClip SLB
®
 é 

todo confeccionado em uma liga metálica de níquel e titânio, como na literatura está 

comprovada que a resistência friccional do níquel e titânio é superior à do aço inoxidável 

(Karamouzos et al., 1997; Garner et al., 1986; Kusy, 1988; Krishnan et al., 2009), esta 

diferença influenciou de forma significativa os resultados encontrados com o fio de NiTi-TA 

0,020”, em pequenos desnivelamentos. Outro fator a ser considerado é a maior largura do 

braquete SmartClip SL3
®

 em relação ao braquete OrthoClip SLB
®
 (Figuras 6.5 e 6.6), 

acreditamos que com o aumento do desnivelamento a largura tenha influenciado de forma 

significativa o aumento de fricção. 
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Na avaliação da resistência ao deslocamento entre os braquetes, associados aos fios de 

NiTi-TA 0,014” e 0,016” sobrepostos (Figura 6.9), o braquete OrthoClip SLB
®
 apresentou 

menores forças em todas as alturas avaliadas (Tabelas 5.3 e 5.5). Como descrito 

anteriormente, este braquete é confeccionado totalmente em níquel e titânio que apresenta 

uma maior fricção e embora apresente uma menor largura podemos perceber diferenças 

também na profundidade dos mesmos, onde o braquete SmartClip SL3
®
 apresenta 

profundidade de 0,0275”, a do OrthoClip SLB
®
 é de 0,028” (estas medidas foram fornecidas 

pelos seus fabricantes). Embora não tenham sido realizadas mensurações para avaliar as 

dimensões dos clipes e das canaletas dos braquetes, a configuração mais horizontal de dois 

fios sobrepostos possivelmente tenha influenciado os resultados obtidos. Talvez este seja o 

motivo do aumento da fricção na sobreposição dos fios nos braquetes OrthoClip SLB
®
.  

Estes resultados estão de acordo com os trabalhos de Lombardo et al. (2013) e de 

Nucera et al. (2013) que enfatizam a importância da geometria dos braquetes na resistência 

friccional. Eles sugerem que, ao selecionar um braquete autoligável com intuito de diminuir a 

fricção durante o tratamento ortodôntico, seria mais interessante avaliar as características do 

braquete, ou seja sua geometria, do que o sistema de retenção do fio ortodôntico.   

 

 

6.3 Limitações do Presente Estudo 

 

 

 A limitação da presente pesquisa está inerente a todas as pesquisas in vitro, cuja 

vantagem está num ambiente e condições altamente controladas; porém, sem conseguir 

reproduzir de forma fiel as condições clínicas. 

 Concordamos com Franchi et al. (2009) que os estudos in vitro possuem seu valor, 

pois o objetivo destes estudos é a avaliação inicial de uma nova técnica, biomecânica ou de 

novos materiais e, a partir dos resultados obtidos, avaliar a continuidade, ou não, dos estudos 

em pesquisas in vivo.  

 

 

 

 



92 

 

6.4 Relevância do Estudo, Relevância Clínica e Perspectivas Futuras 

 

 

 A relevância deste estudo está correlacionada às contribuições nas melhorias clínicas 

durante as fases iniciais do tratamento ortodôntico utilizando braquetes autoligáveis passivos. 

 Por meio dos resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir e sugerir que, 

com o intuito de facilitar a correção final do alinhamento dentário em braquetes autoligáveis 

passivos, ao utilizar os braquetes SmartClip SL3
®

 em desnivelamentos de até 1,5mm, o ideal 

seria a utilização da sobreposição dos fios de NiTi-TA 0,014” e fio 0,016”, em 

desnivelamentos superiores (3mm e 4,5mm) poderá ser utilizado tanto os fios sobrepostos 

como o fio de NiTi-TA 0,020”. Como a sobreposição de fios foi sugerida após a utilização 

dos fios de NiTi 0,014” e 0,016” separadamente, provavelmente, o desnivelamento presente 

não será grave.  Caso utilize os braquetes OrthoClip SLB
®
, o ideal para facilitar a correção 

final do alinhamento dentário será sempre a utilização do fio de NiTi-TA 0,020”, 

independentemente do nível de desnivelamento dentário existente. 

 Em relação às perspectivas futuras, acreditamos que, para fortificar os resultados 

obtidos neste estudo in vitro, o passo seguinte será a aplicação em estudos clínicos.  

 As futuras pesquisas também poderão avaliar a força (pressão) empregada para efetuar 

a sobreposição dos fios. Apesar de neste trabalho esta força não ter sido avaliada, constatou-se 

que na inserção do fio de NiTi-TA 0,014” sobre o fio de NiTi-TA 0,016” foi necessária uma 

maior pressão para sobreposição dos fios no braquete OrthoClip SLB
®
 do que no SmartClip 

SL3
®
. 

 Desta forma, estudos futuros poderão contribuir para uma decisão mais acertiva em 

relação à utilização ou não da sobreposição de fios nas fases iniciais de tratamento 

ortodôntico. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

 Comparando a resistência ao deslocamento, entre os fios, em braquetes 

SmartClip SL3
®
, os fios sobrepostos apresentaram uma menor força na 

altura de 1,5mm, e o fio 0,020” na altura de 6mm. Nas demais alturas 

não houve diferenças estatisticamente significativas. Entretanto, nos 

braquetes OrthoClip SLB
®
 os fios de NiTi-TA 0,014” e 0,016” 

sobrepostos apresentaram uma menor força em todas as alturas 

avaliadas em comparação ao fio 0,020”. 

 

 Na comparação entre os dois tipos de braquetes, associados ao fio 

0,020”, a menor resistência ao deslocamento foi encontrada na altura de 

1,5mm, no braquete OrthoClip SLB
®

 e nas alturas de 3mm e 6mm, no 

braquete SmartClip SL3
®
. Entretanto, na altura de 4,5mm não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

braquetes. Na associação com fios sobrepostos, em todas as alturas 

avaliadas, o braquete OrthoClip SLB
®
 apresentou menor resistência ao 

deslocamento em relação ao braquete SmartClip SL3
®
. 
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ANEXO A – Norma ISO 15841:2006(E) 

 

 


