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Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra 
nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o 

entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem 
intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem 
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RESUMO 

 

PROPOSIÇÃO:  O objetivo desta pesquisa foi apresentar a magnitude e a 

constância das forças liberadas por fios ortodônticos de níquel-titânio, usados para a 

correção dos apinhamentos dentários. Outro objetivo foi comparar os dois meios 

mais utilizados de avaliação da deflexão elástica destes fios: o teste de 3 pontos e o 

dispositivo de simulação clínica. MATERIAL E MÉTODOS:  Foram avaliados 11 

grupos de fios de liga predominantemente de níquel-titânio, calibre 0,014”, de 6 

marcas diferentes (Abzil convencional e termoativado; GAC convencional e 

termoativado; Morelli convencional e termoativado; Ormco CuNiTi; Orthometric 

convencional e termoativado e Orthosource convencional e termoativado), em teste 

de deflexão elástica, nas deflexões de 0,5; 1; 2 e 3mm. Uma máquina de ensaio 

universal INSTRON 3342, com célula de carga de 10N foi utilizada e, como 

protocolo, foi seguida a norma ISO 15.841. Para a análise estatística dos resultados 

foram utilizados os testes: Kolmogorov-Smirnov, para conferir se havia normalidade; 

teste t independente, para comparação dos resultados do teste de 3 pontos e dos 

resultados do dispositivo; e o teste ANOVA seguido do teste de Tukey, para 

comparações entre grupos. RESULTADOS: Houve diferença estatística entre os 

resultados gerados pelo teste de 3 pontos e os gerados pelo dispositivo. Por ser o 

teste indicado pela norma ISO citada, somente os resultados do teste de 3 pontos 

foram considerados. Todos os fios estudados apresentaram pseudoelasticidade em 

uma faixa de variação de força de até 40cN. Os grupos Abzil convencional, GAC 

convencional, Morelli termoativado, Ormco CuNiTi e Orthometric convencional 

apresentaram força dentro de uma faixa considerada ótima para a indução da 

movimentação dentária (50cN-100cN). Os fios termoativados liberaram forças mais 

leves que seus pares convencionais. CONCLUSÕES: Dentre os grupos estudados, 

aqueles que apresentaram pseudoelasticidade, forças dentro de uma faixa 

considerada ótima e homogeneidade de amostra, foram os grupos Morelli 

termoativado e Ormco CuNiTi. 

 

Palavras-Chave: Ortodontia; Fios Ortodônticos; Níquel; Titânio; Cobre; Fenômenos 

Mecânicos; Elasticidade; Estudo Comparativo.  
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ABSTRACT 
 
 

Load-deflection study of caliber 0.014” 
nickel-titanium orthodontic wires 

 

OBJECTIVE: The purpose of this study was to present the magnitude and the 

constancy of the forces released by nickel-titanium orthodontic wires, used to treat 

dental crowding. Another purpose was to compare the most usual types of bending 

tests used to evaluate these wires: 3-point test and clinical simulation device. 

MATERIAL AND METHODS:  Eleven groups of orthodontic nickel-titanium wires, 

caliber 0.014”, of 6 different brands (Abzil conventional and heat-activated; GAC 

conventional and heat-activated; Morelli conventional and heat-activated; Ormco 

CuNiTi; Orthometric conventional and heat-activated and Orthosource conventional 

and heat-activated) were tested by bending test, at deflections of 0.5; 1; 2 and 3mm. 

A universal testing machine INSTRON 3342 with a 10N load cell was used and, in 

order to standardize the tests, the ISO 15.841 regulation was followed. Statistical 

analysis was performed using the subsequent tests: Kolmogorov-Smirnov to verify 

normality; independent t test to compare the results of the 3-point test and the results 

derived from the device, and ANOVA followed by the Tukey test for intergroup 

comparisons. RESULTS:  There were significant differences between the results of 

the 3-point test and the device. As indicated by the ISO regulation, only the results 

from the 3-point bending test were considered. All groups were classified as 

pseudoelastic, within a load range of 40cN, at maximum. The groups Abzil 

conventional, GAC conventional, Morelli heat-activated, Ormco CuNiTi and 

Orthometric conventional released load within optimum range (50cN-100cN). Heat-

activated wires released lower load compared to conventional wire of the same 

brand. CONCLUSIONS: Among the groups evaluated those that presented 

pseudoelasticity, load within a range considered optimal, in a homogeneous manner, 

were Morelli heat-activated and Ormco CuNiTi. 

 
Keywords: Orthodontics; Orthodontic Wires; titanium nickelide [Supplementary 
Concept]; Copper NiTi [Supplementary Concept]; Mechanical Phenomena; Elasticity; 
Stress, Mechanical; Comparative Study.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 A escolha do material ortodôntico a ser adquirido pode ser uma tarefa 

cansativa e cheia de dúvidas. São tantas opções de modelos, marcas e preços que 

nem sempre a compra é concluída com a certeza de que um bom negócio foi 

realizado (D'ANTÒ et al., 2012; HUDGINS; BAGBY; ERICKSON, 1990; NAKANO et 

al., 1999; BADRAN et al., 2003). Com relação aos fios ortodônticos, esta questão 

parece ser bastante corriqueira, por causa do grande número de ligas metálicas, 

calibres dos fios e propriedades intrínsecas do material como a superelasticidade e a 

termoativação, além de outros termos da área de Engenharia Mecânica, que soam 

estranhos aos nossos ouvidos. 

 Já foi dito que a seleção dos fios para uso ortodôntico é usualmente feita com 

base em impressões clínicas. Porém, isso é insatisfatório(HAZEL; ROHAN; WEST, 

1984). Existe a necessidade de ranquear os melhores materiais disponíveis no 

mercado e isso deve ser feito de maneira séria e comprometida, usando parâmetros 

científicos imparciais. 

 A introdução dos fios ortodônticos de níquel-titânio aconteceu no início dos 

anos 70, por meio do ortodontista americano Andreasen(ANDREASEN; HILLEMAN, 

1971; ANDREASEN; BRADY, 1972; ANDREASEN; BARRETT, 1973). A partir dessa 

data, novas pesquisas surgiram e a liga original foi aperfeiçoada e novos 

fenômenos, descobertos. A propriedade de superelasticidade foi primeiramente 

observada nos anos 80, com a publicação de uma liga japonesa(MIURA et al., 

1986). Nos anos 90, surgiram os fios superelásticos termoativados(GURGEL et al., 

2001). 

 Estes fios vieram substituir, pelos menos parcialmente, os fios de aço na fase 

de alinhamento e nivelamento (MINERVINO, 2000; GRAVINA et al., 2004; FUCK; 

DRESCHER, 2006). Várias pesquisas surgiram mostrando suas novas e 

empolgantes características(KOTIAN, 2001). Porém, de uma maneira bastante 

agressiva, surgiram as massivas propagandas tornando a disputa pela atenção do 

ortodontista cada vez mais acirrada(PARVIZI; ROCK, 2003). 
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 Entretanto, nem todos os fabricantes dispõem as reais características de seus 

produtos(D'ANTÒ et al., 2012; NAKANO et al., 1999). Muitas vezes, o material de 

publicidade cita pesquisas de baixo nível científico, publicadas em revistas que não 

são referenciadas(D'ANTÒ et al., 2012). Algumas delas são até mesmo produzidas 

pelos próprios fabricantes(O'BRIEN; SANDLER, 2010). Portanto, um conhecimento 

amplo das características mecânicas dos fios ortodônticos é essencial e sua seleção 

deve ser feita de acordo com seu comportamento(KRISHNAN; KUMAR, 2004; 

BARTZELA; SENN; WICHELHAUS, 2007; JACOB et al., 2010; GATTO et al., 2011). 

 Para isso, atualmente, uma das maneiras mais confiáveis e clinicamente 

aplicáveis de avaliação de fios ortodônticos é dada pelo uso do teste de deflexão 

elástica. Este teste imita de forma bem satisfatória o que ocorre na prática clínica, ao 

inserirmos um fio na canaleta de um braquete(BURSTONE; GOLDBERG, 1983; 

BURSTONE; QIN; MORTON, 1985; ASGHARNIA; BRANTLEY, 1986; KRISHNAN; 

KUMAR, 2004). 

 Entretanto, dois modos de realizar a deflexão elástica têm sido propostos. Um 

deles é o uso de dispositivos de simulação clínica fabricados com a intenção de 

aproximar os resultados laboratoriais aos da clínica(SCHAUS; NIKOLAI, 1986; 

GHERSEL, 2005). O outro modo, que é o mais utilizado nas áreas da Engenharia, é 

o teste de 3 pontos. Este teste é mais simples e seria, portanto, menos influenciado 

por fatores alheios aos investigados na pesquisa(OLTJEN et al., 1997; KRISHNAN; 

KUMAR, 2004; BERGER; WARAM, 2007). Por causa dessa ambiguidade, ainda há 

a necessidade de esclarecer se existe diferença nos resultados obtidos por esses 

dois modos de checagem da deflexão elástica dos fios ortodônticos. 

 Com relação à conduta desses testes, foi lançada em 2006 uma norma ISO 

específica para testes laboratoriais de fios ortodônticos, visando a tornar os 

resultados mais confiáveis e comparáveis(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2006). Até o presente momento, não há, na literatura 

estudada, pesquisa que tenha usado de maneira integral essa norma, para o teste 

de deflexão elástica de fios ortodônticos. 

 Assim, para que a melhor escolha seja feita dentre os diversos fios 

ortodônticos de níquel-titânio hoje disponíveis(D'ANTÒ et al., 2012; HUDGINS; 
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BAGBY; ERICKSON, 1990; NAKANO et al., 1999; BADRAN et al., 2003), é 

indispensável o conhecimento da magnitude da força liberada por esses 

fios(MURAVIEV; OSPANOVA; SHLYAKHOVA, 2001; GARREC; TAVERNIER; 

JORDAN, 2005), além da observação do comportamento dessa força com relação 

ao aumento gradual da deflexão aplicada ao fio, se constante ou progressivo, pois 

nem todas as marcas comercializadas como “superelásticas” realmente apresentam 

esta característica(SEGNER; IBE, 1995; BARTZELA; SENN; WICHELHAUS, 2007). 

 Portanto, o objetivo desta pesquisa foi comparar os resultados obtidos pelo 

teste de 3 pontos com os obtidos por dispositivo de simulação clínica e avaliar o 

comportamento dos fios ortodônticos de níquel-titânio seguindo um protocolo 

sistematizado para estes testes, indicado pela norma ISO 15.841. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Com a intenção de produzir uma pesquisa com o mínimo de 

tendenciosidades, foi realizada uma busca sistemática de artigos para a revisão da 

literatura, buscando todos os artigos que avaliaram a deflexão elástica dos fios 

ortodônticos de níquel-titânio, publicados nas bases de dados PubMed, Lilacs 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BBO (Bibliografia 

Brasileira de Odontologia). Além desta busca eletrônica, foi realizada uma busca 

manual, chamada “hand search”, que recuperou 18 artigos. 

 

 

Tabela 2.1 – Base de dados PubMed, Lilacs e BBO, estratégia de busca e número de artigos 
recuperados e selecionados 

 Estratégia de Busca* Artigos 
Recuperados 

Artigos 
Selecionados 

PubMed 

(("nickel"[MeSH Terms] OR "nickel"[All 
Fields]) AND ("titanium"[MeSH Terms] OR 
"titanium"[All Fields])) AND ("orthodontic 

wires"[MeSH Terms] OR ("orthodontic"[All 
Fields] AND "wires"[All Fields]) OR 
"orthodontic wires"[All Fields] OR 

("orthodontic"[All Fields] AND "wire"[All 
Fields]) OR "orthodontic wire"[All Fields] OR 

archwire[All Fields] OR archwires[All 
Fields])) 

666 103 

Lilacs e 
BBO 

((niquel OR nickel) AND (titanium OR 
titanio)) AND ((Orthodontic AND (wire OR 
wires)) OR ((alambre OR alambres) AND 

(ortodoncia)) OR ((fio OR fios) AND 
(ortodôntico OR ortodônticos))) [Palavras] 

57 13 

Hand Search   18 

Total   134 

* Última busca em maio de 2012 

 

 

 Como critério de inclusão, foi estabelecido que o artigo devesse lidar com o 

estudo da deflexão elástica dos fios de níquel-titânio no campo da Ortodontia em 

revisão ou em pesquisa, seja laboratorial ou clínica. Os principais motivos de 
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exclusão foram: diferentes avaliações físicas da liga tais como rugosidade, torque e 

atrito; avaliação de outros fios que não os da liga de níquel-titânio; avaliação do 

efeito de substâncias químicas sobre o comportamento da liga; avaliação dos efeitos 

da esterilização; estudos sobre corrosão e liberação de níquel pelos fios de níquel-

titânio; e artigos publicados em outra língua que não fosse o Inglês. Esta língua foi 

escolhida para que fossem selecionados os artigos mais relevantes sobre este tema. 

Para as buscas nas bases de dados Lilacs e BBO, os mesmos critérios de inclusão 

e exclusão foram aplicados, com exceção da língua que, neste caso, foi o 

Português. 

 Para todos os estudos aqui descritos foram respeitadas as nomenclaturas e o 

sistema de medidas usados pelos autores do trabalho. Para que haja um melhor 

proveito desta revisão, é recomendada a leitura do glossário antes de iniciar este 

capítulo. 

 

 

2.1 Histórico 

 

 Um grande avanço ocorreu na Ortodontia quando a liga de aço foi 

desenvolvida(ANDREASEN; MORROW, 1978). Até então, os fios ortodônticos eram 

feitos de ouro. O aço inoxidável, com sua excelente formabilidade, maior força, boa 

resistência à corrosão e custo moderado foi introduzido como fio ortodôntico em 

1929 e rapidamente ganhou popularidade sobre o ouro(KAPILA; SACHDEVA, 1989). 

 Anos mais tarde, surge o Nitinol, no início dos anos 60. Esta liga de níquel-

titânio foi criada por William F. Buehler, um pesquisador em metalurgia do Naval 

Ordnance Laboratory em Silver Springs, Maryland, USA. O nome comercial da liga – 

Nitinol – é um acrônimo derivado dos elementos que a compõem: ni para níquel, ti 

para titânio e nol para Naval Ordnance Laboratory(ANDREASEN; MORROW, 1978; 

MIURA et al., 1986; HURST et al., 1990; BISHARA et al., 1995). 

 A liga de níquel-titânio foi inicialmente desenvolvida para o programa espacial 

da NASA(LIPSHATZ; BROCKHURST; WEST, 1992), mas por sua 

biocompatibilidade, o Nitinol foi também usado em vários campos da Medicina, tais 

como para a fixação interna de fraturas, stents vasculares, cirurgia da coluna 
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vertebral, endopróteses, cirurgias ginecológicas e craniofaciais(DAI; CHU, 1996; 

TORRISI, 1999) entre outras aplicações(YONEYAMA et al., 1993; KUSY, 2002; 

CHAN et al., 2006; TERAMOTO, 2010). 

 E foi também com base nesta criação que surgiu o primeiro fio de liga de 

níquel-titânio introduzido na Ortodontia. Em 1968, o Dr. George F. Andreasen leu 

sobre a descoberta desta estranha liga pelo Naval Ordnance Laboratory. Ele entrou 

em contato com William Buehler e recebeu algumas amostras de diferentes 

composições do Nitinol, em diferentes estágios de processamento(TERAMOTO, 

2010). Então, de 1968 a 1976, o Dr. Andreasen investigou o material(ANDREASEN, 

1980) e seu uso clínico começou em maio de 1972(ANDREASEN; MORROW, 

1978). 

 

 
 
Figura 2.1 O metalúrgico William J. Buehler e o ortodontista George F. Andreasen 
 
 
 
 
 O Nitinol combinava elasticidade extrema e memória de forma(ANDREASEN; 

BARRETT, 1973; MIURA et al., 1986; BARWART, 1996). Assim, os fios de níquel-

titânio podiam substituir, pelo menos parcialmente, os arcos de aço com dobras, que 

apesar de muito eficazes, consumiam muito tempo do ortodontista e causavam 

lesões na mucosa do paciente(MINERVINO, 2000; GRAVINA et al., 2004; FUCK; 

DRESCHER, 2006). 
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 Este fio foi comercializado pela Unitek Corporation (Monrovia, CA, USA) 

(MIURA et al., 1986) também sob o nome comercial de Nitinol e apresentava baixo 

módulo de elasticidade, ou seja, liberava forças mais leves quando comparado com 

os fios de cromo-cobalto ou aço inoxidável(GURGEL et al., 2001). Andreasen 

apresenta o fio de Nitinol indicando sua utilização em Classe I, II ou III, em 

tratamentos com ou sem exodontias. Quanto maior o apinhamento, maior seria o 

benefício do uso do Nitinol em lugar do aço. Desde aquela época, os autores 

sugeriam que, certos casos, poderiam até ser iniciados com fios de calibre 0,017” x 

0,025” ou 0,019” x 0,025”, de preferência em braquetes pré-ajustados, pois a 

correção de maus posicionamentos iniciaria mais cedo. Quando comparado com o 

aço, o Nitinol é mais difícil de ser deformado permanentemente e era essa 

característica de excepcional elasticidade que tornava este novo fio uma adição 

valiosa ao arsenal do ortodontista(ANDREASEN; MORROW, 1978).  

 Mais tarde, o fio de Nitinol deixou de ter uma faixa de temperatura de 

transformação (TTR, em inglês, temperature transformation range) de cerca de -50 a 

+100° Celsius (C)(THOMPSON, 2000) para uma TTR mais  perceptível clinicamente. 

Surgia o primeiro fio termoativado, cuja TTR variava de 31°C a 45°C. Contudo, esta 

primeira liga de 50% níquel 50% titânio era uma liga passiva martensítica 

estabilizada, que necessitava ser conformada, estabilizada e então aquecida em um 

formato específico(GURGEL et al., 2001). Naqueles tempos, o clínico não recebia o 

fio de Nitinol em uma forma própria para o uso clínico imediato. O formato do arco 

ideal era conformado naquele fio, enquanto em temperatura ambiente, cerca de 

21°C. Depois de conseguir a forma satisfatória, o o rtodontista vazava gesso sobre o 

fio e o aquecia num forno a 450°C por 10 minutos(AN DREASEN; WASS; CHAN, 

1985; HURST et al., 1990). Ao sair do forno, o fio assumia definitivamente aquela 

forma sempre que estivesse em sua TTR, que estava em torno da temperatura 

bucal(ANDREASEN, G., 1980; KUSY, 1997).  

 Os fios de Nitinol eram especialmente indicados para situações clínicas que 

requeriam flexibilidade e memória elástica excepcional. Estas ligas tinham baixa 

rigidez, produziam forças leves, mas tinham formabilidade limitada, geravam mais 

atrito e não podiam ser soldadas(GURGEL et al., 2001). Entretanto, desde esta 

época, tanto clínicos quanto pesquisadores, concordaram que seu uso permitia 

menos trocas de arcos, menos tempo de cadeira, diminuia o tempo de tratamento e 
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produzia menos desconforto ao paciente(ANDREASEN; MORROW, 1978). Era 

possível, com o uso desta nova liga, a liberação de forças mais leves e mais 

constantes em comparação com as forças liberadas pelo fio de aço de espessura 

equivalente(ANDREASEN; MORROW, 1978; FERNANDES et al., 2011), apesar de 

seu maior custo(RUBIN, 1999).  

 Quando deformado, o fio de Nitinol voltava à sua forma original por meio de 

duas maneiras diferentes. Primeiro, por causa de seu módulo de elasticidade, o fio 

quase voltava à forma original, sem necessidade de aumento de temperatura. Em 

segundo lugar, ele voltava completamente à forma original quando exposto à sua 

TTR, que estava entre 31°C e 45°C. Como a temperatu ra do corpo está dentro desta 

faixa, o fio assumiria sua forma original quando colocado na cavidade bucal. Em um 

artigo clínico, Andreasen avaliou a eficiência deste fio, de calibre 0,019”. O resultado 

mostrou que o fio analisado foi capaz de alinhar incisivos inferiores apinhados em 

163 dias. A força liberada por este fio foi comparável à de um fio de aço, calibre 

0,012”(ANDREASEN, 1980). 

 Em 1980, Andreasen apresenta um caso de má oclusão de Classe I, resolvido 

com 4 extrações. O caso foi tratado com somente 1 fio de Nitinol, calibre 0,020”, 

durante 10 meses, seguido por somente 1 fio de aço 0,018”, por 3 meses. O autor 

conclui que este fio realmente simplifica a mecânica do tratamento 

consideravelmente e diminui o tempo de cadeira(ANDREASEN, 1980). Há também o 

relato de que este fio facilita e simplifica a mecânica de Begg, além de causar menor 

desconforto(GOLDBERG; LAPTOOK, 1984). 

 Por causa da criação desta nova liga, Burstone sugere uma nova sequência 

de fios para o tratamento ortodôntico. No passado, o método usual para regular a 

magnitude de força obtida era a variação da espessura dos fios usados: fios menos 

espessos para forças leves e fios calibrosos para forças pesadas. Agora, o princípio 

sugerido é a variação não só da espessura do fio, mas da composição de sua liga. 

Isso reduziria o número de arcos necessários para o alinhamento, sendo 

necessários somente um ou dois fios. Dessa forma, o uso de fios redondos não 

estaria condicionado ao início do tratamento, assim como os retangulares, ao 

final(BURSTONE, 1981). 
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 Com o passar do tempo, novas variações da liga de níquel-titânio foram 

sendo criadas. A primeira delas, para uso ortodôntico, foi o fio de níquel-titânio 

chinês, publicado em 1985. O níquel-titânio chinês, segundo Burstone(BURSTONE; 

QIN; MORTON, 1985) produzia forças constantes em grandes deflexões. 

Diferentemente do primeiro fio ortodôntico de níquel-titânio introduzido na profissão 

por Andreasen – o Nitinol – a liga chinesa foi desenvolvida pelo Dr. Tien Hua Cheng 

e associados no General Research Institute for Non-Ferrous Metals em Pequim, 

China. Seu nome comercial era Ni-Ti e foi comercializado pela Ormco (Glendora, 

CA, USA)(BRADLEY; BRANTLEY; CULBERTSON, 1996). 

 Um ano mais tarde, em 1986, mais uma variação da liga níquel-titânio foi 

publicada. Em 1978, a Furukawa Electric Co. Ltd. of Japan produziu um novo tipo de 

liga de níquel-titânio japonesa com três das características mais desejadas em uma 

liga – excelente springback, com pouca deformação depois de dobrado; memória de 

forma e superelasticidade, com produção de força contínua por longo tempo. Foi a 

primeira vez que o fenômeno da superelasticidade foi relatado. Os autores afirmam 

que forças leves e contínuas são mais efetivas que forças pesadas e intermitentes. 

Portanto, fios com excelente springback e baixa rigidez devem ser adotados para 

aplicação clínica, pois sua força relativamente constante por longo período durante a 

descarga pode gerar movimentação dentária fisiológica(MIURA et al., 1986). O 

nome comercial deste fio era Sentalloy, distribuído pela GAC (Bohemia, NY, 

USA)(VIAZIS, 1991).  

 A superelasticidade é especialmente desejável, pois a liberação de força 

constante por um longo período de tempo clínico(MUENCH, 1999) é considerada 

fisiologicamente desejável para a movimentação dentária(MIURA et al., 1986; 

RABOUD, 1998). Em outras palavras, quando o mau posicionamento de um dente 

está sendo corrigido, a deflexão do fio vai diminuindo e, apesar disso, estes fios de 

níquel-titânio continuam a trabalhar mesmo nesta condição, por um longo período 

durante o alinhamento. Outro tipo de fio deixaria de trabalhar por causa de uma 

deflexão permanente(MURAVIEV; OSPANOVA; SHLYAKHOVA, 2001). 

 Baseando-se nestas características, os fios não superelásticos, 

superelásticos e com memória de forma passaram a ser classificados tomando por 

base sua estrutura. Desta forma, são 3 as classificações: martensítico estabilizado, 
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martensítico ativo e austenítico ativo(KUSY, 1991; GURGEL et al., 2001; PANDIS; 

POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009). Ligas estabilizadas têm memória de 

forma suprimida. Ligas ativas referem-se aos fios com memória de forma como 

consequência de tratamento mecânico ou térmico(KUSY, 1991). Resumindo, 

teremos o seguinte: Martensítico estabilizado – estrutura martensítica estável, sem 

memória de forma e sem superelasticidade. Martensítico ativo – é o fio termoativado, 

que com o aumento da temperatura promove a transformação da fase martensítica 

para a austenítica. Austenítico Ativo – é o fio de comportamento superelástico, cuja 

transformação para a fase martensítica é induzida pelo stress mecânico(EVANS; 

DURNING, 1996; PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009). 

 Apoiado em suas propriedades superelásticas, Viazis sugeriu o uso de fios 

retangulares de níquel-titânio para iniciar o tratamento, pois haveria a possibilidade 

de conseguir maior estabilidade(VIAZIS, 1991). Anos mais tarde, este mesmo autor 

retoma esta colocação e afirma que o uso de fios retangulares desde o início do 

tratamento permite correção tridimensional desde cedo(MIURA; MOGI; OKAMOTO, 

1990; SACHDEVA et al., 1990; VIAZIS, 1995). Assim, o tempo dedicado somente à 

finalização aumentaria em até 50%. Com o tempo de tratamento reduzido e o uso de 

forças mais leves, haveria a diminuição do risco de reabsorção radicular. Neste 

mesmo artigo, Viazis apresenta dois fios. Um deles é o Bioforce (GAC), que foi 

criado para liberar forças diferenciais, ao longo do fio. Na região de incisivo central, 

estes fios liberam 80g de força e 320g na região de molares. O segundo fio 

apresentado, Bioforce Ionguard, tem uma cobertura de nitrogênio, produzida pelo 

bombardeamento desses íons na superfície do fio. Este processo parece reduzir o 

atrito, a quebra e a liberação de níquel do fio(TERAMOTO, 2010). O autor também 

sugere, para melhor aproveitamento do fio termoativado, que o ortodontista deva 

pedir aos pacientes que alternem bebidas geladas com alimentos quentes, uma vez 

por dia. Teoricamente, a bebida gelada tornaria o fio mais maleável e assim ele se 

ajustaria nas canaletas mais adequadamente. A comida quente traria a temperatura 

de volta à ideal rapidamente e assim o fio se tornaria ativo de novo(VIAZIS, 1995). 

 Realmente, os fios termoativados foram muito bem aceitos e há relatos sobre 

a fascinação causada por estes materiais(WATERS, 1992b), por causa de seu efeito 

de memória de forma e pela superelasticidade, que outros metais ordinários não 
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tinham(KOTIAN, 2001) pois apesar de sofrerem uma deformação aparente, esta 

deformação não era realmente plástica(QUINTÃO et al., 2001). 

 É nesse contexto que, em 1994, surgem os fios de cobre-níquel-titânio 

(CopperNiTi ou CuNiTi), em 3 diferentes TTR: 27°C; 35°C e 40°C(KUSY, 2002; 

BIERMANN; BERZINS; BRADLEY, 2007; QUINTÃO; BRUNHARO, 2009). Isso foi 

possível por meio da variação da quantidade de cobre e cromo nestas 

ligas(PARVIZI; ROCK, 2003; BRANTLEY et al., 2008). Além disso, a adição de 

cobre foi realizada com o intuito de estabilizar a TTR dos fios e, apesar de haver o 

relato de que em cultura de células humanas este fio apresentou alguma 

toxicidade(GIL et al., 2004), foi demonstrado que a adição de cobre foi eficaz em 

diminuir a histerese e estabilizar as características superelásticas, gerando um 

gráfico com platô mais horizontal que os demais fios de níquel-titânio(GIL; 

PLANELL, 1999). 

 De acordo com a empresa fabricante (Ormco: Orange, CA, USA), estes fios 

possuem um perfil único de descarga que permite a liberação de forças contínuas, 

mesmo em deflexões bem pequenas. Em especial, o fio cobre-níquel-titânio 35°C, 

com TTR próxima à temperatura bucal, é maleável em temperatura ambiente para 

facilitar a adaptação do fio na canaleta. Em calibres maiores, esse fio liberaria uma 

faixa de forças bem eficientes(ORMCO, 2011). O fio cobre-níquel-titânio 27°C, é o 

que libera maiores forças nas deflexões. Mais indicado para ser usado em fios de 

secção redonda(ORMCO, 2011). Já o fio cobre-níquel-titânio 40°C, está mais 

indicado para casos muito severos ou com comprometimento periodontal(DALSTRA; 

MELSEN, 2004; ORMCO, 2011). Para início de alinhamento, é melhor indicado nas 

secções retangulares(ORMCO, 2011). 

 Depois de tantas novidades(FERREIRA; MUNDSTOCK; MÜLLER, 1998), 

surgiram os artigos comparativos, pois com o desenvolvimento de novas ligas era 

importante entender como a força para a movimentação dentária variava de acordo 

com a composição das ligas de fios de igual diâmetro(KLUMP et al., 1994). Nesta 

pesquisa, os estudos serão divididos em artigos comparativos que confrontaram fios 

de níquel-titânio com fios de outras ligas e artigos comparativos avaliando somente 

os fios de liga de níquel-titânio, considerando diferentes marcas. Ambos os tópicos 

são subdivididos em estudos laboratoriais e estudos clínicos. 
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2.2 Artigos Comparativos 

 

2.2.1 Comparação entre Diferentes Ligas 

 

2.2.1.1 Estudos Laboratoriais 

 

 Em uma comparação entre fios de ligas de níquel-titânio, beta-titânio, aço 

inoxidável e cromo-cobalto, em vários calibres, foi observado que os fios de liga de 

níquel-titânio seriam a escolha para o início do tratamento, os de liga de beta-titânio 

seriam fios intermediários e os fios de aço, os fios de escolha para 

finalização(KUSY, 1981). Anos mais tarde, o mesmo autor publica os resultados 

destas ligas, de duas maneiras diferentes(KUSY, 1983), sendo uma delas um 

interessante quadro de equivalência(KUSY; GREENBERG, 1982), reforçando a 

teoria da variação de calibre e variação da liga dos fios, como previamente sugerido 

(BURSTONE, 1981). Esta mesma opinião foi também apoiada por pesquisa, que 

avaliou o módulo de elasticidade de alguns fios multifilamentados e sólidos de aço, 

níquel-titânio, cromo-cobalto-níquel e beta-titânio, calibre 0,016”, em teste de 

cantilever (n=7). A ordem decrescente do módulo de elasticidade ficou assim: 

cromo-cobalto-níquel, aço, beta-titânio e níquel-titânio. Os fios multifilamentados 

apresentaram valores ainda menores. Os autores sugerem que a rigidez do fio seja 

controlada pela seleção das propriedades do material ao invés de seu 

calibre(GOLDBERG; MORTON; BURSTONE, 1983). 

 Comparando 3 calibres (0,016”; 0,017” x 0,025” e 0,019” x 0,025”) de fios de 

aço, níquel-titânio e titânio-molibidênio (n=3), foi observado que o fio de aço liberou 2 

vezes mais força que o titânio-molibidênio e 4 vezes mais que o níquel-titânio - este 

último liberando as forças mais leves e constantes(DRAKE et al., 1982). 

 Em avaliação usando o teste de cantilever para diversos calibres das ligas de 

níquel-titânio e beta-titânio, foi constatado que estas duas ligas têm springback 

significantemente maior que os fios de aço(BURSTONE; GOLDBERG, 1983).  

 Diversos fios de aço, cobalto-cromo-níquel e níquel-titânio foram avaliados em 

teste de relaxamento, em duas temperaturas, 21°C e 37°C. Os fios ficaram 

defletidos por até 28 dias. Houve relaxamento de todos os fios estudados na 
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temperatura de 21°C. Entretanto, na temperatura de 37°C, não houve relaxamento 

para o fio Nitinol(HAZEL; ROHAN; WEST, 1984). 

 A liga chinesa, desenvolvida pelo Dr. Tien Hua Cheng, foi comparada ao fio 

de aço e ao Nitinol, todos de calibre 0,016” (n=11), em teste de cantilever. O 

resultado mostrou que o fio chinês produzia forças constantes em grandes 

deflexões. Ele pôde ser defletido 1,6 vezes mais que o Nitinol e 4,4 vezes mais que 

o aço, sem deformação permanente. Em teste de cantilever com dobras de até 80°, 

o aço apresentou springback de 16°, o Nitinol apres entou springback de 52° e o 

chinês apresentou springback de 73°, sendo o melhor  de todos. O fio chinês teve a 

maior capacidade de reativar sua força quando reatado ao braquete(BURSTONE; 

QIN; MORTON, 1985). 

 Com o surgimento da liga japonesa, um estudo comparativo foi conduzido 

para testar os fios de calibre 0,016” de aço, cobalto-cromo-níquel e Nitinol e 

compará-los a esta nova liga. O fio chinês ainda não estava disponível para ser 

incluído nesta pesquisa. Os autores constataram a superelasticidade considerando a 

faixa de variação de forças liberadas em um determinado período de deflexão. Sua 

conclusão é que quando a deflexão baixou de 1,6mm para 0,6mm, a força variou 

pouco no grupo da liga japonesa, entre 250g e 350g, caracterizando a 

superelasticidade. Interessante notar que o teste de 3 pontos foi utilizado, mesmo 

indo de encontro ao preconizado pela ADA (American Dental Association) daquela 

época, que sugeria cantilever. De acordo com os autores, este teste não revelaria 

bem as reais diferenças entre as ligas, colocando-as em parâmetro de igualdade, 

quando não seria assim. Isso foi confirmado mais tarde(ASGHARNIA; BRANTLEY, 

1986; KHIER; BRANTLEY; FOURNELLE, 1991; LIPSHATZ, 1992; YONEYAMA et 

al., 1992). Ao final, o Nitinol é apresentado como tendo excelente springback, mas 

não como fio superelástico. Nesse mesmo artigo, foi sugerida a criação de fios com 

força diferencial, usando para este fim tratamento térmico apropriado(MIURA et al., 

1986).  

 Seguindo a especificação da ADA no 32, fios de aço, cobalto-cromo-níquel 

(Elgiloy), Nitinol e beta-titânio de vários calibres foram testados em deflexão elástica 

e tração. Os resultados mostraram que os valores do módulo de elasticidade e yield 

strenght no teste de deflexão foram invariavelmente mais altos que os obtidos no 
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teste de tracionamento(ASGHARNIA; BRANTLEY, 1986). Entretanto, a aplicação 

deste teste foi considerada limitada, pois os fios ortodônticos são raramente sujeitos 

a estas condições durante a mecanoterapia(KAPILA et al., 1990). Mais uma vez, viu-

se a necessidade da correta aplicação dos testes laboratoriais para cada variável 

estudada(GOLDBERG; BURSTONE; KOENIG, 1983). 

 Para uma simulação clínica mais adequada, um dispositivo de simulação 

clínica até o segundo molar foi construído para o teste de fios de aço sólido 

(Permachrome), de 3 (Twist) e 6 filamentos (Respond), níquel-titânio (Nitinol) e 

titânio-molibdênio (TMA), nos calibres 0,016” (fios sólidos) ou 0,0175” (fios 

multifilamentados). O teste foi realizado em 5 locais dos arcos avaliados e em 3 

direções (lingual, oclusal e vestibular). Braquetes autoligáveis foram utilizados para 

diminuir o potencial de variabilidade das ligaduras, permitir fechamento mais seguro 

da canaleta e para a redução do atrito. Foi observado que em cada local estudado 

do arco, as direções lingual e oclusal apresentaram resultados semelhantes entre os 

grupos. Mas a direção vestibular apresentou diferenças significantes(SCHAUS; 

NIKOLAI, 1986). 

 Comparando fios de níquel-titânio (Nitinol) e beta-titânio (TMA), de vários 

calibres, em teste de 3 e 4 pontos (célula de carga de 500kg) foram encontrados 

maiores valores de módulo de elasticidade para os fios de beta-titânio em 

comparação aos fios de níquel-titânio(KUSY; STUSH, 1987). Resultados 

semelhantes foram encontrados em comparação dos fios de beta-titânio e níquel-

titânio(KUSY; WILSON, 1990) e em comparação dos fios de cromo-cobalto e níquel-

titânio em teste de deflexão(NIKOLAI, 1989). 

 Fios de níquel-titânio e níquel-titânio-cobalto, ambos de calibre 0,018” foram 

avaliados em teste de 3 pontos e em teste de cantilever após tratamento térmico de 

500°C por 1 hora. Os resultados mostraram que o fio  de níquel-titânio-cobalto 

apresenta maior módulo de elasticidade que o fio de níquel-titânio. Além disso, foi 

observado pelo teste de cantilever que não há deformação permanente em ambos 

os fios em dobras menores que 30°(LEE  et al., 1988). 

 Diversos fios de níquel-titânio, beta-titânio e aço, calibre 0,016”, foram 

avaliados em deflexão em dispositivo de simulação clínica que simula o arco 

dentário. Os fios foram defletidos em 5mm e assim mantidos por 1; 14 e 28 dias. Os 
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fios de níquel-titânio tiveram maior springback e menor deformação permanente que 

o fio de aço e o de beta-titânio, sendo que os fios mais recentes de níquel-titânio se 

apresentaram com menor deformação permanente que o tradicional 

Nitinol(HUDGINS; BAGBY; ERICKSON, 1990). 

 Usando o teste de 3 pontos, o fio chinês foi comparado com Nitinol e aço, 

todos de calibre 0,016”. O chinês liberou forças constantes e a deformação 

permanente foi insignificante. Esse mesmo estudo ainda demonstrou os resultados 

clínicos destes fios. O resultado colocou o fio chinês acima do aço e do Nitinol para 

alinhamento, entretanto, apresentou alto número de quebras(MOHLIN et al., 1991). 

 Os fios Neo-Sentalloy (0,018” x 0,025”) e Sentalloy (0,018”); o Nitinol SE 

(SuperElastic) (0,018” x 0,025”); o fio braided Turbo Wire (0,017” x 0,025”) e o fio de 

aço (Tru-chrome) (0,018” x 0,025”) foram avaliados pelo teste de 3 pontos nas 

deflexões de 1; 3 e 5mm nas temperaturas de 24°C e 37°C. Todos os fios com 

memória de forma apresentaram superelasticidade na descarga(LIPSHATZ; 

BROCKHURST; WEST, 1992). 

 Usando o teste de relaxamento, um estudo comparou fios de aço (Tru-

Chrome), níquel-titânio (Nitinol, Neo Sentalloy F80, Sentalloy Medium) e beta-titânio 

(TMA), de calibre 0,016” x 0,022”, em diferentes temperaturas (n=4). Os fios foram 

defletidos por 3 - 5mm em temperatura de (37±1)°C, em períodos de 1 minuto e 1; 7; 

14 e 28 dias. O fio de beta-titânio mostrou maior deformação, seguido pelos fios de 

níquel-titânio não superelástico, aço e níquel-titânio superelástico. Para estes 

últimos, somente mínima deformação permanente foi detectada(WONG; BORLAND; 

WEST, 1994). 

 Vários fios de níquel-titânio e aço, sólidos e multifilamentados, foram testados 

(n=20). Na comparação entre o teste de 3 pontos convencional e o teste de 3 pontos 

usando braquetes, o resultado mostrou que há diferença entre os métodos. A rigidez 

do fio foi 1,5 a 4 vezes maior no teste com braquetes do que no teste de 3 pontos 

convencional em 1 e 2mm. Em 3mm, a rigidez do método braquete foi maior de 7,5 

até 40 vezes. Os autores sugerem que a causa desta diferença seja o atrito. 

Somente alguns dos fios apresentaram superelasticidade – quando mudanças na 

deflexão não são acompanhadas por grandes mudanças na força. A rigidez do aço 

em relação ao níquel-titânio encontrada foi de 3,5 a 7 vezes maior. O número de 
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filamentos também mostrou interferência nos resultados sendo que quanto mais 

filamentos, menor a força liberada. A conclusão é que a seleção de fios deve ser 

feita levando em conta a liga, o calibre e o número de filamentos(OLTJEN et al., 

1997). 

 Em pesquisa sobre as propriedades mecânicas de 42 marcas de fios de 

níquel-titânio, de 9 fabricantes diferentes, Nakano usou teste de 3 pontos em 

temperatura de 37°C (n=3). Além destes, fios de cob alto-cromo e titânio-molibdênio 

foram também testados. Como resultados foi observado que 17 fios de calibre 

0,016” e 15 fios de calibre 0,016” x 0,022” exibiram diferença menor que 100gr entre 

as deflexões 1,5mm e 0,5mm. Dentro deste resultado, estava a maioria das marcas 

de fios superelásticos. Entretanto, a força liberada pelos fios variou enormemente, 

sendo o fio de cobre-níquel-titânio 35°C liberou as  menores forças. Para as 

deflexões de 0,5mm e 1mm, no calibre 0,016”, este fio não liberou força detectável 

pelo teste. Portanto, os autores sugerem que ao usar fios de níquel-titânio, sua 

escolha deve ser cuidadosa e deve ser levada em consideração a severidade da má 

oclusão e o estágio do tratamento(NAKANO et al., 1999). 

 O fio CopperNiTi 40°C foi comparado aos fios Senta lloy Medium e aço Tru-

Chrome, todos de calibre 0,016” x 0,022” (célula de carga de 5kg). Os resultados 

mostraram forças leves dentro da TTR. Forças mais pesadas foram liberadas 

quando o aquecimento era de 40°C; 50°C e 60°C. Já o  resfriamento fez a força 

diminuir. Os resultados mostraram que a memória de forma faz com que forças leves 

sejam aplicadas ao dente pela maior parte do tempo e que a movimentação dentária 

será intermitentemente acelerada por forças maiores somente quando o paciente 

ingerir bebidas ou comidas quentes(FUKUIZUMI; KAKIGAWA; KOZONO, 1999). 

 Diversos fios de aço e níquel-titânio superelástico foram comparados com 

outros tipos de fios alternativos como os multifilamentados e os cobertos por nylon. 

O teste de 3 pontos revelou que poucos fios superelásticos são suficientemente 

ativados clinicamente para que exibam o comportamento superelástico. Apesar 

disso, os fios superelásticos de níquel-titânio liberaram uma força quase constante 

durante o teste(RUCKER; KUSY, 2002a).  

 Usando o teste de 3 pontos, diversos calibres de fios de aço sólidos e 

multifilamentados com 3 e 6 filamentos foram comparados aos fios de níquel-titânio 
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(célula de carga de 500kg). Observou-se que geraram mesma rigidez, mas o aço 

apresentou yield strenght menor. Assim, o níquel-titânio foi eleito a melhor 

escolha(RUCKER; KUSY, 2002b). 

 Fios de aço multifilamentados, níquel-titânio e níquel-titânio termoativado, 

calibre 0,016”, foram avaliados em descarga em 3 temperaturas: 22°C; 35,5°C e 

44°C, nas deflexões 1; 2; 3 e 4mm (célula de carga 100kg) em teste de 3 pontos e 

em 4 dispositivos de simulação clínica diferentes (dispositivo parcial com braquetes 

convencionais ou autoligáveis e dispositivo total com braquetes convencionais ou 

autoligáveis). O níquel-titânio teve os maiores valores de descarga e os demais se 

apresentaram semelhantes. Os resultados variaram de acordo com o dispositivo, 

sendo que o dispositivo total com braquetes convencionais obteve os menores 

valores de força(WILKINSON et al., 2002). 

 Por meio de modelo fotoelástico, 6 fios foram comparados sendo 2 

multifilamentados de aço (Wildcat, 0,015” e 0,0175”, 3 filamentos), 2 de níquel-titânio 

superelástico (Nitinol Super-elastic, 0,014” e 0,016”) e 2 de níquel-titânio não 

superelásticos (Nitinol Classic, 0,014” e 0,016”) (n=3). Neste modelo, duas situações 

foram criadas: apinhamento ântero-inferior e palatinização de canino. De acordo 

com o stress transferido às raízes do modelo, o fio de níquel-titânio não 

superelástico gerou a maior taxa de stress e os fios multifilamentados de aço e 

níquel-titânio superelásticos não apresentaram diferença significativa(BADRAN et 

al., 2003). 

 Usando a análise dinâmica de elementos finitos, a comparação de força 

liberada pela carga aplicada oclusalmente nos fios de níquel-titânio (Improved 

Super-elastic Ti-Ni alloy wire) e de aço, ambos de calibre 0,016” x 0,022”, mostrou 

que na transmissão de forças oclusais, o fio níquel-titânio estudado dissipou melhor 

estas forças que o aço(IRAMANEERAT; HISANO; SOMA, 2004). 

 Características de superfície e diversas propriedades mecânicas foram 

avaliadas em fios de aço, beta-titânio (TMA) e uma nova liga de titânio (TiMolium), 

todos de calibre 0,017” x 0,025”. Cada uma das amostras (n=7), foi avaliada por 

meio de teste de 3 pontos, com célula de carga de 10N. Os valores foram anotados 

em 0,5 e 1mm durante a carga e em 0,5mm na descarga. Os resultados mostraram 

que durante a descarga, os valores de força em ordem crescente ficaram assim: aço 
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e TiMolium sem diferença estatística entre eles, seguidos do fio de TMA. Os 

resultados de atrito mostraram o fio TMA com maiores valores e o aço com os 

menores valores(KRISHNAN; KUMAR, 2004). 

 Em modelos com posicionamento de braquetes copiados de 42 pacientes, a 

força liberada por fios de níquel-titânio superelásticos de calibre 0,014”, aço 

multifilamentado (6 filamentos) de calibre 0,016” e níquel-titânio superelástico 

multifilamentado (7 filamentos) de calibre 0,016” foi determinada em temperatura de 

37°C. O fio níquel-titânio superelástico liberou as  maiores forças, seguido pelo aço 

multifilamentado e pelo níquel-titânio superelástico multifilamentado. Portanto, fica 

recomendado o uso de fios multifilamentados por causa da menor força, que geraria 

menor dor e menos risco de reabsorção radicular(FUCK; DRESCHER, 2006). 

 Sete marcas de fios de calibre 0,016” x 0,022” de aço (Standard Rectangular), 

beta-titânio (TMA) e níquel-titânio (Nitinol Classic; Orthonol e CuNiTi 27°C; 35°C e 

40°C) foram comparadas usando DSC (Differential Sca nning Calorimetry) e DMA 

(Dynamic Mechanical Analysis). O teste DSC foi escolhido pois a difração de raios X 

- muito utilizada para identificação das fases nas ligas de níquel-titânio - não 

consegue uma leitura tão profunda do exemplar estudado quanto o DSC, que 

apresenta resultados mais reais(BRANTLEY; IIJIMA; GRENTZER, 2003). Os fios de 

CuNiTi 27°C; 35°C e 40°C apresentaram TTR de 29,3°C ; 31,4°C e de 37,3°C 

respectivamente. Por causa da semelhança entre os fios 27°C e 35°C, os autores 

questionam a justificação para a produção de fios similares. Além disso, os fios 

foram testados no quesito rigidez em 3 diferentes temperaturas. O aquecimento a 

60°C aumentou a força liberada pelos fios CuNiTi 27 °C e 40°C e o resfriamento a 

0°C reduziu a força destes fios. O comportamento do  fio Orthonol foi semelhante ao 

dos fios CuNiTi 27°C e 40°C. Os fios de aço, TMA e Nitinol foram pouco 

influenciados pelas trocas de temperatura(KUSY; WHITLEY, 2007). 

 Testando a força liberada por fios superelásticos (NiTi e Nitinol Superelastic), 

calibre 0,014”, após serem submetidos a teste de fadiga dinâmica, foi usado um 

modelo de 3 braquetes autoligáveis (célula de carga de 20N) em temperatura de 

37°C (n=6). Para comparação, fios de níquel-titânio  convencionais (Nitinol Classic) e 

de aço (Stainless Steel) foram estudados. Os testes de deflexão dinâmica 

simulavam a deflexão do fio para a correção de apinhamento de 3mm somada ao 
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contato oclusal (deflexões repetitivas de 0,5mm). As repetições foram avaliadas em 

até 10.000 ciclos, que representam 7 e ½ semanas de uso clínico. O teste não foi 

capaz de causar fadiga extra nos fios. Portanto, forças oclusais transferidas para um 

fio consideravelmente defletido, como em casos de muito apinhamento, não teriam 

efeito de fadiga na força de descarga dos fios de níquel-titânio(VAN AKEN et al., 

2008). 

 Fios de aço multifilamentado (PentaCat, calibre 0,0155”), aço convencional 

(Nubryte Gold, calibre 0,014”), níquel-titânio superelástico (Sentalloy L, calibre 

0,016”) e níquel-titânio termoativado (Thermal Ni-Ti, calibre 0,016”) foram avaliados 

sob teste de 3 pontos com braquetes (célula de carga de 50N), em deflexão de 

2mm, a uma temperatura de 37°C (n=15). Os fios de a ço multifilamentado, liberaram 

as menores forças, seguido dos fios de níquel-titânio superelástico e níquel-titânio 

termoativado que apresentaram valores semelhantes e finalmente o aço, com os 

maiores valores. Portanto, tanto o aço multifilamentado quanto os fios de níquel-

titânio são potencialmente adequados para uso na fase de alinhamento e 

nivelamento(QUINTÃO et al., 2009). 

 Fios de calibre 0,016” x 0,022” de aço (Unitek), cromo-cobalto-níquel (Elgilloy 

Blue), beta-titânio (Resolve) e 2 tipos de níquel-titânio (Nitinol e CopperNiTi 35°C)  

foram comparados por 3 testes diferentes, entre eles o teste de 3 pontos (célula de 

carga de 1kN), em temperatura de 25°C. Apesar dos t estes gerarem valores 

diferentes, a sequência decrescente dos fios com relação ao grau de rigidez e ao 

módulo de elasticidade foi o mesmo: aço, cromo-cobalto-níquel, beta-titânio e níquel-

titânio convencional e termoativado(IIJIMA et al., 2011a). 

 

2.2.1.2 Estudos Clínicos 

 

 Uma comparação clínica de fio de níquel-titânio superelástico calibre 0,014” e 

de aço multifilamentado calibre 0,015”, em 43 pacientes, mostrou que após 5 

semanas não houve diferença significante entre os grupos(JONES; STANIFORD; 

CHAN, 1990). 

 Com uma escala analógica visual, questionários e relato de consumo de 

medicamentos é que foi quantificada a dor gerada pelos fios níquel-titânio e do aço 
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multifilamentado, em 43 pacientes, em um estudo clínico controlado e randomizado. 

Em comparação com a dor do procedimento de exodontia, os pacientes relataram 

que a dor da inserção do fio era ainda maior. O pico de dor foi na manhã seguinte à 

inserção do fio. Quando comparadas, a dor gerada pelos fios estudados foi 

considerada semelhante. O grau de dor não teve relação com o grau de 

apinhamento(JONES; CHAN, 1992). 

 Em comparação clínica randomizada dos fios de aço multifilamentados, 

calibre 0,0155” e superelástico níquel-titânio, calibre 0,014”, na fase de alinhamento 

inicial, foi relatado que estes fios são muito parecidos. Ao todo, 74 arcos foram 

avaliados em modelos de gesso. Após 6 semanas, só houve diferença na parte 

anterior do arco inferior provavelmente por causa da menor distância interbraquetes, 

nesse caso o níquel-titânio proporcionou alinhamento melhor(WEST; JONES; 

NEWCOMBE, 1995). 

 Em pesquisa clínica prospectiva randomizada, foram avaliados 3 fios, sendo 2 

de níquel-titânio termoativado (Titanium Heat Memory Wire e Bioforce Sentalloy, 

ambos 0,016” x 0,022”) e 1 de aço multifilamentado (Dentaflex, calibre 0,0155”). A 

amostra foi constituída por 51 pacientes e destes, foram obtidos 98 modelos de 

gesso. As avaliações foram feitas nos tempos 0; 4 e 8 semanas. Apesar de uma 

tendência de melhores resultados de alinhamento para os grupos de fios de níquel-

titânio, esta tendência não foi confirmada estatisticamente. Os autores supõem que 

a larga variabilidade de resposta individual seja a causa deste resultado. Outra 

possibilidade seria a insuficiência de deformação dos fios superelásticos, para que 

alcancem seu total potencial de superelasticidade(EVANS; JONES; NEWCOMBE, 

1998). 

 Em estudo clínico randomizado com 123 pacientes, a taxa de alinhamento foi 

avaliada para comparar os fios de níquel-titânio superelásticos (Sentalloy) de calibre 

0,016”, o aço multifilamentado (Wildcat) de calibre 0,0175” e o fio de níquel-titânio 

com cobertura de nitrogênio (Sentalloy Implanted) de calibre 0,016”. Usando o índice 

de irregularidade de Little, não foi verificada diferença entre os fios usados, mas o 

grupo com canaleta 0,022” obteve correção mais rápida que o grupo com canaleta 

0,018”(COBB et al., 1998). 
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 Uma revisão sistemática foi realizada no intuito de conhecer quais os fios 

ortodônticos mais eficazes já estudados e publicados. Estudos clínicos controlados e 

randomizados foram selecionados e somente 4(O'BRIEN et al., 1990; WEST; 

JONES; NEWCOMBE, 1995; COBB et al., 1998; EVANS; JONES; NEWCOMBE, 

1998) apresentavam qualidade suficiente para se tomar conclusões. Somente 

1(WEST; JONES; NEWCOMBE, 1995) dentre os 4 estudos mostrou que o NiTi foi 

mais rápido para alinhamento ântero-inferior que o aço multifilamentado apesar de 

esta diferença parecer ser clinicamente pequena. O resultado mostrou que não há 

dados suficientes nestes estudos para fazer claras recomendações sobre qual seria 

o fio mais efetivo para alinhamento(RILEY; BEARN, 2009). 

 Para estudar os efeitos do nivelamento realizado com fios de níquel-titânio 

termoativado e de aço inoxidável sobre a posição dos incisivos inferiores, 36 

pacientes tratados com exodontias de pré-molares inferiores foram alocados para 

uma das seguintes sequências de fios: Grupo 1 - 0,016" e 0,019" x 0,025" de níquel-

titânio termoativado e 0,019" x 0,025" de aço e Grupo 2 - 0,014"; 0,016"; 0,018"; 

0,020" e 0,019" x 0,025", todos fios de aço. A sequência do Grupo 2 proporcionou 

um melhor controle dos incisivos inferiores, não alterando suas posições iniciais, 

enquanto a sequência do Grupo 1 permitiu inclinação lingual desses dentes. O 

tempo de tratamento foi menor utilizando-se a sequência do Grupo 1 (11 meses) que 

a do Grupo 2 (21 meses)(MORESCA et al., 2011). 

 

2.2.2 Comparação entre Diferentes Marcas de Liga de  Níquel-titânio 

 

2.2.2.1 Estudos Laboratoriais 

 

 Em avaliação da memória de forma de fios de níquel-titânio de calibre 0,018” 

(NiTi; Nitinol; Orthonol; Titanal e Sentinol Light, Medium e Heavy), foi utilizado o teste 

de tração (n=30) e a média percentual de recuperação elástica foi de 89% até 94%. 

A única exceção foi o fio Sentinol Heavy, cuja recuperação foi de apenas 41,34%. 

Mesmo assim, todos os fios apresentaram memória de forma(HURST et al., 1990). 

 Em teste de cantilever, 3 fios superelásticos (Nitinol SE; Sentinol Medium e 

Ni-Ti) e 3 não superelásticos (Nitinol; Titanal e Orthonol), de diversos calibres, foram 

comparados. Estes fios foram submetidos a tratamento térmico de 500°C e 600°C 
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por 10 minutos e por 2 horas. De uma forma geral, os superelásticos apresentaram 

resultados similares entre si, assim como os não superelásticos. Os não 

superelásticos foram minimamente alterados por tratamento térmico, já os 

superelásticos comportaram-se da seguinte forma: 500°C por 10 minutos, efeitos 

mínimos; 500°C por 2 horas, diminuição na superelas ticidade e 600°C por 10 

minutos ou por 2 horas, perda de superelasticidade(KHIER; BRANTLEY; 

FOURNELLE, 1991). Outros estudos também concluíram que com determinado 

tratamento térmico, o fio de níquel-titânio liberou menores forças no teste de 

deflexão(YONEYAMA et al., 2000) e promoveu superelasticidade(YONEYAMA et al., 

1993). 

 O fio chinês foi comparado com outros seis fios de níquel-titânio, todos de 

calibre 0,016” em teste de cantilever (n=6). O fio chinês teve baixa rigidez, alto 

springback, produziu forças leves e constantes. O estudo foi feito com avaliação do 

efeito de dobras de 90°. A deformação permanente fo i observada e o chinês teve 0° 

(100% de recuperação). Os outros fios tiveram desde 5° (94,4% de recuperação) até 

1,5° (98,3%) – ótimos resultados. De acordo com os autores, o fio chinês apresenta 

superelasticidade e memória de forma e não precisa ser trocado na próxima sessão, 

só reatado. Além disso, foi relatado que este fio causa pouco desconforto ao 

paciente(CHEN; ZHI; ARVYSTAS, 1992). 

 Fios de níquel-titânio de calibre 0,018” foram comparados em teste de 3 

pontos (n=4). Alguns fios apresentaram superelasticidade, outros só apresentavam 

springback, com força liberada proporcional à deflexão. Com relação à TTR, alguns 

fios não apresentaram temperatura de transformação para exibir superelasticidade 

na temperatura bucal(YONEYAMA et al., 1992). 

 Em estudo sobre diversos fios de liga de níquel-titânio foi observado que os 

valores em carga e descarga variam muito com a temperatura. O teste de 3 pontos 

foi realizado em temperaturas que variavam entre 5°C e 50°C (n=6). Os autores 

observaram que, na maioria dos casos, o fio deveria ser defletido pelo menos em 

2mm para que houvesse platô registrado no gráfico(TONNER; WATERS, 1994a). 

Além disso, foram encontradas diferenças nos lotes, nos valores de força dentro do 

platô de descarga na faixa de 10%(TONNER; WATERS, 1994b). Confirmando esses 

achados, foi encontrada diferença na TTR de 3 fios de níquel-titânio (Active Arch 
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Nitinol e Heat Activated Nitinol, ambos de calibre 0,017” x 0,025” e Neo Sentalloy, de 

calibre 0,018” x 0,025”). Diferentemente da TTR propagada, a faixa desta 

temperatura ficou entre 6,7°C; 6,2°C e 6,7°C graus.  O desvio-padrão foi considerado 

alto e os autores sugerem que o motivo seja o processo de manufatura e/ou seu 

tratamento térmico (BISHARA et al., 1995). 

 Teste de tração em 8 fios de níquel-titânio (n=5), calibre 0,018” x 0,025”, 

mostrou que há muitos fios no mercado com comportamento superelástico(THAYER 

et al., 1995). Ao contrário, teste em diversos fios de níquel-titânio, em temperatura 

de 35°C, mostrou que muitos deles não apresentaram propriedades superelásticas, 

sem nenhuma vantagem sobre o convencional Nitinol. Alguns valores de platô 

ficaram por volta de 500g (SEGNER; IBE, 1995). 

 As diferentes proporções relativas das fases cristalinas de 2 fios de níquel-

titânio superelásticos (Nitinol SE e Ni-Ti), 1 não superelástico (Nitinol) e 2 

termoativados (Neo Sentalloy e Titanal LT), de diversos calibres, em temperatura 

ambiente e em temperatura de 37°C são a causa de su as diferenças nas 

propriedades de deflexão. As temperaturas de Af (Austenite finish) ficaram assim, 

respectivamente:  63°C;  40°C;  55°C;  36°C  e  34°C  (BRALEY; BRANTLEY; 

CULBERTSON, 1996). Concordando com este achado, já havia sido publicada a 

necessidade de mais estudos sobre as modificações no fio, geradas pelas 

mudanças de temperatura na boca. Este mesmo estudo constata que há mudanças 

relevantes na força liberada pelos fios submetidos à troca de temperatura, mas isso 

é temporário (AIROLDI; RIVA, 1996). 

 Fios que liberam forças diferenciais surgiram para que a movimentação fosse 

mais adequada e segura para os dentes envolvidos. Em teste de deflexão, em 

temperatura bucal, seis marcas destes fios, de calibre 0,016” x 0,022”, foram 

comparadas (Neo Sentalloy F80; BIO Force Sentalloy; Multi-Force archwire Titanol; 

Tri-Force arch, Triple Force archwire Titanol e Multi Force arch). Destes, somente 

BIO Force Sentalloy e Triple Force archwire Titanol apresentaram forças dentro do 

limite adequado para movimentação dentária (IBE; SEGNER, 1998). 

 Seis fios de níquel-titânio superelásticos (Rematitan Super Elastic; 

NeoSentalloy F200; CuNiTi 27°C, 35°C e 40°C e Nitin ol SE) e 1 convencional de 

níquel-titânio (Nitinol), todos de calibre 0,017” x 0,025”, foram avaliados em carga 
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por meio de teste de 3 braquetes em temperatura de 37°C. Deflexão constante de 

0,5mm e mudança de temperatura de 10°C e 80°C foram  aplicadas. O fio 

convencional foi pouco alterado, mas alguns dos superelásticos foram muito 

afetados. O aumento da temperatura aumentou as forças liberadas, mas foi 

transitório. Em contrapartida, o resfriamento nem sempre foi transitório, pois alguns 

fios continuaram liberando forças subótimas mesmo após 30 minutos da diminuição 

da temperatura. Porém, um breve aquecimento do fio foi capaz de restaurar sua 

força normal. Isso mostra que não houve nenhum dano permanente no fio durante o 

teste com diferentes temperaturas(MELING; ODEGAARD, 1998). 

 Três fios de níquel-titânio com Af diferentes: 1°C ; 13°C e 34°C foram 

avaliados em teste de deflexão elástica (célula de carga de 5kg). A partir de 

temperatura de 37°C, trocas térmicas entre 2°C e 60 °C foram feitas. Ambas as 

trocas geraram os mesmos resultados: na descarga, a força aumentava com o 

aumento térmico. Os autores advertem que fios de Af menor que 1°C podem sofrer 

deformação permanente quando a temperatura da boca estiver acima de 

40°C(KAWASHIMA; OHNO; SACHDEVA, 1999). 

 Fios de níquel-titânio Sentalloy (0,016” x 0,022”); CopperNiTi 27°C, 35°C e 

40°C (0,017” x 0,025”) e Nitinol termoativado (0,01 8”) foram avaliados (n=2) em 

temperatura variável de 4°C até 60°C em dispositivo  de simulação clínica que 

imitava apinhamento mínimo (3mm) e severo (10mm). De acordo com os autores, 

um fio com TTR correspondente às flutuações da temperatura bucal deve expressar 

melhor suas propriedades superelásticas. Os resultados mostraram que dos fios 

testados, aqueles que podem ser considerados para a fase de alinhamento são: 

CopperNiTi 27°C e Nitinol termoativado, por causa d o fato de os fios de níquel-titânio 

serem mais utilizados em casos de apinhamento severo. A justificativa é a seguinte: 

nesses casos de grande apinhamento, a deflexão aplicada ao fio pode ser tão 

grande a ponto de modificar sua TTR. Assim, por causa desta mudança, a TTR pode 

ficar distante da temperatura oral. Estes dois fios foram eleitos os mais indicados 

justamente por apresentarem uma faixa de temperatura de transição mais 

abrangente(SANTORO; BESHERS, 2000). 

 Para testar os efeitos de resfriamento e aquecimento de curto prazo no teste 

de deflexão elástica, foram selecionados 2 fios de calibre 0,017” x 0,025” 
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superelásticos de níquel-titânio (NeoSentalloy F200 e CopperNiTi 35°C) e 1 

convencional (Nitinol), testados em 37°C (n=6). Dur ante o teste realizado em 

dispositivo de simulação clínica, os fios foram resfriados a 10°C e aquecidos 80°C 

por meio de água. Isso simularia a ingestão de bebida ou comida frias ou quentes. O 

fio convencional foi pouco afetado por esta mudança na temperatura. Por outro lado, 

os superelásticos foram fortemente afetados. Na descarga, o efeito de resfriamento 

foi transitório, mas o efeito do aquecimento foi prolongado. O efeito oposto foi 

observado em carga(MELING; ODEGAARD, 2001). 

 Para estudar a deflexão de alguns fios de níquel-titânio (n=5), um dispositivo 

de simulação clínica foi feito em acrílico para simular a movimentação de um incisivo 

lateral inferior. Os fios testados eram de calibre 0,017” x 0,025” (CopperNiTi 35°C e 

27°C; Elastinol 35°C e 27°C; Nickel-titanium Morell i; Nitinol HA (Heat-activated); 

Neosentalloy F200 e Rematitan Lite) em câmara com temperatura controlada de 

35°C. A deflexão estudada foi até 2mm, com célula d e carga de 5kg. O platô de 

descarga variou de 190 a 350g para CopperNiTi 35°C;  Elastinol 35°C; Nickel-

titanium Morelli; Nitinol HA e Neosentalloy F200. Ficou entre 450 e 550g para 

CopperNiTi 27°C e Elastinol 27°C. Apenas a marca Re matitan Lite alcançou valores 

maiores que 600g. Como aplicação, os autores sugerem que os fios que liberam 

menos força deveriam ser indicados para os casos de apinhamento mais 

suave(GURGEL et al., 2001; GURGEL; RAMOS; KERR, 2001). 

 Três fios (NiTi; Sentalloy e CopperNiTi) foram avaliados em deflexões de 

135°; 146° e 157° em temperatura de 25°C; 37°C e 60 °C no teste de micro-XRD. A 

razão da fase martensítica para austenítica aumentou nos 3 fios com o aumento da 

deformação permanente(IIJIMA et al., 2002a). 

 Os fios NeoSentalloy F80 e o fio NiTi SE foram comparados em teste de DSC, 

SEM (Scanning Electron Microscope) e em teste de 3 pontos em temperatura de 

37°C (célula de carga de 10N). O resultado mostrou que o fio NiTi SE apresentou 

superfície rugosa enquanto o NeoSentalloy superfície mais homogênea, que permite 

melhor resistência à corrosão. Além disso, o NeoSentalloy apresentou forças mais 

leves e Af de 33°C, enquanto que o NiTi apresentou Af de 18,5°C(ES-SOUNI; ES-

SOUNI; FISCHER-BRANDIES, 2002). 
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 Três fios de níquel-titânio superelásticos 0,016” x 0,022” (NiTi, Sentalloy e 

CopperNiTi 40°C) foram testados usando DSC, teste d e 3 pontos e micro X-ray 

diffraction (micro-XRD) (n=5). Neste estudo, o teste de 3 pontos mostraria as 

propriedades mecânicas e os testes DSC e micro-XRD, daria informações 

complementares da estrutura cristalina e das transformações de fase da liga. O teste 

de 3 pontos foi feito nas temperaturas: 23°C; 37°C e 60°C e em trocas de 

temperatura, durante descarga. Os resultados mostraram que as TTR dos fios 

foram, respectivamente, 16°C; 23°C e 37°C. A fase R , encontrada nos fios NiTi e 

Sentalloy, foi apontada como uma característica que promove excelente histerese e 

resistência à fadiga. Baseando nas curvas apresentadas pelos gráficos do teste de 3 

pontos, todos os fios apresentaram superelasticidade, com exceção do fio 

CopperNiTi, à temperatura de 23°C. Com o aumento da  temperatura, os fios 

liberaram forças maiores e menores com o resfriamento(IIJIMA et al., 2002b). 

 Fios de níquel-titânio 0,016” x 0,022” foram investigados (Neo Sentalloy F80; 

CopperNiTi 35°C, Rematitan Lite, Titanol SE e Titan al) por meio de micro-XRD, DSC 

e teste de 3 pontos (célula de carga de 10N). Foi observado que os fios 

termoativados (Neo Sentalloy F80 e CopperNiTi 35°C)  liberaram forças mais leves 

que os demais (Rematitan Lite, Titanol SE e Titanal). Com o aumento da 

temperatura, houve aumento da força. Foi também constatado que o platô 

superelástico é conseguido somente parcialmente, quando conseguido, nos casos 

em que um alinhamento mínimo é requerido(FISCHER-BRANDIES et al., 2003). 

 Em temperatura de 40°C, fios de níquel-titânio sup erelástico (Sentalloy); 

termoativado 35°C (CopperNiTi 35°C) e termoativado 40°C (CopperNiTi 40°C), todos 

0,016” x 0,022”, demonstraram superelasticidade constatadas pelas curvas dos 

gráficos obtidos por teste de 3 pontos. Foi utilizado um dispositivo para os testes e 

foi relatado que as forças encontradas foram maiores que as relatadas na literatura 

usando teste de 3 pontos simples. Como resultado, o fio CopperNiTi 40°C exerceu 

forças inferiores ao padrão de força ótima; mas liberou forças pesadas intermitentes 

quando o paciente ingeria bebidas ou alimentos quentes. Apesar disso, justificado 

pelo conceito de que forças leves são melhores, os autores o sugerem como o 

melhor dos 3 avaliados e o indicam para pacientes hipersensíveis ou com problemas 

periodontais(YANARU et al., 2003). 
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 Três fios de níquel-titânio termoativados (Regency Thermal; Orthoform; 

Eurotherm) e 1 convencional (Memory), usado como controle, em dois diferentes 

calibres (0,016” e 0,016” x 0,022”) (n=5), foram submetidos à deflexão de 2 e 4mm 

em teste de 3 pontos e em phantom de cabeça, nas temperaturas de 20°C; 30°C e 

40°C. No teste com o phantom, as forças foram bem m aiores que as do teste de 3 

pontos. Os testes revelaram que os fios termoativados liberaram forças menores que 

o fio controle. Dentre os termoativados houve diferença entre marcas e cada 10°C 

de aumento na temperatura produziu efeito significante na força produzida por cada 

termoativado(PARVIZI; ROCK, 2003). 

 Comparação de 6 fios de níquel-titânio superelásticos 0,016” x 0,022” 

(Neosentalloy 80g; 160g; 240g e CopperNiTi 27°C; 35 °C e 40°C) em teste de 

deflexão a 37°C nas ativações de 5; 4 e 3mm (célula  de carga de 5kg) mostrou que 

houve diferença entre os fios, mas todos apresentaram comportamento 

superelástico. Os fios Neosentalloy 80g e o CopperNiTi 40°C liberaram as menores 

forças. Os testes foram feitos usando braquetes autoligáveis para simular a condição 

intraoral(MALLORY et al., 2004). 

 Usando célula de carga de 20N, fios quadrados de níquel-titânio de diferentes 

espessuras (0,016”, 0,018” e 0,020”) foram defletidos em 3mm em carga e descarga 

sob temperatura constante de 37°C. Em baixa deforma ção, a liga demonstrou 

elasticidade linear. Nestes casos, quando as forças são removidas, os átomos 

retornam à posição original pois ao serem deformados, estes se movem suavemente 

de sua posição original, mas não assumem novas posições. As ligações atômicas 

são somente estiradas. O módulo de elasticidade está relacionado com a ligação 

destes átomos na liga, independente do calibre do fio. Portanto, fios quadrados de 

grosso calibre não produzem, necessariamente, forças pesadas(GARREC; 

JORDAN, 2004). 

 Avaliação com teste de 3 pontos (célula de carga 20N) em fio de níquel-titânio 

(Neo Sentalloy F200) de 2 calibres (0,018” x 0,018” e 0,020” x 0,020”) em 

temperatura de 37°C mostrou que não houve tanta dif erença de força quando se 

variavam os calibres. Portanto, em alguns casos, o tratamento pode se iniciar com 

fios retangulares, com força fisiológica e compatível com o conforto do 

paciente(GARREC; TAVERNIER; JORDAN, 2005). 
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 Sete fios de níquel-titânio, calibre 0,019” x 0,025” foram testados quanto às 

forças liberadas em diferentes temperaturas (n=5). Os testes foram feitos entre 30°C 

e 40°C, em 5 temperaturas diferentes. Um sistema de  braquetes autoligáveis 

simulava a deflexão de até 4mm. O fio CopperNiTi 40°C liberou as forças mais 

constantes e menores, seguido do NeoSentalloy 200g. Por outro lado, estes fios 

talvez não funcionem em respiradores bucais, pois não liberaram força em 

temperatura abaixo de 35°C(SAKIMA; DALSTRA; MELSEN,  2006). 

 Estudo com 48 fios de níquel-titânio de diversos calibres (n=6), em teste de 3 

pontos (célula de carga 100N), demonstrou que uma parte significante dos fios 

avaliados não apresentou comportamento superelástico e que alguns deles 

apresentaram deformação permanente após o teste. Para chegar a estas 

conclusões os autores classificaram como superelásticos os fios que apresentaram 

um comprimento de platô maior ou igual a 0,5mm; superelástico limítrofe, aqueles 

que apresentaram platô menor que 0,5mm e maior que 0,05mm e não 

superelásticos aqueles fios cujo comprimento do platô ficou menor ou igual a 

0,05mm(BARTZELA; SENN; WICHELHAUS, 2007). 

 Um novo fio níquel-titânio superelástico (L & H Titan) foi examinado com o 

teste 3 pontos, em temperatura de 35°C, e comparado  com outro níquel-titânio 

superelástico (Sentalloy), ambos 0,016” x 0,022” (n=6). Os fios L & H Titan 

apresentaram maior força no platô de descarga, menor força no platô de carga, 

portanto, menor histerese. Além disso, estes fios geraram menos atrito(LIAW et al., 

2007). 

 Diversos fios de cobre-níquel-titânio, níquel-titânio termoativado, níquel-titânio 

tradicional e níquel-titânio multifilamentado foram comparados em teste de 3 pontos 

(célula de carga de 100N), na descarga de 3mm, em temperatura de 37°C. Foi 

observado que os fios multifilamentados liberaram as menores forças seguidos dos 

fios de níquel-titânio termoativado, cobre-níquel-titânio e níquel-titânio 

tradicional(BERGER; WARAM, 2007). 

 Nesta mesma época foi publicada uma opinião sobre a evolução dos fios 

ortodônticos: o desenvolvimento de fios plásticos com memória de forma, uma 

alternativa estética viável no futuro(ELIADES, 2007). 
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 Usando DSC, nove marcas de fios de níquel-titânio foram estudadas, nos 

calibres 0,016” e 0,016” x 0,022”. As temperaturas de Af dos fios de calibre 0,016” 

Smart, Ormco, 3M NiTi e Youyan I NiTi foram menores que a ambiente, portanto não 

demonstraram memória de forma. Para o calibre 0,016” x 0,022”, os fios Smart, L&H, 

YouYan II Ni-Ti mostraram boa memória de forma, pois sua Af era próxima à 

temperatura bucal. Já o fio Damon CuNiTi teve Af bem acima da bucal, sendo 

somente transformado se a temperatura bucal estiver acima do normal(REN et al., 

2008). 

 Para investigar a resistência à fratura de fios de níquel-titânio, estes foram 

submetidos à deflexão cíclica até sua fratura (n=5). Os fios usados clinicamente 

fraturaram mais que os fios recém-adquiridos sendo que os mais calibrosos 

fraturaram mais que os menos calibrosos(BOURAUEL et al., 2008). Outra pesquisa 

em fios de níquel-titânio (Ni-Ti SE e CopperNiTi) mostrou que esta quebra é mais 

frequente na região entre pré-molar e molar, sugerindo como causa as forças 

mastigatórias e o maior espaço interbraquetes(ZINELIS et al., 2007). 

 Os fios de níquel-titânio superelásticos CopperNiTi e Highland Metal foram 

comparados em DSC e em teste de 3 pontos (célula de carga 2,5kN) nas condições 

de recém-adquirido e submetido a temperaturas de 400°C e 500°C por 10 e 60 

minutos (n=3). Nas temperaturas de 400°C e 500°C po r 60 minutos, pode ser 

observado que ambos apresentaram comportamento superelástico, mas o 

CopperNiTi liberou forças mais constantes e menores durante os platôs(SEYYED 

AGHAMIRI; AHMADABADI; RAYGAN, 2010). 

 Termociclagem (5°C - 55°C) em fios CopperNiTi 27°C  e 35°C, Sentalloy e 

Nitinol termoativado (n=20) mostrou que somente estes dois últimos não 

demonstraram alteração mecânica após a termociclagem(BERZINS; ROBERTS, 

2010). 

 Comparando sete fios de níquel-titânio superelásticos com fios níquel-titânio 

termoativados, de calibre 0,014” e 0,016”, foi usado teste de 3 pontos (célula de 

carga 10N) em temperatura de 37°C, em deflexões de 2 e 4mm (n=5). O resultado 

estatístico mostrou que os fios de níquel-titânio termoativados liberaram forças 

menores que os superelásticos em todas as deflexões, nos dois diferentes calibres 

testados(GATTO et al., 2011). 
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 Um estudo sobre a quantidade de força liberada por fios de níquel-titânio 

calibre 0,016” foi realizado com as seguintes marcas: GAC, Ormco, Morelli, Aditek, 

US Company e 3M (n=1). O teste de deflexão foi realizado em um dispositivo de 

simulação clínica e com o uso de braquetes autoligáveis In Ovation R (célula de 

carga de 50N). Os resultados mostraram que todos os fios apresentaram 

superelasticidade. O fio da marca Ormco apresentou maiores valores de força na 

descarga seguidos da marca 3M, GAC, Morelli, US Company e Aditek(ZUCCH et al., 

2011). 

 Diversos fios de níquel-titânio tradicionais e níquel-titânio termoativados, de 

calibres entre 0,010” a 0,016”, foram comparados em teste de 3 pontos usando 

braquetes, com célula de carga de 100N, temperatura 37°C (n=6). Os resultados 

mostraram diferença sendo que o termoativado gerou platôs mais longos (13% 

maiores) e forças mais leves (cerca de 24%). Além disso, a cada 0,002” de 

acréscimo no calibre do fio, houve aumento na força dentro do platô em cerca de 

50% e quando o acréscimo era de 0,004”, a força aumentava cerca de 

150%(LOMBARDO et al., 2011). 

 Comparação de dois tipos de fios de níquel-titânio superelásticos: Nitinol SE e 

CopperNiTi 35°C, calibre 0,016” x 0,022”, usando DS C e TMA (Thermomechanical 

Analysis), este último sob forças de 100 e 500gf (n=6). Resultados mostraram que 

no teste de DSC, o fio Nitinol SE apresentou Af de 61,3°C a 62,4°C e o fio 

CopperNiTi 35°C apresentou Af de 31,8°C a 32,1°C. T odas as temperaturas de 

transformação (As, Af, Ms, Mf) sob uma carga de 500gf foram maiores que as sob 

uma carga de 100gf, isso para o fio CopperNiTi 35°C . Para o fio Nitinol SE, somente 

pequenas diferenças em As e Af foram detectadas. Portanto, para ambos os fios, a 

aplicação de carga foi capaz de afetar o comportamento de transformação dos fios, 

assim como faz a temperatura(IIJIMA et al., 2011b). 

 

2.2.2.2 Estudos Clínicos 

 

 Após a comparação das propriedades mecânicas da liga Nitinol e de uma 

nova liga superelástica, o Titanol, ambos de 0,016”, estes dois fios foram submetidos 

a um teste clínico para conhecer sua capacidade de alinhamento. O teste 

laboratorial foi realizado com cantilever em deflexão de 80°. Somente o fio Titanol 
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apresentou superelasticidade. O estudo clínico foi assim realizado: dois grupos de 

20 pacientes cada foram alocados para o Nitinol ou Titanol, de maneira 

randomizada. Por meio de modelos digitalizados, após 35 dias da instalação, foi 

observado que a taxa média de movimentação com o fio Titanol foi de 1,7mm e de 

1,42mm para o Nitinol. Apesar de não ser estatisticamente significante, os autores 

sugerem a superioridade do Titanol, por ter sido mais facilmente adaptado em 

dentes muito mal posicionados(O'BRIEN et al., 1990).  

 Dois fios de níquel-titânio foram comparados quanto ao grau de desconforto e 

dor em estudo clínico randomizado. Um total de 128 pacientes foram alocados para 

grupos de fios 0,014” níquel-titânio superelástico (Sentalloy Light) ou 0,014” níquel-

titânio não superelástico (Nitinol). O desconforto aumentou continuamente a cada 

hora, com pico na primeira noite. Permaneceu alto no segundo dia e diminuiu até 

atingir níveis normais, após 7 dias. Nas primeiras 10 horas, era aparente que a 

dor/desconforto nos casos do Sentalloy era menor que o Nitinol, mas apenas na 

quarta hora houve diferença estatisticamente significante, sendo o Sentalloy 

causador de menor sensibilidade que o Nitinol. O arco inferior apresentou maior 

relato de desconforto, provavelmente por causa da menor distância 

interbraquetes(FERNANDES; OGAARD; SKOGLUND, 1998). 

 Quinze pacientes selecionados ao acaso com o mesmo índice de 

irregularidade foram selecionados para usarem um fio especialmente feito para um 

estudo tipo split-mouth. Estes fios de cobre-níquel-titânio apresentavam de um lado, 

TTR de 27°C e de outro TTR de 40°C. Após 1 mês, fot ografias foram comparadas e 

foi observado que o lado com fio de TTR 40°C mostro u maior movimentação, mas 

somente nos casos de pré-molares rotacionados. Por isso, os autores afirmam que 

as diferenças nas TTR são tão pequenas que é questionável se podem ser 

percebidas clinicamente(DALSTRA; MELSEN, 2004). 

 Três sequências de arcos em estudo clínico randomizado com 154 pacientes 

foram comparadas: (A) 0,016” níquel-titânio; 0,018” x 0,025” níquel-titânio e 0,019” x 

0,025” aço; (B) 0,016” níquel-titânio; 0,016” aço; 0,020” aço e 0,019” x 0,025” aço e 

(C) 0,016” x 0,022” CuNiTi; 0,019” x 0,025” CuNiTi e 0,019” x 0,025” aço. Não houve 

diferença significante entre as sequências de arcos estudadas para desconforto do 

paciente ou reabsorção radicular. Na verdade, nenhuma das sequências causou 
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desconforto ou reabsorção radicular inaceitáveis. O número de visitas foi maior na 

sequência B que na A(MANDALL et al., 2006). 

 Em estudo clínico randomizado duplo-cego, 60 pacientes foram alocados em 

2 grupos, todos com colagem de braquete In Ovation R (GAC), canaleta 0,022” e 

apinhamento inferior calculado por índice de irregularidade. Um grupo foi alocado 

para o fio 0,016” CuNiTi 35°C e o outro grupo para o fio 0,016” NiTi. Pacientes foram 

acompanhados mensalmente por até 6 meses. O tipo de fio (cobre-níquel-titânio x 

níquel-titânio) não teve efeito no tempo gasto para a correção do apinhamento. A 

conclusão é que as diferenças no padrão de carga dos fios observadas no 

laboratório e o padrão observado nas condições clínicas podem efetivamente 

eliminar a vantagem in vitro dos fios de cobre-níquel-titânio(PANDIS; 

POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009). 

 A eficiência clínica do alinhamento de fios de 0,016” níquel-titânio 

superelásticos multifilamentado coaxial e sólido (Regular 7 Stranded Supercable 

Wire e Rematitan Lite Wire) na região anterior inferior de 24 pacientes, foi avaliada 

por 12 semanas em estudo randomizado e duplo-cego. Avaliados em modelos de 

gesso, os resultados de 4; 8 e 12 semanas mostraram que houve alinhamento 

estatisticamente melhor com o fio multifilamentado coaxial(SEBASTIAN, 2011). 

 Em estudo clínico prospectivo e randomizado, 132 pacientes foram alocados 

para uma destas sequências de arcos: (A) 3M Unitek: 0,014” Nitinol e 0,017” x 

0,017” NiTi termoativado; (B) GAC: 0,014” Sentalloy e 0,016” x 0,022” Bioforce e (C) 

Ormco: 0,014” Damon CopperNiTi e 0,014” x 0,025” Damon CopperNiTi. Todos os 

pacientes usaram o mesmo tipo de braquetes, com canaleta de 0,018” x 0,025” e ao 

final todos receberam fio 0,016” x 0,022” de aço. O tempo requerido para o 

alinhamento mandibular anterior observado por modelos de gesso e o nível de 

desconforto foram avaliados. Não houve diferença na redução da irregularidade, 

nem no tempo requerido para alinhamento. No desconforto geral, também não 

houve diferença entre os arcos, porém 24 horas após a inserção dos arcos houve 

diferença no desconforto, sendo que a sequência 3M Unitek apresentou menor 

desconforto que as demais(ONG; HO; MILES, 2011). 

 Um estudo randomizado e controlado sobre a percepção de dor comparou os 

fios de níquel-titânio de calibre 0,016” termoativado e superelástico (Unitek). A dor 
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foi avaliada pelo paciente por 7 dias nos seguintes horários: 8h; 12h; 16h; 20h e 24h. 

Os pacientes estavam semelhantes com relação à discrepância de modelo e idade. 

Não houve diferença de dor em maxila e mandíbula e entre os gêneros. Em ambos 

os grupos a dor foi maior no segundo dia e menor no sétimo. Pacientes que usaram 

o fio termoativado tiveram menor dor nos dias 2; 3 e 4. Por isso, os autores sugerem 

o uso de fios termoativados por causarem menor dor durante a fase de alinhamento 

inicial(CIOFFI et al., 2012). 

 

 

2.3 Dissertações e Teses 

 

 Fios de níquel-titânio das marcas Forestadent, GAC e Morelli, calibre 0,016”, 

foram avaliados em teste de deflexão, nas temperaturas 32°C; 37°C e 42°C, nas 

seguintes deflexões: 1; 2; 3 e 4mm. Para isso, foi utilizado um dispositivo de 

simulação clínica, justificado pela afirmação que o ensaio simples de 3 pontos se 

afasta muito da realidade bucal. Foi observado que a força liberada aumentava tanto 

com a deflexão quanto com a temperatura. A marca Morelli liberou a menor força e a 

marca GAC, a maior. Todos os fios estudados apresentaram deformação 

permanente após o teste(GHERSEL, 2005). 

 Com o objetivo de verificar se a aplicação de tratamento térmico e a 

incorporação de dobras alteram as propriedades mecânicas dos fios de níquel-

titânio, 5 espécimes de 4 marcas de fios foram avaliadas (Neo Sentalloy 100; NiTi; 

CuNiTi 27 e 40), todas de calibre 0,017” x 0,025”. Os resultados mostraram que o 

tratamento elétrico não alterou as propriedades superelásticas dos fios, mas o valor 

de força liberado diminui após o tratamento. A incorporação de dobras promoveu a 

perda dos platôs, tornando o fio não superelástico. A ordem de recomendação dos 

fios é a seguinte: CuNiTi 40; Neo Sentalloy 100 e CuNiTi 27(SAKIMA, 2006). 

 Em estudo de fios de níquel-titânio termoativados de calibres 0,014” e 0,016”, 

foram usados braquetes para o teste de deflexão. Cinco espécimes de 9 marcas 

foram estudados (Abzil, GAC, G&H, Morelli, Orthometric, Ormco, Tecnident, TP 

Orthodontics e 3M Unitek), em temperatura de 36°C. Houve diferença significante 

entre os calibres estudados. Mais uma vez, para a comparação entre marcas, o 

resultado foi estabelecido de acordo com a força liberada, sendo que quanto menor, 
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melhor a colocação recebida pelo fio. A maior força liberada no teste ficou assim: 

para o calibre 0,014”, a marca GAC liberou a maior força e a marca Morelli, a menor. 

Para o calibre 0,016”, a marca 3M liberou a maior força e a marca Orthometric, a 

menor. Com relação à inclinação do platô, a superelasticidade, para o calibre 0,014”, 

o fio que obteve menor inclinação foi o da marca Ormco; a maior, o fio da marca 3M 

Unitek. Para o calibre 0,016”, a menor inclinação foi da marca Morelli; a maior, o fio 

da marca Abzil (FERREIRA, 2009). 

 Seguindo a norma ISO 15.841, 6 marcas de fios termoativados (Aditek, GAC, 

Morelli, Ormco, Orthometric e Orthosource), de calibre 0,019” x 0,025”, foram 

avaliados em teste de 3 pontos nas temperaturas de 24°C e 37°C (célula de carga 

de 10kN). Em 37°C, o fio Neosentalloy F200 e o fio Nitinol termoativado liberaram as 

menores forças. De acordo com os achados deste estudo, as marcas indicadas para 

apinhamentos de até 3mm, são GAC e Aditek, pois foram as que obtiveram menores 

valores de forças liberadas nas desativações testadas na temperatura de 37°C. A 

marca OrthoSource é a segunda mais apropriada, se o apinhamento for de até 2mm. 

Em seguida, estão as marcas Ormco e Morelli e, por último, a marca Orthometric 

que obteve os maiores valores de forças para todas as desativações 

testadas(FIGUEIRÊDO, 2011). 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Esta pesquisa laboratorial se propõe a: 

 

• Avaliar se há diferença nos resultados de deflexão elástica com uso do 

teste de 3 pontos comparado com o uso de dispositivo de simulação 

clínica; 

 

• Estudar o comportamento de cada grupo de fios testado, em relação à 

força liberada com o aumento gradual da deflexão, ou seja, avaliar quais 

destes grupos apresentam o fenômeno de pseudoelasticidade; 

 

• Checar qual a faixa de variação de força liberada pelas diversas marcas 

comerciais estudadas nas deflexões de 0,5; 1; 2 e 3mm e 

 

• Verificar se há diferença desses valores de força, quando comparamos os 

fios de níquel-titânio convencionais e termoativados. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 A amostra utilizada nesta pesquisa foi constituída por 165 fios ortodônticos de 

secção redonda, calibre 0,014” (0,36mm), compostos principalmente pelos 

elementos níquel e titânio, de 6 diferentes marcas: Abzil (São José do Rio Preto, SP, 

Brasil), GAC (Bohemia, NY, USA), Morelli (Sorocaba, SP, Brasil), Ormco (Glendora, 

CA, USA), Orthometric (Marília, SP, Brasil) e Orthosource (Porto Alegre, RS, Brasil) 

(Tabela 4.1). 

 Todos os fios avaliados eram de formato padrão (Standart ou Medium) e 

quanto aos fios termoativados, foram requeridos aqueles cuja temperatura de 

transição fosse mais próxima à temperatura bucal. 

 

Tabela 4.1 Amostra utilizada e condições dos testes* 
Marca Nome Comercial Material (N) Calibre Lote 

Abzil 

ARCO NITINOL 
Superelástico 

Níquel-titânio 
Convencional (15) 0,014” 209505 

ARCO NITINOL 
Termoativado 

Níquel-titânio 
Termoativado** (15) 0,014” 1029200153 

GAC 
LOWLAND NITI Níquel-titânio 

Convencional (15) 0,014” 069277 

SENTALLOY Níquel-titânio 
Termoativado*** (15) 0,014” H570 

Morelli 
NiTi SUPERELÁSTICO Níquel-titânio 

Convencional (15) 0,014” 1472246 

NiTi TERMOATIVADO 
Thermo Plus 

Níquel-titânio 
Termoativado** (15) 0,014” 1501558 

Ormco DAMON CUNITI Cobre-níquel-titânio 
Termoativado** (15) 0,014” 060965155 

Orthometric 
Flexy Super Elastic Níquel-titânio 

Convencional (15) 0,014” 0310 

Flexy – Thermal Níquel-titânio 
Termoativado 35°C (15) 0,014” 0310 

Orthosource 

SuperNitane Nickel 
Titanium Arches 

Níquel-titânio 
Convencional (15) 0,014” 9003 

SUPERTHERMAL 
NICKEL TITANIUM 
ARCHES 

Níquel-titânio 
Termoativado** (15) 0,014” 9003 

* Todos os grupos foram testados em temperatura controlada de (36±1)° Celsius (C) 
** Valor de Austenite finish (Af) não informada na embalagem do produto 
*** “TTR (TTR, em inglês, temperature transformation range) próxima à temperatura do corpo”, 
informado na embalagem 
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4.2 Métodos 

 

 

 Para a avaliação da deflexão elástica dos fios selecionados, foi utilizada uma 

máquina de ensaio universal Instron 3342 (Norwood, MA, USA) com célula de carga 

de 10N (1kgf) (Figura 4.1). Nesta série de máquinas, a partir do início dos testes, a 

acurácia de sua velocidade é de ±0,2% e a acurácia da posição (extensão) é igual 

ou menor que ±0,02mm ou ±0,05% da leitura, o que for de maior valor(INSTRON, 

2004). 

 Com relação às células de carga, esta série tem acurácia de ±0,5% do valor 

de leitura, quando em temperatura de 25° Celsius (C ). No caso desta pesquisa, a 

célula de carga foi mantida nesta temperatura e, por isso, os resultados têm acurácia 

significativa(INSTRON, 2004). 

 

 
Figura 4.1 Máquina de ensaio universal Instron 3342 e célula de carga utilizada (10N). 

 

 Com a intenção de padronizar os testes de forma internacional e tão 

adequada quanto possível, os métodos utilizados nesta pesquisa seguiram a norma 

ISO 15.841: Dentistry – Wires for use in orthodontics(INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2006). Esta norma padroniza os testes 

laboratoriais para os fios ortodônticos. Para os testes de deflexão elástica, a norma 

ISO 15.841 aponta o teste de 3 pontos como o mais apropriado. O protocolo para 

esse teste apresenta diretrizes, as quais foram seguidas por esta pesquisa. 
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 De acordo com essa norma, a distância entre os suportes para o teste de 3 

pontos deve ser de 10mm (Figura 4.2) e os fios testados devem ser cortados em um 

comprimento mínimo de 30mm tomado da parte terminal do arco, que é a porção 

mais reta do fio. Para isso, foi utilizado um paquímetro digital (Mitutoyo Sul 

Americana Ltda, Suzano, SP, Brasil). 

 

 
Figura 4.2 Figura representativa do teste de 3 pontos, norma ISO 15.841. 

 

 Ainda de acordo com essa norma, os testes foram feitos sempre à mesma 

temperatura para todos os grupos testados, sendo (36±1)°C a temperatura de teste, 

independentemente do fato de serem fios termoativados ou não. Para isso, foi 

adaptado à máquina de testes um recipiente de acrílico com água(HUDGINS; 

BAGBY; ERICKSON, 1990; BISHARA et al., 1995; MELING; ODEGAARD, 1998; 

KAWASHIMA; OHNO; SACHDEVA, 1999; MELING; ODEGAARD, 2001; 

WILKINSON et al., 2002; PARVIZI; ROCK, 2003; YANARU et al., 2003; GARREC; 

JORDAN, 2004; MALLORY et al., 2004; GARREC; TAVERNIER; JORDAN, 2005; 

VAN AKEN et al., 2008; QUINTÃO et al., 2009; SEYYED AGHAMIRI; 

AHMADABADI; RAYGAN, 2010; LOMBARDO et al., 2011) à temperatura de 

(36±1)°C, mantida com auxílio de aquecedor submersí vel com termostato integrado 

(ATMAN Eletronic Heater, China) e conferida por termômetro decimal de alta 

precisão, com limite de erro de ±0,2°C (INCOTERM, r eferência 5097, São Paulo, 
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SP, Brasil). Entretanto, a célula de carga se manteve em temperatura ambiente, 

condicionada em 25°C (Figura 4.3). 

 

 
Figura 4.3 Recipiente de acrílico adaptado à máquina Instron. 

 

 Antes de cada teste, utilizando o software Instron Bluehill Lite (v.2.25, 2005), a 

célula de carga era adaptada e calibrada (Figura 4.4). A velocidade dos testes foi de 

2,0mm/min e os fios foram avaliados nas seguintes deflexões, recomendadas pela 

norma ISO: 0,5; 1; 2 e 3mm.  

 

 
Figura 4.4 Calibração da célula de carga antes do procedimento dos testes. 
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 Foram feitas as avaliações da deflexão elástica dos fios somente em 

descarga (desativação). Para esses testes, ainda de acordo com a norma ISO, o 

método do software Instron Bluehill Lite foi programado para que o teste iniciasse 

em 3,1mm de deflexão e a partir deste ponto, os valores gerados em descarga 

puderam ser medidos em 3; 2; 1 e em 0,5mm (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5 Retificação para teste de 3 pontos (A) e teste de descarga em 3mm (B) e em 0mm (C). 

 

4.2.1 Dispositivo de Simulação Clínica 

 

 Por causa de uma divergência existente na literatura sobre o uso de 

dispositivos de simulação clínica, em detrimento do teste de 3 pontos(SCHAUS; 

NIKOLAI, 1986; MALLORY et al., 2004; GHERSEL, 2005; SAKIMA; DALSTRA; 

MELSEN, 2006), esta pesquisa também testou os fios por meio de dispositivo para 

possibilitar uma comparação entre os dois tipos de teste.  

 Utilizando-se uma placa de acrílico que serviu para a simulação clínica, os 

testes foram realizados de maneira idêntica à descrita anteriormente, seguindo as 

mesmas prescrições da norma ISO 15.841. Na placa de acrílico, foram afixadas 

estruturas também em acrílico que representavam os dentes superiores(HUDGINS; 

BAGBY; ERICKSON, 1990; YANARU et al., 2003), desde o dente 17 (2o molar 

superior direito) até o dente 27 (2o molar superior esquerdo). Para diminuir as 

chances de interferência de fatores como ligaduras elásticas ou metálicas, o 

acessório escolhido foi o braquete autoligável Damon 3MX™(SCHAUS; NIKOLAI, 

1986; HUDGINS; BAGBY; ERICKSON, 1990; WONG; BORLAND; WEST, 1994; 
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MALLORY et al., 2004; SAKIMA; DALSTRA; MELSEN, 2006; VAN AKEN et al., 

2008; LOMBARDO et al., 2011). A distância entre os braquetes foi mantida 

constante em 6mm(VAN AKEN et al., 2008), que é a distância média entre aletas 

considerado o tamanho do acessório e o tamanho médio das coroas dentárias no 

sentido mésio-distal(OKAWA, 2005; YAMAGUTO; VASCONCELOS, 2005; GOUVÊA 

et al., 2006). Para a execução do teste, a estrutura em acrílico representativa do 

dente 11 (incisivo central superior direito) serviu de apoio para a deflexão que se deu 

com a avaliação da descarga no sentido palatino-vestibular (Figura 4.6). 

 

 

 
Figura 4.6 Dispositivo de simulação clínica. 
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4.3 Análise Estatística 

 

 Para escolher qual o tamanho da amostra a ser utilizada nesta pesquisa, foi 

seguida a norma ISO 15.841, que recomenda 6 espécimes de cada amostra. 

Entretanto, para minimizar a chance de algum erro técnico e aumentar a 

confiabilidade dos resultados, um número de 15 espécimes foi escolhido, para cada 

grupo. Por isso, não houve a necessidade de cálculo amostral. 

 Para a análise quanto à distribuição normal dos resultados, foi utilizado o 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Por haver distribuição normal para a maioria dos 

grupos, foram aplicados os seguintes testes: 

• Teste t independente para: 

• Comparação entre os dois tipos de testes da deflexão elástica 

realizados, a saber, o teste de 3 pontos e o dispositivo de simulação 

clínica. 

 

• ANOVA seguida do teste de Tukey para: 

• Avaliação do desempenho de cada grupo com relação à 

pseudoelasticidade e 

• Comparação entre grupos, nas diferentes deflexões.  
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5  RESULTADOS* 
 
 
Tabela 5.1. Análise descritiva dos resultados de descarga do teste de 3 pontos e do 
dispositivo de simulação clínica em 0,5; 1; 2 e 3mm e resultado do teste t independente. 
Resultados em cN. 

0,5mm 
 3 Pontos Dispositivo  
 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão p 

Abzil C  64,20 33,30 34,51 20,63 0,0066 
Abzil T  19,51 12,39 15,39 13,29 0,3878 
GAC C 60,00 39,43 17,93 44,46 0,0105 
GAC T 36,53 23,41 42,58 08,93 0,3577 

Morelli C  91,74 05,72 09,57 40,89 0,0000 
Morelli T  56,46 03,54 29,52 23,42 0,0001 
Ormco  68,63 20,68 40,99 17,41 0,0005 

Metric C  52,28 27,26 43,12 29,55 0,3850 
Metric T  10,03 24,58 31,80 11,64 0,0044 

Source C  93,26 11,02 44,05 10,09 0,0000 
Source T  38,70 05,15 32,00 17,23 0,1600 

1mm 
 3 Pontos Dispositivo  
 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão p 

Abzil C  71,78 34,15 92,78 18,70 0,0459 
Abzil T  22,84 12,56 36,67 13,36 0,0068 
GAC C 79,14 38,78 74,66 42,27 0,7644 
GAC T 39,37 24,05 73,57 09,04 0,0000 

Morelli C  121,74 06,32 69,95 42,80 0,0001 
Morelli T  61,83 04,03 60,13 23,74 0,7860 
Ormco  74,83 20,57 78,23 17,69 0,6309 

Metric C  52,99 25,54 87,52 31,38 0,0026 
Metric T  14,32 23,96 57,20 12,81 0,0000 

Source C  106,80 10,94 102,83 12,60 0,3644 
Source T  41,00 04,94 57,51 15,79 0,0006 

2mm 
 3 Pontos Dispositivo  
 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão p 

Abzil C  62,40 36,23 143,46 15,59 0,0000 
Abzil T  28,51 12,27 50,31 17,56 0,0005 
GAC C 75,64 39,05 129,73 38,74 0,0007 
GAC T 40,06 24,58 91,18 14,04 0,0000 

Morelli C  123,47 07,38 134,54 42,57 0,3294 
Morelli T  66,61 04,13 94,63 23,55 0,0001 
Ormco  76,65 20,64 113,70 19,42 0,0000 

Metric C  51,00 25,00 149,93 33,78 0,0000 
Metric T  19,27 23,98 94,41 15,59 0,0000 

Source C  110,30 12,21 163,59 14,23 0,0000 
Source T  45,59 04,61 79,78 17,93 0,0000 

3mm 
 3 Pontos Dispositivo  
 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão p 

Abzil C  66,34 37,46 179,28 19,49 0,0000 
Abzil T  58,05 12,95 98,60 20,50 0,0000 
GAC C 67,72 43,30 166,06 42,07 0,0000 
GAC T 66,21 24,70 135,80 22,72 0,0000 

Morelli C  127,07 08,97 180,39 44,37 0,0001 
Morelli T  90,49 05,65 130,26 28,66 0,0000 
Ormco  84,56 21,52 130,10 22,53 0,0000 

Metric C  62,37 25,88 185,14 43,85 0,0000 
Metric T  42,44 23,85 140,83 24,22 0,0000 

Source C  125,78 12,49 212,81 20,97 0,0000 
Source T  78,94 07,54 134,69 23,07 0,0000 

Abreviaturas: C = convencional, T = termoativado, Metric = Orthometric e Source = Orthosource 
Diferenças estatisticamente significantes quando p<0,05 (destacados em vermelho). 
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Tabela 5.2. Porcentagem de espécimes que apresentaram valor de força dentro da média 
do grupo ± 20cN. Valores obtidos pelo teste de 3 pontos. 

 0,5mm 1mm 2mm 3mm Média 

Abzil C 26,7% 20% 20% 33,3% 25% 

Abzil T 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 

GAC C 46,7% 46,7% 46,7% 40% 45% 

GAC T 40% 40% 46,7% 33,3% 40% 

Morelli C 100% 100% 100% 100% 100% 

Morelli T 100% 100% 100% 100% 100% 

Ormco 80% 80% 86,7% 86,7% 83,3% 

Metric C 66,7% 60% 60% 40% 56,7% 

Metric T 40% 46,7% 33,3% 40% 40% 

Source C 86,7% 93,3% 93,3% 93,3% 91,6% 

Source T 100% 100% 100% 93,3% 98,3% 

Abreviaturas: C = convencional, T = termoativado, Metric = Orthometric e Source = Orthosource 
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Tabela 5.3. Comparação dos resultados de descarga do teste de 3 pontos entre as 
diferentes deflexões para cada grupo (ANOVA seguida do teste de Tukey). 

 0,5mm 1mm 2mm 3mm p 

Abzil C A A A A 0,8969 

Abzil T A A A B 0,0000 

GAC C A A A A 0,5689 

GAC T A A A B 0,0042 

Morelli C A B B B 0,0000 

Morelli T A B C D 0,0000 

Ormco A A A A 0,2284 

Metric C A A A A 0,6151 

Metric T A A AB B 0,0025 

Source C A B B C 0,0000 

Source T A AB B C 0,0000 

Abreviaturas: C = convencional, T = termoativado, Metric = Orthometric e Source = Orthosource 
Diferenças estatisticamente significantes quando p<0,05 (destacados em vermelho). 
Letras iguais representam semelhança estatística entre os grupos. 
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Tabela 5.4. Faixa de variação de força dos fios nas diferentes deflexões estudadas em teste 
de 3 pontos. Resultados em cN. 

 Variação 1* Variação 2* Variação 3* Variação Total * 

 1 - 0,5mm 2 - 1mm 3 - 2mm 3 - 0,5mm 

Abzil C 7,58 -9,38** 3,94 2,14 

Abzil T 3,33 5,67 29,54 38,54** 

GAC C 19,14** -3,50 -7,92 7,72 

GAC T 2,84 0,69 26,15 29,68** 

Morelli C 30,00 1,73 3,60 35,33** 

Morelli T 5,37 4,78 23,88 34,03** 

Ormco 6,20 1,82 7,91 15,93** 

Metric C 0,71 -1,99 11,37** 10,09 

Metric T 4,29 4,95 23,17 32,41** 

Source C 13,54 3,50 15,48 32,52** 

Source T 2,30 4,59 33,35 40,24** 

* Variação 1: valores obtidos pela diferença da força liberada na deflexão de 1mm pela força liberada 
na deflexão de 0,5mm. Variação 2: valores obtidos pela diferença da força liberada na deflexão de 
2mm pela força liberada na deflexão de 1mm. Variação 3: valores obtidos pela diferença da força 
liberada na deflexão de 3mm pela força liberada na deflexão de 2mm. Variação Total: valores obtidos 
pela diferença da força liberada na deflexão de 3mm pela força liberada na deflexão de 0,5mm. 
 ** Variação máxima de força 
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Tabela 5.5. Média dos grupos e comparação dos resultados de descarga do teste de 3 
pontos entre os diferentes grupos em 0,5; 1; 2 e 3mm (ANOVA seguida do teste de Tukey). 

0,5mm 

Abzil 
C 

Abzil 
T 

GAC 
C 

GAC 
T 

Morelli 
C 

Morelli 
T Ormco Metric 

C 
Metric 

T 
Source 

C 
Source 

T p 

64,20 

BC 

19,51 

DF 

60,00 

ABC 

36,53 

AD 

91,74 

E 

56,46 

ABC 

68,63 

CE 

52,28 

ABC 

10,03 

F 

93,26 

E 

38,70 

ABD 
0,0000 

1mm 

Abzil 
C 

Abzil 
T 

GAC 
C 

GAC 
T 

Morelli 
C 

Morelli 
T Ormco Metric 

C 
Metric 

T 
Source 

C 
Source 

T p 

71,78 

BC 

22,84 

DE 

79,14 

C 

39,37 

ADE 

121,74 

F 

61,83 

ABC 

74,83 

BC 

52,99 

AB 

14,32 

D 

106,80 

F 

41,00 

AE 
0,0000 

2mm 

Abzil 
C 

Abzil 
T 

GAC 
C 

GAC 
T 

Morelli 
C 

Morelli 
T Ormco Metric 

C 
Metric 

T 
Source 

C 
Source 

T p 

62,40 

ACD 

28,51 

BE 

75,64 

A 

40,06 

BCE 

123,47 

F 

66,61 

AD 

76,65 

A 

51,00 

ABCD 

19,27 

E 

110,30 

F 

45,59 

BCD 
0,0000 

3mm 

Abzil 
C 

Abzil 
T 

GAC 
C 

GAC 
T 

Morelli 
C 

Morelli 
T Ormco Metric 

C 
Metric 

T 
Source 

C 
Source 

T p 

66,34 

ABC 

58,05 

AB 

67,72 

ABC 

66,21 

ABC 

127,07 

D 

90,49 

C 

84,56 

AC 

62,37 

AB 

42,44 

B 

125,78 

D 

78,94 

AC 
0,0000 

Abreviaturas: C = convencional, T = termoativado, Metric = Orthometric e Source = Orthosource 
Diferenças estatisticamente significantes quando p<0,05 (destacados em vermelho). 
Letras iguais representam semelhança estatística entre os grupos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

*Como determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, a força será apresentada em 
Newton. 1 Newton (1N) equivale a aproximadamente 100 gramas-força, portanto, para 
facilitar a leitura, foi utilizado centi Newton (cN), que é semelhante à medida de 1 grama-
força (grf). 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

 Para facilitar o entendimento do texto, este capítulo será dividido em 

subtópicos. Serão discutidos os materiais e métodos, os resultados e, ao final, a 

aplicação clínica destes achados. 

 

 

6.1 Material e Métodos 

 

 A escolha de conduzir uma pesquisa laboratorial vem do fato de que nesse 

ambiente são menores as chances de que fatores externos influenciem os 

resultados do estudo pois, no caso das pesquisas clínicas, pode haver interferência 

de uma larga variabilidade de resposta individual(EVANS; JONES; NEWCOMBE, 

1998). Assim, por apresentarem menos variáveis que os testes clínicos, a 

comparação laboratorial entre marcas seria mais justa(KAPILA; SACHDEVA, 1989; 

TONNER; WATERS, 1994b). E apesar desses resultados serem diferentes daqueles 

advindos de um estudo clínico, os padrões obtidos tanto no laboratório quanto no 

ambiente clínico se mostram semelhantes, permitindo uma base para 

comparações(KAPILA; SACHDEVA, 1989; KAPILA et al., 1990; GURGEL et al., 

2001). 

 

6.1.1 Seleção do Calibre 0,014” e da Liga de Níquel -titânio 

 

 O calibre de escolha para ser avaliado nesta pesquisa foi o de 0,014” 

(0,36mm). Esta escolha baseou-se no conhecimento geral de que os fios de níquel-

titânio são mais indicados para o início do tratamento, fase de alinhamento e 

nivelamento(ANDREASEN; MORROW, 1978; KUSY; GREENBERG, 1981; RUBIN, 

1999), especialmente os fios redondos de baixo calibre. Isso é devido à intenção de 

minimizar a sensação dolorosa do paciente, pois sabe-se que a dor é um dos fatores 

mais importantes de desencorajamento com relação ao tratamento 

ortodôntico(OLIVER; KNAPMAN, 1985) e que ela pode ser descrita como bastante 

intensa(JONES; CHAN, 1992; FUCK; DRESCHER, 2006), afetando a colaboração 
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do paciente e podendo piorar a higiene oral(CIOFFI et al., 2012). Além destes fatos, 

como o teste de deflexão elástica, usado nesta pesquisa, simula uma condição de 

apinhamento dentário, seria mais sensato avaliar o fio que enfrenta justamente esta 

situação, a saber, os fios redondos de baixo calibre(GIL; PLANELL, 1999). Por isso, 

a escolha de um calibre delicado, como o 0,014”, usado como um dos fios de início 

de tratamento na maioria dos casos(GATTO et al., 2011; LOMBARDO et al., 2011; 

DAMON, 2012). 

 Confirmando estes achados e para ratificar o uso da liga de níquel-titânio 

nesta pesquisa, foi avaliado um estudo de 2008 sobre as tendências de uso de 

materiais entre os ortodontistas clínicos(KEIM et al., 2008). Os resultados mostraram 

que 87% destes ortodontistas usam o fio de níquel-titânio para iniciar o tratamento e 

13,9% o usam como fio de finalização. Na pesquisa anterior, publicada 6 anos antes, 

o uso do níquel-titânio ao início do tratamento era de 80,2% e ao final, de 11%. 

Estes dados indicam um aumento no uso desta liga com o passar do tempo. O fio de 

aço foi escolhido como fio de início de tratamento por 42,1% e como fio de 

finalização por 73,1% dos ortodontistas. Na pesquisa de 2002, estes percentuais 

eram de 49% e 79,2%, respectivamente. Apesar de ser considerado como o fio ideal 

para a finalização(KUSY; GREENBERG, 1981; KAPILA; SACHDEVA, 1989; RUBIN, 

1999), houve uma diminuição do uso do fio de aço tanto para o início quanto para o 

final do tratamento. Outra queda de uso foi observada nos fios termoativados que 

eram usados por 15,8% dos entrevistados ao início do tratamento e por 2,3% ao 

final. Na pesquisa anterior, estes números eram 26,8% e 2,4%, respectivamente. 

 Ainda com base neste estudo(KEIM et al., 2008), as demais ligas (cromo-

cobalto-níquel, titânio-molibdênio, titânio-nióbio e outras) representaram 

porcentagens bem baixas em comparação ao uso massivo da liga de níquel-titânio. 

Por isso, foi esta a liga de escolha para ser estudada nesta pesquisa. 

 

6.1.2 Seleção das Marcas dos Fios Ortodônticos 

 

 Atualmente, existem várias marcas e tipos de fios ortodônticos no 

mercado(D'ANTÒ et al., 2012; HUDGINS; BAGBY; ERICKSON, 1990; NAKANO et 

al., 1999; BADRAN et al., 2003). Mesmo quando se restringe à liga – no caso desta 

pesquisa, níquel-titânio – ainda assim muitas marcas estão hoje disponíveis. Por 
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isso, foram selecionadas algumas dentre as mais usadas no Brasil, para serem 

testadas. Como será esclarecido no tópico 6.1.5, a mesma metodologia desta 

pesquisa pode ser usada para a avaliação de outras marcas, permitindo resultados 

comparáveis. As marcas selecionadas foram as mais encontradas em estandes de 

congressos e em lojas de artigos ortodônticos e, provavelmente, as mais adquiridas 

pelo ortodontista brasileiro. Para tornar as comparações mais abrangentes, as 

marcas Abzil (3M), GAC e Ormco foram também avaliadas, o que permitiu 

resultados menos restritos ao mercado brasileiro. 

 Foram selecionados fios convencionais e termoativados, pois ambos têm sido 

muito usados, mesmo que em proporções diferentes(KEIM et al., 2008). Nesta 

pesquisa, aos fios não termoativados chamou-se convencionais, ao invés de 

“superelásticos”, pois nem todos deixavam claro na embalagem que o fio 

apresentava esta característica, especialmente os fios das marcas GAC e 

Orthosource. Ao contrário, os fios termoativados eram assim declarados em todas as 

marcas estudadas, sendo identificados seja pelo nome comercial ou pelas 

informações da embalagem (Tabela 4.1). Apesar disso, nem todas as marcas 

dispunham a temperatura de Af (Austenite finish) de seu produto, contrariando o 

sugerido pela norma ISO 15.841(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2006), que direciona que cada pacote deva ser etiquetado 

com pelo menos estas informações: nome e endereço do fabricante e/ou 

distribuidor; nome comercial do fio; dimensões do fio; lote; quantidade de fios; uso 

devido e um símbolo de aviso quando há níquel na liga, seguido do texto: “Este 

produto contém níquel”. Além destes dados, a norma ainda diz que o fabricante 

deveria providenciar informação de fácil acesso sobre a composição química da liga 

com suas concentrações e a temperatura de Af. Dos grupos estudados, somente a 

marca Orthometric apresentou com clareza esta informação (Tabela 4.1). 

Realmente, o fato de determinados produtos serem oferecidos sem suas 

características mecânicas dispostas já tem sido relatado há algum tempo(NAKANO 

et al., 1999). 

 Outro aspecto muito interessante que auxiliou na escolha das marcas a serem 

testadas foi seu preço de mercado. Por isso, foi também objetivo desta pesquisa 

entender o porquê de diferenças de custo tão grandes, estabelecidas pelos 

fabricantes. Comparando os preços* dos envelopes com 10 unidades de fios cada, 
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os preços variaram de R$9,50 e R$11,00 (Orthosource convencional e termoativado, 

respectivamente); R$10,95 (Orthometric, convencional ou termoativado); R$12,98 

(Morelli, convencional ou termoativado); R$15,60 e R$18,90 (Abzil convencional e 

termoativado, respectivamente); R$20,88 e R$48,46 (GAC convencional e 

termoativado, respectivamente) até R$220,00 (cobre-níquel-titânio da Ormco, 

também conhecido como CopperNiTi ou CuNiTi). Assim, o resultado do teste de 

deflexão elástica, que mais se aproxima da realidade clínica, permitiria justificar – ou 

não – esta diferença na valoração destes produtos.  

*Valores referentes ao ano de 2012. 

 

6.1.3 Máquina de Ensaio Universal e Célula de Carga  

 

 Parte fundamental do desenho desta pesquisa foi a escolha da máquina de 

testes e do valor da célula de carga a ser utilizada. A máquina utilizada foi um 

exemplar da marca Instron, modelo 3342 (Norwood, MA, USA) com célula de carga 

de 10N (1kgf). A marca Instron trabalha com várias células de carga, que são os 

dispositivos sensíveis à força liberada nos testes. Estas células devem ser 

cuidadosamente escolhidas, de acordo com a expectativa de força liberada pelo 

espécime a ser estudado, para que haja credibilidade de resultados. 

 É possível perceber na literatura de nossa área, que nem todos os autores 

atentam para esta questão, o que exige do leitor cautela quando interpretar 

resultados e avaliar conclusões. Apesar de ser conhecido que as forças ortodônticas 

são forças leves, há relatos de trabalhos que utilizaram célula de carga de 1000N 

(100kgf)(JUVVADI et al., 2010), 1000 libras (453,6kgf)(KLUMP et al., 1994), 5000N 

(500kgf)(RUCKER; KUSY, 2002b) e até de 10.000 libras (4.536kgf)(STAGGERS; 

MARGESON, 1993). É de se supor que células de carga de valores tão altos não 

proporcionem resultados confiáveis para ligas que liberam forças proporcionalmente 

tão diminutas. 

 Como é esperado que os fios ortodônticos, especialmente os de baixo calibre, 

liberem forças menores ou em torno de 1N (100grf), foi selecionada para esta 

pesquisa uma célula de carga de 10N (1kgf).  Estas células de carga da marca 

Instron, modelo 3342 têm acurácia de ±0,5% do valor de leitura. Assim, um valor de 
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leitura de força de 60cN, por exemplo, tem erro máximo de ±0,3cN. Portanto, o 

resultado do valor das forças liberadas pelo teste têm acurácia significativa.  

 

6.1.4 Teste de Deflexão Elástica 

 

 Existem diversos testes que podem ser aplicados para conhecer as 

características físicas de uma liga metálica. A avaliação pode ser feita estudando o 

módulo de elasticidade, o springback, a histerese, o relaxamento da liga, entre 

outros. Cada uma destas avaliações é importante e deve ser aplicada dependendo 

daquilo que se quer conhecer. Mas estes testes não são considerados suficientes 

por alguns autores(BURSTONE; GOLDBERG, 1983; MIURA et al., 1986). O teste de 

deflexão elástica, usado nesta pesquisa, apresenta a força liberada pela liga quando 

esta é submetida a uma determinada carga que promove sua deflexão. 

 As propriedades mecânicas dos fios são geralmente demonstradas por testes 

de tração, deflexão ou de torque. Apesar de algumas características dos fios, 

determinadas por estes testes, não refletirem necessariamente o seu 

comportamento clínico, elas permitem uma base para comparações(KAPILA; 

SACHDEVA, 1989; GURGEL et al., 2001; TERAMOTO, 2010). 

 Dentre todos estes testes, o teste de deflexão elástica é o que mais se 

aproxima clinicamente dos interesses do ortodontista, pois é precisamente isso que 

ele irá fazer ao adaptar um fio de níquel-titânio aos dentes de seu paciente, com a 

intenção de alinhá-los(BURSTONE; GOLDBERG, 1983; BURSTONE; QIN; 

MORTON, 1985; ASGHARNIA; BRANTLEY, 1986; KRISHNAN; KUMAR, 2004). 

Burstone também apoia essa questão quando afirma que apesar de os engenheiros 

trabalharem com parâmetros como módulo de elasticidade e limite de escoamento, o 

clínico está mais preocupado em conhecer qual a força produzida pelo fio em 

relação à quantidade de deflexão(BURSTONE; GOLDBERG, 1983) e mesmo os 

profissionais mais ligados à pesquisa têm grande interesse no caráter clínico deste 

tipo de informação(KOKICH, 2012). 

 Considerando o fato de que esse teste apresenta os valores de força 

causados por uma deflexão momentânea, pode surgir alguma dúvida sobre o 

comportamento desses fios submetidos a tal deflexão por um período de tempo 
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maior, como acontece clinicamente. Quanto a isso, temos o resultado de pesquisa 

sobre a fadiga dos fios de níquel-titânio superelásticos. Quando submetidos a 

deflexões consideráveis (teste de fadiga estático) e repetitivas, que imitam as forças 

oclusais (teste de fadiga dinâmico), esses fios não apresentaram variação 

significante em sua força de descarga(VAN AKEN et al., 2008). Outros estudos 

também mostraram que não houve relaxamento para fios de níquel-titânio(HAZEL; 

ROHAN; WEST, 1984; WONG; BORLAND; WEST, 1994). 

 

6.1.5 Teste de 3 Pontos  

 

 O teste de 3 pontos foi escolhido por sua indicação pela norma ISO 15.841 e 

por causa de sua semelhança clínica e reprodutibilidade(KRISHNAN; KUMAR, 2004; 

BERGER; WARAM, 2007). 

 Há na literatura aqueles autores que defendem o uso de dispositivos que 

simulem o arco dentário com a intenção de obter resultados mais fiéis(SCHAUS; 

NIKOLAI, 1986; GHERSEL, 2005; SAKIMA; DALSTRA; MELSEN, 2006). Entretanto, 

quando estes dispositivos de simulação clínica são usados, não é possível fazer 

comparações entre eles, pois qualquer diferença no material usado e na disposição 

de suas estruturas pode interferir nos resultados(OLTJEN et al., 1997). 

 Não é por acaso que a norma ISO 15.841 dita que os testes de deflexão 

elástica sejam feitos por meio de teste de 3 pontos. Este teste é o mais indicado 

para o estudo da deflexão elástica, pois elimina grande parte das variáveis 

encontradas nos dispositivos de simulação clínica tais como o atrito entre os 

componentes, distância interbraquetes e a influência de materiais fora do interesse 

do estudo como ligaduras elásticas ou amarrios metálicos(YONEYAMA et al., 1992; 

WONG; BORLAND; WEST, 1994; GURGEL et al., 2001). Como já mencionado, 

esse teste, muito mais simples de ser executado, pode ser refeito por outros 

pesquisadores, permitindo assim o confronto dos resultados 

encontrados(KRISHNAN; KUMAR, 2004; BERGER; WARAM, 2007). 

 Por causa dessa divergência, a confecção de um dispositivo de simulação 

clínica para esta pesquisa teve como objetivo simular o arco dentário e a deflexão do 

fio ortodôntico, analisada na estrutura que representava o incisivo central. A escolha 
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deste dente foi feita com base na literatura consultada(SEGNER; IBE, 1995) e na 

evidência de que a maior porcentagem dos apinhamentos dentários ocorre na região 

de incisivos(CASTRO; VALLADARES-NETO; ESTRELA, 2010). Para a colagem, foi 

escolhido um conjunto de braquetes autoligáveis para diminuir a possibilidade de 

interferência das ligaduras elásticas ou metálicas(SCHAUS; NIKOLAI, 1986). Os 

mesmos materiais, a mesma temperatura e o mesmo método de estudo inserido no 

programa da máquina Instron foi utilizado para os testes com dispositivo e o teste de 

3 pontos. Os resultados mostram que há diferença significativa entre estes testes 

(Tabela 5.1), que serão discutidos no tópico 6.2.1. 

 

6.1.6 Avaliação dos Resultados em Descarga 

 

 De um ponto de vista prático, a carga é representada pela curva superior do 

gráfico, que mostra a força aplicada ao dente quando o clínico deflexiona o fio e o 

amarra ao braquete. A curva inferior representa a descarga e mostra o potencial 

movimento dentário enquanto o fio retorna ao seu formato original (Ver Glossário, 

figura 2)(ANDREASEN; HEILMAN; KRELL, 1985). Portanto, é de maior interesse 

clínico conhecer as forças liberadas pelo teste de descarga do que as forças 

liberadas pelo teste de carga(CHEN; ZHI; ARVYSTAS, 1992; WATERS, 1992b; 

YONEYAMA et al., 1992; MURAVIEV; OSPANOVA; SHLYAKHOVA, 2001; 

FISCHER-BRANDIES et al., 2003), porque a descarga representa as forças que 

promovem a movimentação dentária durante o tratamento 

ortodôntico(ANDREASEN; HEILMAN; KRELL, 1985; BURSTONE; QIN; MORTON, 

1985; KAPILA et al., 1991; SEGNER; IBE, 1995; NAKANO et al., 1999; MURAVIEV; 

OSPANOVA; SHLYAKHOVA, 2001; GARREC; TAVERNIER; JORDAN, 2005; 

BARTZELA; SENN; WICHELHAUS, 2007; BERGER; WARAM, 2007; LIAW et al., 

2007; VAN AKEN et al., 2008; GATTO et al., 2011; LOMBARDO et al., 2011). 

Adicionalmente, a norma ISO 15.841, referência nesta pesquisa, também indica a 

avaliação dos resultados em descarga. 
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6.1.7 Temperatura 

 

 A temperatura selecionada para os testes desta pesquisa também foi 

baseada na norma ISO 15.841, que indica temperatura de (36±1)° Celsius (C). Esta 

é a temperatura média bucal(AIROLDI et al., 1997; BOLENDER et al.) e mais 

especificamente com relação aos incisivos, cuja temperatura média é de 35°C por 

cerca de 80% do tempo(MOORE et al., 1999; LIM et al., 2008).  

 

 

6.2 Resultados 

 

6.2.1 Comparação do Teste de 3 pontos e Dispositivo  de Simulação Clínica 

(Tabela 5.1) 

 

 Na tabela 5.1 estão apresentados a média e o desvio-padrão de cada um dos 

grupos, em cada uma das deflexões estudadas. É possível observar que houve 

diferença significativa entre os resultados gerados pelo teste de 3 pontos e pelo 

dispositivo de simulação clínica em 35 das 44 avaliações. De um modo geral, na 

deflexão de 0,5mm, o dispositivo liberou forças mais leves que o teste de 3 pontos. 

Entretanto, nas deflexões de 1; 2 e 3mm, o dispositivo liberou forças mais pesadas.  

 Em uma comparação semelhante, foi encontrada diferença entre os valores 

gerados pelo teste de 3 pontos convencional quando comparado ao teste de 3 

pontos usando braquetes. Durante a descarga, foi observada de 1,5 a 4 vezes maior 

rigidez do fio quando aplicado o teste de 3 braquetes do que quando aplicado o teste 

de 3 pontos em 1 e 2mm. Uma exceção foi encontrada para o fio de níquel-titânio 

que, na deflexão de 2mm, apresentou valores menores no teste com 3 braquetes. 

Em 3mm, a rigidez do método utilizando braquete foi maior de 7,5 até 40 vezes, 

provavelmente por conta do atrito gerado pelos acessórios(OLTJEN et al., 1997). 

 Na comparação dos valores obtidos por dispositivo de simulação clínica com 

os resultados de outras pesquisas foi encontrado que, durante a carga, a força 

liberada pelo teste com o dispositivo era até 3,5 vezes maior que a liberada pelo 

teste de 3 pontos. Durante a descarga, essa diferença era 1,6 vezes maior para o 

dispositivo(YANARU et al., 2003). 
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 Em um estudo comparando os valores de força obtidos na descarga, gerados 

por teste de 3 pontos e por diferentes dispositivos de simulação clínica (dispositivo 

parcial com braquetes convencionais, dispositivo parcial com braquetes autoligáveis, 

dispositivo total com braquetes convencionais e dispositivo total com braquetes 

autoligáveis) observou-se que os resultados de força liberados pelo teste de 3 

pontos foram os menores. Dentre os dispositivos, a menor média de força foi gerada 

pelo dispositivo total com braquetes convencionais. Como justificativa, o atrito foi 

apontado como capaz de reduzir o valor da força liberada. Essa explicação também 

justifica, mesmo que parcialmente, o fato de a maior média ter sido gerada pelo 

dispositivo total com braquetes autoligáveis(WILKINSON et al., 2002).  

 Clinicamente, essa justificativa faz sentido pois o atrito aumenta a força 

liberada pelo fio durante a carga, mas diminui a força durante a descarga(NAKANO 

et al., 1999; BARTZELA; SENN; WICHELHAUS, 2007; LIAW et al., 2007). Por isso, 

o dispositivo com maior atrito gerou a menor força, pois durante a descarga, o atrito 

dificulta o retorno do fio à sua posição inicial. O dispositivo total com braquetes 

autoligáveis apresentou os maiores valores de força, por causa do menor atrito 

gerado por esses tipos de braquetes. Entretanto, por causa do menor número de 

braquetes no dispositivo parcial com braquetes autoligáveis, este dispositivo é que 

deveria apresentar os maiores valores de força ao invés do dispositivo total com 

braquetes autoligáveis já que quanto menor o atrito, maior a leitura da força liberada 

pelo fio. Contudo, há um detalhe que pode ajudar a entender esta questão. O 

detalhe é que os dispositivos parciais desse estudo foram realizados com a região 

mais reta do fio, ao contrário dos dispositivos totais, cuja região avaliada foi a porção 

anterior do arco, que é curva. Nesta região a força liberada é maior que na região 

mais retilínea do fio(SCHAUS; NIKOLAI, 1986). Esta diferença pode ser a causa 

mais acertada para forças geralmente maiores apresentadas pelos dispositivos de 

simulação clínica, em comparação às forças liberadas pelo teste de 3 pontos, 

encontradas nesta pesquisa e nos estudos citados acima. 

 Apesar disso, esta menor força detectada laboratorialmente pelo teste de 3 

pontos pode ser compensada pelo maior atrito observado clinicamente. A presença 

dos braquetes, a distância entre eles, as ligaduras e o próprio apinhamento são 

fatores que aumentam o atrito no ambiente clínico. Dessa forma, esse grande atrito 

seria capaz de diminuir a força liberada pelo fio, o que não ocorre no teste de 3 
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pontos. Assim, os resultados clínico e laboratorial com o teste de 3 pontos ficariam 

mais equivalentes.  

 É certo que o teste de 3 pontos pode não apresentar os valores de força mais 

semelhantes aos obtidos clinicamente, mas fornece base confiável para 

comparações. É possível observar que os estudos que compararam o dispositivo 

com o teste de 3 pontos mostraram que os dispositivos apresentam resultados 

inconstantes nas diferentes deflexões(OLTJEN et al., 1997), grande variação na 

diferença de valores de força apresentada, em comparação com o teste de 3 

pontos(OLTJEN et al., 1997; YANARU et al., 2003) e diferença significativa entre os 

diversos tipos de dispositivo(WILKINSON et al., 2002).   

 Portanto, essas diferenças mostram como os dispositivos de simulação clínica 

podem apresentar resultados variados. Esse fato reforça a necessidade do uso de 

uma metodologia menos susceptível a essas variações. Portanto, por causa dos 

aspectos acima destacados, por sua reprodutibilidade, significância clínica(MIURA et 

al., 1986) e pela indicação da norma ISO 15.841, serão discutidos os resultados 

gerados apenas pelo teste de 3 pontos. 

 

6.2.2 Desvio-Padrão (Tabelas 5.1 e 5.2) 

 

 Ainda na tabela 5.1, é possível observar que alguns fios mostraram valores de 

desvio-padrão abaixo de 10cN, são eles: Morelli convencional, Morelli termoativado 

e Orthosource termoativado. Valores entre 10 e 20cN foram apresentados pelos fios 

dos grupos: Abzil termoativado e Orthosource convencional. Valores entre 20 e 

30cN foram apresentados pelos fios dos grupos: GAC termoativado, Ormco, 

Orthometric convencional e Orthometric termoativado. Valores acima de 30cN foram 

apresentados pelos grupos Abzil convencional e GAC convencional. 

 Os resultados dos grupos Morelli convencional, Morelli termoativado e 

Orthosource termoativado mostraram desvio-padrão baixo, considerado excelente 

em comparação aos demais grupos, com valores entre 3,54cN e 8,97cN, em todas 

as deflexões estudadas. Este resultado é confirmado por outro estudo que encontrou 

baixo desvio-padrão para a marca Morelli, o menor dentre as outras 8 marcas 

estudadas(GURGEL et al., 2001).  
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 Clinicamente, esses resultados revelam a consistência da marca a respeito da 

qualidade e homogeneidade dos fios fabricados. Um desvio-padrão de, por exemplo, 

5cN mostra que a variação da qualidade dentro de um mesmo lote é bastante 

aceitável. Por outro lado, um desvio-padrão de 30cN, significa que dentro de um 

mesmo lote há fios com diferenças significantes no que diz respeito ao valor das 

forças liberadas. 

 A tabela 5.2 mostra a importância clínica dos valores de desvio-padrão 

encontrados. Nesta tabela é possível conhecer a porcentagem de fios que liberou 

valores dentro da média do grupo, numa faixa de ±20cN. Esta porcentagem mostra a 

real chance de se usar um fio com as características encontradas para seu grupo 

como um todo. Os grupos que ficaram com porcentagem média acima de 80% foram 

os seguintes: Abzil termoativado, Morelli convencional e termoativado, Ormco e 

Orthosource convencional e termoativado. Os grupos que ficaram com porcentagem 

média entre 40% e 60% foram: GAC convencional e termoativado e Orthometric 

convencional e termoativado. O grupo Abzil convencional apresentou porcentagem 

média de 25%. De acordo com este dado é possível estabelecer outro critério de 

avaliação da qualidade da marca. 

 Outros estudos também relataram grande desvio-padrão(KRISHNAN; 

KUMAR, 2004; ZUCCH et al., 2011), cuja causa pode estar relacionada com o 

processo de manufatura e/ou seu tratamento térmico(BISHARA et al., 1995; 

MUENCH, 1999; BIERMANN; BERZINS; BRADLEY, 2007). Além disso, foram 

encontradas diferenças significantes entre lotes de uma mesma marca(WATERS, 

1992b; TONNER; WATERS, 1994b) e comportamento mecânico diferente do 

propagado pelo fabricante(BISHARA et al., 1995; IBE; SEGNER, 1998). 

 

6.2.3 Avaliação da Pseudoelasticidade (Tabelas 5.3 e 5.4) 

 

 Esta comparação teve o objetivo de demonstrar qual ou quais fios mantêm o 

mesmo valor de força independentemente da deflexão, o fenônemo conhecido 

comercialmente como “superelasticidade”. Isso porque tal característica é um fator 

importante na liberação de forças contínuas durante a fase de alinhamento e 

nivelamento. Na tabela 4.1, é possível perceber que pelo menos 3 marcas (Abzil, 
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Morelli e Orthometric) deixam implícita essa característica no nome comercial do 

produto. Entretanto, já foi publicado que esse fenômeno não está somente presente 

nos fios comercializados como “superelásticos”(THAYER et al., 1995). 

 O comportamento mecânico “superelástico” da liga de níquel-titânio, mais 

corretamente chamado pseudoelástico, é resultado da força que causa a 

transformação cristalográfica da liga de austenítica para martensítica(BARWART, 

1996; GURGEL et al., 2001). É representado pela região horizontal do gráfico, que 

indica um valor de força constante em um particular período de deflexão(Ver 

Glossário, figura 3)(VIAZIS, 1991; KUSY, 1997; LOMBARDO et al., 2011). 

 Alguns autores usam como parâmetro para a avaliação da pseudoelasticidade 

a observação visual do gráfico da descarga, em teste de deflexão(KHIER; 

BRANTLEY; FOURNELLE, 1991; YONEYAMA et al., 1992; SEGNER; IBE, 1995; 

AIROLDI; RIVA, 1996; IIJIMA et al., 2002b; RUCKER; KUSY, 2002a; WILKINSON et 

al., 2002; FISCHER-BRANDIES et al., 2003; YANARU et al., 2003; GARREC; 

JORDAN, 2004; SAKIMA; DALSTRA; MELSEN, 2006; LIAW et al., 2007; 

LOMBARDO et al., 2011). Entretanto, esta não é uma avaliação objetiva, pois o 

avaliador considera pseudoelasticidade a presença de uma região de platô no 

gráfico, que pode ser mais ou menos horizontalizada. Assim, conclusões baseadas 

unicamente na leitura do gráfico podem ser subjetivas e, por isso, seria arriscada a 

comparação de diversas marcas usando somente este método como parâmetro. 

 Há também outra forma de avaliação deste fenômeno, usando a diferença de 

valores de força liberada pelos extremos de deflexão(MIURA et al., 1986; NAKANO 

et al., 1999). Por exemplo, a força liberada pela deflexão de 3mm, subtraída da força 

liberada pela deflexão de 0,5mm dá uma faixa de variação de força que pode ser 

considerada alta ou não. 

 No caso desta pesquisa, foi aplicado o teste estatístico ANOVA, seguido do 

teste de Tukey para avaliar as diferenças de força liberada pelas diversas deflexões, 

em cada grupo de fios estudado. Com base nestes resultados, somente 4 grupos 

demonstraram constância de força em todas as deflexões, são eles: Abzil 

convencional, GAC convencional, Ormco e Orthometric convencional (Tabela 5.3). 

Esta característica, apresentada por estes grupos, mostra que o fio libera a mesma 
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intensidade de força, mesmo em diferentes graus de apinhamento(LOMBARDO et 

al., 2011). 

 Entretanto, por causa de uma grande variação nos valores de desvio-padrão 

entre os grupos, houve a necessidade de aplicar outro modo de estudo da 

pseudoelasticidade. Isso porque o teste estatístico beneficia os grupos de grande 

desvio-padrão. Nesses casos, o teste é menos capaz de detectar diferenças entre 

as deflexões, sugerindo um comportamento pseudoelástico do material. No caso de 

baixos valores de desvio-padrão, o teste consegue detectar mais seguramente as 

diferenças entre as deflexões, classificando o fio como inconstante, com relação à 

pseudoelasticidade. 

 Assim, os grupos foram também estudados em relação à faixa de variação de 

forças liberadas durante todo o teste (Tabela 5.4). Para a obtenção destes valores 

foi calculada a diferença do valor de força das ativações de 0,5mm até 1mm; 1mm 

até 2mm; 2mm até 3mm e de 0,5mm até 3mm. A maior diferença de força calculada 

foi utilizada para separar os grupos desta forma: os grupos que liberaram faixa de 

variação da força abaixo de 20cN foram os seguintes: Abzil convencional, GAC 

convencional, Ormco e Orthometric convencional. Os demais fios ficaram entre 20cN 

e 40cN. Essa avaliação mostrou que os mesmos grupos que se apresentaram como 

pseudoelásticos no teste estatístico foram os que tiveram menor faixa de variação 

de força durante o teste. 

  Entretanto, os resultados dessa segunda avaliação permitem observar que 

os demais grupos também apresentaram pseudoelasticidade, mesmo que de uma 

forma mais ampla pois, de acordo com a literatura pesquisada, os estudos que 

avaliaram a pseudoelasticidade dessa mesma forma estabeleceram como critério 

uma faixa de variação de força máxima de 100cN. Para esses autores, os fios que 

liberam força dentro deste limite são considerados pseudoelásticos(MIURA et al., 

1986; NAKANO et al., 1999). Portanto, é possível classificar todos os fios estudados 

como pseudoelásticos, pois sua faixa de variação de força durante todo o teste foi 

de, no máximo, 40cN. Outros autores também encontraram pseudoelasticidade em 

todos os fios estudados(LIPSHATZ; BROCKHURST; WEST, 1992; IIJIMA et al., 

2002b; GURGEL et al., 2001; MALLORY et al., 2004; ZUCCH et al., 2011). 
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6.2.4 Avaliação do Valor da Força Liberada (Tabela 5.5) 

 

 Outro objetivo desta pesquisa foi estabelecer a comparação dos resultados de 

força liberada pela deflexão elástica entre os grupos avaliados. Para tornar esta 

comparação mais imparcial e também mais aplicável, seria ideal haver uma faixa de 

força ótima para, a partir dela, classificar os fios com os melhores resultados. 

 Existe a teoria de que a força necessária para movimentar um dente seja 

bastante baixa, cerca de 0,025g/cm2, que é a pressão dos capilares sanguíneos. 

Forças muito maiores causam hialinização dos tecidos vizinhos e necrose, que leva 

de 7 a 14 dias para reorganização. Além disso, há maior sensação dolorosa para o 

paciente(VIAZIS, 1993). Outro fato que pode acontecer após estes eventos é a 

reabsorção radicular, que é um dano irreversível aos tecidos dentários(GIL; 

PLANELL, 1999). Durante esse tempo, o movimento dentário diminui ou mesmo 

pára(PARVIZI; ROCK, 2003), atrasando o tratamento(VIAZIS, 1993; WONG; 

BORLAND; WEST, 1994). 

 Existem muitos relatos de que forças contínuas de magnitude baixa são mais 

efetivas para a movimentação dentária(BEGG, 1956; REITAN, 1957; MIURA et al., 

1986; WATERS, 1992a; WEST; JONES; NEWCOMBE, 1995; NAKANO et al., 1999; 

IWASAKI et al., 2000; GARREC; JORDAN, 2004; BERGER; WARAM, 2007; 

LUPPANAPORNLARP et al., 2010). Entretanto, é necessário estabelecer essa faixa 

média de orientação para que possamos nos desprender do termo “força leve”, que 

é tão subjetivo(QUINTÃO et al., 2001; LOMBARDO et al., 2011). Isso porque um fio 

que libera forças muito leves pode não ser a melhor escolha, pois além de promover 

uma movimentação dentária muito lenta(IIJIMA et al., 2002b), esta movimentação 

pode nem mesmo ocorrer(GATTO et al., 2011). Por isso é que pode ser arriscado 

simplesmente classificar como melhor o fio que libera a menor força(QUINTÃO et al., 

2001). 

 Nessa tentativa de encontrar uma faixa de força ótima, um modelo 

matemático foi realizado unindo as pesquisas já realizadas sobre este tema(REN et 

al., 2004), mas, infelizmente, após meio século de pesquisa em movimentação 

dentária, é desapontador concluir que a resposta a essa questão ainda esteja longe 

de ser encontrada(REN; MALTHA; KUIJPERS-JAGTMAN, 2003). 
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 Apesar dessa dificuldade em se definir a força ótima, alguns autores se 

arriscaram a quantificá-la. Um desses autores afirmou que, tipicamente, forças 

maiores que 100cN resultam em fase de latência de aproximadamente 21 dias antes 

que o movimento dentário aconteça. E, apesar de observar movimentação dentária 

com forças de apenas 18cN, esse estudo mostrou que com forças baixas (60cN), a 

movimentação dentária iniciou sem aquela fase de latência e ocorreu em velocidade 

clinicamente significante. A força contínua de 60cN no ligamento do canino produziu 

movimentação de 1,27mm/mês por um período de observação de 84 dias, 

velocidade maior que aquela produzida com 18cN, que foi de 0,87mm/mês(IWASAKI 

et al., 2000). 

 Outra pesquisa comparou dois valores de força para retração de caninos: 

200cN e 20cN. Ambas as forças puderam movimentar efetivamente os dentes, 

entretanto, houve maior relato de dor no grupo de 200cN(OGURA et al., 2009). Em 

comparação semelhante, usando valores de força de 300cN e 50cN, observou-se 

que 50cN era mais indicado por gerar menor perda de ancoragem(YEE et al., 2009). 

Em mais uma pesquisa sobre comparação de resultados de diferentes valores de 

força, foi observado que 50cN pode efetivamente induzir movimentação dentária, 

similarmente à aplicação de 150cN de força. Porém, a aplicação de 50cN de força 

gerou menos dor e menos inflamação. Em 2 meses de estudo, 50cN promoveu 

retração de caninos de 1,13mm e 150cN promoveu retração de caninos de 

1,28mm(LUPPANAPORNLARP et al., 2010). 

 Houve também aqueles autores que sugeriram uma força ótima com base em 

sua experiência. De acordo com Thurow, forças leves são aquelas cujo valor é 

menor que 100cN(THUROW, 1982). Segundo Proffit e colaboradores, a força ótima 

indicada para inclinação, extrusão e correção de rotação dentária está na faixa de 

35cN e 60cN(PROFFIT; FIELDS JR.; SARVER, 2007). Baseada na literatura atual e 

histórica, a força de descarga variando de 50cN a 150cN foi aceita em estudo como 

clinicamente útil para obter movimentação dentária(ROSE et al., 2009). Mais 

especificamente para os dentes anteriores, a força de 50cN(WATERS, 1992a) e 

faixa de 50cN a 75cN(BURSTONE; GROVES, 1960) foram aceitas como ótimas. 

 Portanto, com base nestes estudos, parece sensato estabelecer uma faixa de 

força de 50-100cN como adequada para a movimentação ortodôntica ótima pois, 
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apesar de não haver um consenso, este resultado está bem próximo ao que a 

grande parte dos autores classifica como adequada(BURSTONE; GROVES, 1960; 

THUROW, 1982; WATERS, 1992a; IWASAKI et al., 2000; ROSE et al., 2009; YEE et 

al., 2009; LUPPANAPORNLARP et al., 2010). Além disso, já foi afirmado que a 

maneira mais aceita para se determinar a força ótima é definir uma faixa de valores 

a partir da qual a força é grande o suficiente para produzir o movimento dentário e 

pequena o suficiente para evitar prejuízo tecidual(QUINTÃO et al., 2001). Com base 

nisto, os grupos que apresentaram força dentro desta faixa, durante todo o teste 

foram: Abzil convencional, GAC convencional, Morelli termoativado, Ormco e 

Orthometric convencional.  

 Assim, considerando uma força de 50cN como um limite mínimo seguro para 

haja movimentação dentária(BURSTONE; GROVES, 1960; WATERS, 1992a; 

IWASAKI et al., 2000; ROSE et al., 2009; YEE et al., 2009; LUPPANAPORNLARP et 

al., 2010), é possível observar que os grupos Abzil termoativado, GAC termoativado, 

Orthometric termoativado e Orthosource termoativado apresentaram valores abaixo 

deste limite nas deflexões de 0,5; 1 e 2mm. Somente na deflexão de 3mm é que a 

força liberada por estes grupos foi maior que 50cN, com exceção do grupo 

Orthometric termoativado que, mesmo nesta deflexão, liberou forças abaixo deste 

valor. 

 Tomando por limite superior o valor de 100cN(THUROW, 1982; IWASAKI et 

al., 2000), dois grupos aparecem neste cenário: Morelli convencional e Orthosource 

convencional. Estes dois grupos liberaram as maiores forças nas deflexões 

estudadas, podendo gerar mais sensibilidade dolorosa que os demais, que se 

mantiveram numa faixa de força menor(IWASAKI et al., 2000). 

 

6.2.5 Convencional X Termoativado (Tabela 5.5) 

 

 Com relação à força liberada pelos fios, já foi esclarecido que não há, ainda, 

estabelecida na literatura ortodôntica uma força considerada como ótima, que 

proporcione movimentação máxima, com baixa sintomatologia dolorosa e mínima 

reabsorção radicular. Entretanto, de acordo com os estudos citados, se estabelecida 

como mínima uma força de 50cN para que haja garantia de movimentação, observa-
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se que os fios termoativados ficaram abaixo deste valor durante quase todo o teste, 

com a exceção dos grupos Morelli termoativado e Ormco. 

 Nas deflexões de 0,5; 1 e 2mm, os grupos Abzil termoativado, GAC 

termoativado, Orthometric termoativado e Orthosource termoativado liberam valores 

abaixo de 50cN, o que pode trazer alguma dúvida sobre a rapidez da movimentação 

dentária induzida por estes fios. Somente com uma deflexão de 3mm é que os 

grupos de fios termoativados citados acima liberaram forças maiores que 50cN, com 

exceção do grupo Orthometric termoativado, que ainda liberou valores bem baixos 

de força. Existe a sugestão de que os fios termoativados deveriam ser melhor 

aplicados em mecânicas de baixo atrito, pois nos casos de mecânicas 

convencionais, estes fios podem ser incapazes de sobrepor o atrito gerado pelas 

ligaduras e seriam, desta forma, incapazes de produzir movimentação 

dentária(GATTO et al., 2011). 

 Existem também outros estudos sugestivos de que, clinicamente, esses fios 

apresentem forças ainda menores que as detectadas em laboratório. Isto porque o 

atrito com os braquetes aumenta a força durante a carga, mas diminui a força 

liberada pelo fio durante a descarga. De acordo com estes achados, os resultados 

desta pesquisa, obtidos durante a descarga, poderiam ser ainda menores 

clinicamente(NAKANO et al., 1999; BARTZELA; SENN; WICHELHAUS, 2007; LIAW 

et al., 2007). É importante conhecer essa possibilidade, pois mesmo que não haja 

evidência de força ótima, o que se sabe é que forças subótimas podem retardar o 

movimento dentário(IIJIMA et al., 2011b). 

 Tudo isso gera um questionamento sobre a correta indicação dos fios 

termoativados. Existe a justificativa de que teriam como vantagem a facilitação de 

sua inserção nas canaletas dos braquetes(MALLORY et al., 2004; BERGER; 

WARAM, 2007), mas seria isso aplicável aos fios de baixo calibre que são, 

naturalmente, fáceis de ser inseridos? E mais: ao custo de liberação de forças que 

fiquem, possivelmente, abaixo da esperada para haja movimentação dentária ótima? 

De acordo com os resultados desta pesquisa, tais fios devem ser usados com 

prudência. 

 A aplicação prática dos fios pode ser otimizada pela seleção cuidadosa de 

sua liga e de sua espessura para uma situação específica(KAPILA; SACHDEVA, 
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1989). Portanto, a melhor aplicação dos fios termoativados seria no tratamento que 

se decide iniciar com fios quadrados ou retangulares. O propósito deste tipo de 

tratamento é acelerar a correção dos torques, aumentando a estabilidade 

clínica(VIAZIS, 1991,1995). Nesse caso, faz sentido usar um fio que libere forças 

menores que o convencional, de mesmo calibre(BERGER; WARAM, 2007) e que 

pode ser adaptado com maior facilidade na canaleta dos braquetes, após a redução 

de sua temperatura, tendo em vista que o fio quadrado ou retangular é de difícil 

inserção em dentes mal alinhados. 

 A memória de forma dos fios termoativados permite uma adaptação mais fácil 

em baixas temperaturas, enquanto o fio está na fase martensítica. Isso pode ser 

alcançado pela aplicação local de spray refrigerante, ou por outro método de 

resfriamento do fio. Depois de adaptado, o fio readquire a forma original quando 

retorna à fase austenítica, na temperatura da boca(VIAZIS, 1995). A limitação seria 

um caso com muita rotação dentária, pela dificuldade de inserção do fio na canaleta. 

Nestes casos, é melhor escolher um fio redondo de início(VIAZIS, 1995). 

 Quando comparamos os fios convencionais e termoativados de uma mesma 

marca, observa-se que os fios convencionais liberam forças maiores que seus 

análogos termoativados(WILKINSON et al., 2002; FISCHER-BRANDIES et al., 2003; 

PARVIZI; ROCK, 2003; BERGER; WARAM, 2007; GATTO et al., 2011; IIJIMA et al., 

2011a; LOMBARDO et al., 2011), com exceção das marcas Abzil, em 3mm; GAC em 

0,5mm e em 3mm e Orthometric em 3mm. Além disso, pode ser observado na tabela 

5.4 que os fios termoativados apresentaram os maiores valores de faixa de variação 

de força durante o teste, em comparação aos fios convencionais. Esta maior 

inconstância das forças liberadas pelos fios termoativados já havia sido observada 

anteriormente(LOMBARDO et al., 2011). 

 Apesar disso, os fios termoativados avaliados mostraram resultados de força 

que sugerem uma transformação adequada na temperatura do ensaio, que simulava 

a temperatura do meio bucal. Isso é de grande valia, pois a TTR dos fios 

termoativados pode variar em casos de grandes deflexões. Nessa hipótese, a TTR 

destes fios pode subir e ficar acima da temperatura bucal e, assim, a força liberada 

pode ficar abaixo da esperada. Esta mudança na TTR influencia fortemente na 

escolha do melhor fio para alinhamento quando grandes apinhamentos estão em 
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questão(KAWASHIMA; OHNO; SACHDEVA, 1999; SANTORO; BESHERS, 2000; 

MELING; ODEGAARD, 2001). Por exemplo, um fio com TTR de 40°C pode, em 

grandes apinhamentos, liberar forças muito leves ou mesmo nenhuma força 

mensurável, pois ainda apresenta grande porcentagem de fase martensítica. Esses 

fios que exercem pouca força em temperatura bucal só se tornarão mais ativos se 

houver ingestão de bebida ou comida quentes, porém isto é transitório. E se essas 

forças são suficientes para produzir movimentação dentária, ainda não se 

sabe(MELING; ODEGAARD, 1998). Outro problema é que uma grande proporção 

de fase martensítica em temperatura bucal pode levar ao aumento da liberação de 

níquel por causa do stress localizado, além de formação de defeitos microestruturais 

que degradam as propriedades mecânicas da liga durante o uso clínico(BRANTLEY 

et al., 2008). 

 Portanto, é possível inferir que todos os fios termoativados estudados 

possuem Af em torno da temperatura bucal ou inferior a ela, pois nenhum deles 

apresentou diminuição da força com o aumento gradual da deflexão. 

 

6.2.6 Valor de Mercado 

 

 Na Tabela 5.5, visualizam-se as semelhanças entre os grupos observadas 

nas diferentes deflexões. Se escolhermos o fio mais caro dentre a amostra e 

observarmos seus resultados, veremos que o fio cobre-níquel-titânio da Ormco teve 

resultados estatisticamente semelhantes aos fios dos grupos Abzil convencional, 

GAC convencional, Morelli termoativado e Orthometric convencional, em todas as 

deflexões estudadas. Considerando o valor de mercado destes fios temos a seguinte 

relação, respectivamente (envelope com 10 fios): R$ 220,00; R$15,60; R$ 20,88; R$ 

12,98 e R$10,95. 

 Os fios de cobre-níquel-titânio (Ormco) surgiram pelo acréscimo de cobre na 

liga de níquel-titânio com a intenção de aumentar a força(KUSY, 1997), diminuir a 

histerese e liberar forças mais estáveis(LIAW et al., 2007). Como efeito adverso, a 

transformação da fase martensítica para a austenítica requeria temperatura maior 

que a bucal. Assim, o cromo foi colocado, para reduzir esta temperatura, 

estabelecendo-a próximo à temperatura bucal(KUSY, 1997). Entretanto, ainda é 
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questionável se os efeitos causados pela adição do cobre são clinicamente 

relevantes(DALSTRA; MELSEN, 2004; BERGER; WARAM, 2007). 

 Segundo Damon, a adição do cobre gera uma faixa mais restrita de TTR, 

variando em ±2°C, enquanto que outras ligas têm est a faixa mais ampla, em torno 

de ±5°C(DAMON, 2012). Isso proporcionaria um contro le mais definido da memória 

de forma do fio(DALSTRA; MELSEN, 2004). Além disso, o autor afirma que o fio 

cobre-níquel-titânio libera forças mais consistentes, predizíveis e constantes sob 

longa fase de deflexão. Com relação à liberação de forças ótimas, apesar de não 

quantificá-la, Damon atesta que o cobre-níquel-titânio seria um grande avanço sobre 

os outros fios de níquel-titânio. Mais resistente à deformação permanente, liberando 

força constante durante todo o tratamento, enquanto que os outros fios de níquel-

titânio perdem a força e ficam fora da faixa de força ótima(DAMON, 2012). 

Entretanto, esta afirmação não foi confirmada por esta pesquisa. 

 Mesmo sem estudos que comprovassem, já foi afirmado que o fio cobre-

níquel-titânio da Ormco era capaz de liberar forças mais leves e mais constantes 

numa porcentagem de aproximadamente 70% a mais que os fios convencionais de 

níquel-titânio de mesmo calibre(FISCHER; ZIEGLER, 1996). Na verdade, se um 

material novo e mais caro está sendo indicado para substituir um material já 

estabelecido na Ortodontia, ele deveria demonstrar esta suposta superioridade de 

maneira confiável(WEST; JONES; NEWCOMBE, 1995). Além disso, com o aumento 

da popularidade destes fios, as propagandas devem ser melhor 

investigadas(BIERMANN; BERZINS; BRADLEY, 2007). 

 Do ponto de vista clínico, há a evidência de um estudo randomizado que 

avaliou as seguintes sequências de fios ortodônticos: A = 0,016” níquel-titânio, 

0,018” x 0,025” níquel-titânio e 0,019” x 0,025” aço; B = 0,016” níquel-titânio, 0,016” 

aço, 0,020” aço e 0,019” x 0,025” aço e C = 0,016” x 0,022” cobre-níquel-titânio, 

0,019 x 0,025” cobre-níquel-titânio e 0,019” x 0,025” aço. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos para as variáveis estudadas: 

desconforto do paciente e reabsorção radicular. Os autores sugerem que o custo do 

material seja usado como quesito para escolha de qual seja a sequência mais 

adequada(MANDALL et al., 2006). 
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 Outro estudo clínico, randomizado e duplo cego, foi realizado para comparar a 

eficiência clínica de dois fios ortodônticos de diferentes ligas, sendo uma de cobre-

níquel-titânio (CuNiTi 35°C, Ormco) e a outra de ní quel-titânio (NiTi, Ormco), ambos 

de calibre 0,016”. Os resultados mostraram que não houve diferença entre os fios 

estudados no que diz respeito ao tempo gasto para a correção de apinhamento 

dentário, pois ambos levaram cerca de 4 meses para alcançar alinhamento 

adequado(PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009). 

 Para finalizar estas corroborações, há um estudo clínico prospectivo e 

randomizado, no qual 132 pacientes foram alocados para uma destas sequências de 

arcos: (A) 3M Unitek, 0,014” Nitinol e 0,017” x 0,017” níquel-titânio termoativado; (B) 

GAC, 0,014” Sentalloy e 0,016” x 0,022” Bioforce e (C) Ormco, 0,014” Damon cobre-

níquel-titânio e 0,014” x 0,025” Damon cobre-níquel-titânio. Não houve diferença na 

redução da irregularidade, nem no tempo requerido para alinhamento. No 

desconforto geral, também não houve diferença entre os arcos(ONG; HO; MILES, 

2011). 

 Pode ser que a mensagem propaganda pelos fabricantes seja exagerada, 

tornando-os muito populares por causa da maneira que são apresentados(PARVIZI; 

ROCK, 2003). Entretanto, as marcas dos fios ortodônticos devem ser escolhidas 

cuidadosamente(NAKANO et al., 1999), com base em suas reais 

qualidades(MURAVIEV; OSPANOVA; SHLYAKHOVA, 2001; GARREC; 

TAVERNIER; JORDAN, 2005) pois apesar de as ligas de níquel-titânio parecerem 

iguais, existem muitas pequenas diferenças em sua composição e no processo de 

manufatura que separam os fios de níquel-titânio ordinários dos 

extraordinários(TERAMOTO, 2010). 

 

 

6.3 Aplicação Clínica 

 

 Existem muitas marcas de fios ortodônticos de níquel-titânio disponíveis hoje 

no mercado(D'ANTÒ et al., 2012; HUDGINS; BAGBY; ERICKSON, 1990; NAKANO 

et al., 1999; BADRAN et al., 2003). E é natural que haja um anseio em saber qual 

dentre elas é a melhor. O resultado desta pesquisa apresenta alguns dos critérios 

para se tomar esta decisão. 
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 Pode-se dizer que é uma unanimidade na literatura ortodôntica a indicação de 

forças leves e contínuas para a movimentação dentária(BEGG, 1956; REITAN, 

1957; MIURA et al., 1986; WATERS, 1992a; WEST; JONES; NEWCOMBE, 1995; 

NAKANO et al., 1999; IWASAKI et al., 2000; GARREC; JORDAN, 2004; BERGER; 

WARAM, 2007; LUPPANAPORNLARP et al., 2010). Apesar disso, existe a sugestão 

que praticamente qualquer força seja capaz de provocar a movimentação 

dentária(IWASAKI et al., 2000). É, portanto, possível que todos os fios avaliados 

sejam igualmente capazes de iniciar esta movimentação. 

 Dessa forma, a análise da Tabela 5.5 permite escolher qual a faixa de força 

mais adequada tendo em vista uma movimentação rápida, mas sem sensação 

dolorosa acentuada ou reabsorção radicular. Mesmo sem haver um consenso, de 

acordo com a maioria dos autores estudados, essa faixa de força ótima se inicia por 

volta de 50cN(BURSTONE; GROVES, 1960; WATERS, 1992a; IWASAKI et al., 

2000; ROSE et al., 2009; YEE et al., 2009; LUPPANAPORNLARP et al., 2010) e os 

grupos Abzil termoativado, GAC termoativado, Orthometric termoativado e 

Orthosource termoativado ficaram abaixo desse valor. A implicação desse fato é 

que, em ambiente clínico, essas forças podem ser ainda menores, até mesmo 

subótimas. Como limite superior, é possível estabelecer o valor de 100cN(THUROW, 

1982; IWASAKI et al., 2000) e os grupos que ficaram acima deste limite foram 

Morelli convencional e Orthosource convencional. Dessa forma, 5 grupos ficaram 

dentro de uma faixa considerada ótima: Abzil convencional, GAC convencional, 

Morelli termoativado, Ormco e Orthometric convencional. 

 Considerando também que estas forças deveriam ser, idealmente, contínuas, 

é preciso levar em conta a importância da pseudoelasticidade(MALLORY et al., 

2004), apresentada estatisticamente e de maneira bastante precisa por 4 dos grupos 

testados (Abzil convencional, GAC convencional, Ormco e Orthometric 

convencional). Entretanto, os demais grupos também apresentaram 

pseudoelasticidade, porém, numa faixa um pouco mais ampla, de 20cN a 40cN. 

Portanto, é possível dizer que os 5 grupos de fios: Abzil convencional, GAC 

convencional, Morelli termoativado, Ormco e Orthometric convencional liberaram 

força constante e de valor considerado adequado. Logo, a escolha do fio com 

resultado mais atrativo fica mais restrita. 
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 Outro relevante quesito que devemos levar em conta para a escolha deste fio 

é o desvio-padrão. Dessa forma, classificando estes 5 grupos de acordo com o 

desvio-padrão, observamos os seguintes resultados: desvio-padrão abaixo de 10cN: 

Morelli termoativado; desvio-padrão entre 20 e 30cN: Ormco e Orthometric 

convencional e desvio-padrão acima de 30cN: Abzil convencional e GAC 

convencional. De forma prática, estes valores foram calculados em porcentagens e o 

resultado mostrou que, dentre estes grupos, os que apresentaram maior 

homogeneidade, acima de 80%, foram Morelli termoativado e Ormco. Estas duas 

marcas mostraram comportamento semelhante entre si em outros dois 

estudos(FERREIRA, 2009; FIGUEIRÊDO, 2011) 

 Finalmente, como último critério, estabelecemos o custo do material. Como 

último critério porque não se justifica adquirir um material por ser o mais barato e 

nem por ser o mais caro. Entretanto, se os materiais apresentam qualidade 

semelhante, é razoável escolher a melhor relação custo/benefício(KUSY; 

GREENBERG, 1981; JOHNSON; LEE, 1989; SACHDEVA et al., 1990; MANDALL et 

al., 2006). 

 A Ortodontia é uma das áreas da Odontologia que mais exige da capacidade 

intelectual do profissional. É por isso que o ortodontista deve se dedicar ao estudo 

dessa ciência, sem se deixar levar pelo desejo de barganha, trocando o seu dever 

por um maior desprendimento econômico, por exemplo. A procura por materiais 

caros ou populares não substitui a dedicação em estudar e manter-se atualizado por 

meio de palestras ou literatura - desde que suportadas por evidência 

científica(TURPIN, 2000; ISAACSON, 2002). 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

 Com base nos resultados desta pesquisa, obtidos por meio de teste de 

deflexão elástica em fios ortodônticos de liga predominante de níquel-titânio, calibre 

0,014”, é possível concluir que: 

 

• Os resultados da deflexão elástica mostraram diferença entre o teste de 3 

pontos e o dispositivo de simulação clínica. Por causa de sua semelhança 

clínica, reprodutibilidade e por sua indicação pela norma ISO 15.841, o 

teste de 3 pontos foi considerado o mais confiável para avaliação da 

deflexão elástica dos fios ortodônticos. 

 

• Todos os fios estudados apresentaram pseudoelasticidade. Os grupos 

Abzil convencional, GAC convencional, Ormco e Orthometric 

convencional apresentaram uma faixa de variação de força abaixo de 

20cN durante todo o teste. Os demais grupos (Abzil termoativado, GAC 

termoativado, Morelli convencional, Morelli termoativado, Orthometric 

termoativado, Orthosource convencional e Orthosource termoativado) 

ficaram entre 20cN e 40cN. 

 

• Os grupos que apresentaram força dentro de uma faixa considerada 

ótima para a indução da movimentação dentária (50cN-100cN) foram: 

Abzil convencional, GAC convencional, Morelli termoativado, Ormco e 

Orthometric convencional. Dentre estes, os grupos que demonstraram 

maior homogeneidade na amostra foram Morelli termoativado e Ormco. 

 

• Com exceção dos grupos Morelli termoativado e Ormco, os fios 

termoativados das marcas Abzil, GAC, Orthometric e Orthosource 

liberaram forças abaixo de 50cN na maior parte do teste. 
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GLOSSÁRIO 

 

Avaliação da Carga : Durante o teste de deflexão (Figura 1), a força pode ser 

estudada em dois momentos: carga (ativação) e descarga (desativação). A carga é a 

parte deste teste que, partindo de nenhuma deflexão, o fio passa a ser submetido a 

um carregamento que resulta em sua deflexão (Figura 2, curva ascendente). A força 

liberada pelo fio, contrapondo esta deflexão, é arquivada. 

Avaliação da Descarga : Durante o teste de deflexão (Figura 1), a partir de uma 

determinada deflexão, a carga é retirada e a força liberada pelo fio é arquivada 

(Figura 2, curva descendente). 

Deflexão Elástica : Teste similar ao que é promovido pelo ortodontista, ao adaptar 

um fio dentro da canaleta de um braquete. Pode ser avaliado durante a aplicação da 

carga e/ou descarga. Clinicamente, a carga representa a inserção do fio na canaleta 

e a descarga, a força exercida pelo fio, que promove a movimentação dentária. Por 

isso, muitos autores consideram que a avaliação da deflexão elástica em descarga 

tenha maior relevância clínica(BURSTONE; GOLDBERG, 1983; BURSTONE; QIN; 

MORTON, 1985; ASGHARNIA; BRANTLEY, 1986; KRISHNAN; KUMAR, 2004). 

Esta avaliação pode ser feita com o uso do teste de 3 pontos (Figura 1) ou com o 

uso de dispositivo de simulação clínica (Figura 4.6) 

Fase Austenítica : É uma das fases cristalinas que a liga de níquel-titânio pode 

apresentar. Ocorre em altas temperaturas e baixo stress(BRANTLEY et al., 2008). 

Também chamada de fase de alta temperatura, apresenta-se em estrutura de cubo 

de corpo centrado(MIURA et al., 1986; KUSY, 1991; CHEN; ZHI; ARVYSTAS, 1992; 

IBE; SEGNER, 1998). É considerada “high stiffness”, pois libera forças mais 

pesadas(KUSY, 1997). Esta fase foi assim nomeada em homenagem ao metalúrgico 

britânico W. C. Roberts-Austen(NOVIKOV, 2003). 

Fase Martensítica : É uma das fases cristalinas que a liga de níquel-titânio pode 

apresentar. Ocorre em baixas temperaturas e alto stress(BRANTLEY et al., 2008). 

Também chamada de fase de baixa temperatura, apresenta-se em estrutura 

hexagonal compacta(MIURA et al., 1986; KUSY, 1991; CHEN; ZHI; ARVYSTAS, 
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1992; IBE; SEGNER, 1998). Mais maleável(BARWART, 1996), é considerada “low 

stiffness”, pois libera forças mais leves(KUSY, 1997). Para dois fios de mesmo 

calibre, o que for composto de maior proporção de fase austenítica tem rigidez inicial 

até 4 vezes maior que o composto de maior proporção de fase martensítica(KUSY, 

1991). Esta fase foi assim nomeada em homenagem ao cientista alemão A. 

Martens(NOVIKOV, 2003). 

Fase R: Metalurgicamente há 3 diferentes tipos de fases em uma liga de níquel-

titânio: austenítica, martensítica e romboidal(IIJIMA et al., 2002b). Esta última é a 

fase intermediária entre as fases austenítica e martensítica, também denominada 

fase R, por causa de sua estrutura romboidal. É formada tipicamente durante a 

transformação das fases austenítica para martensítica e também durante a 

transformação inversa(BRANTLEY et al., 2008). 

Formabilidade : Habilidade de dobrar um fio em determinadas configurações, sem 

que haja quebra. O aço é um bom exemplo de liga com excelente 

formabilidade(KAPILA; SACHDEVA, 1989). 

Histerese : É a perda ou dissipação de energia(PARVIZI; ROCK, 2003; KRISHNAN; 

KUMAR, 2004; SAKIMA; DALSTRA; MELSEN, 2006) calculada pela diferença entre 

as forças liberadas durante o teste de carga e descarga(EVANS; DURNING, 1996; 

LIAW et al., 2007). Na Figura 3, observe as curvas ascendente e descendente. 

Quanto mais próximas, menor a histerese, quanto mais afastadas, maior a diferença 

entre elas e, portanto, maior a histerese. No caso desta figura, a histerese 

apresentaria um valor alto. Atenção deve ser prestada, pois um baixo valor de 

histerese não significa que a liga libere forças leves, pois ambas as avaliações – 

carga e descarga – podem ter apresentado valores de força altos, porém sem 

grande diferença entre eles. 

Lei de Hooke : O exemplo clássico desta lei é o estiramento de uma mola. De forma 

constante, à medida que a mola é estirada, esta libera forças cada vez maiores, 

proporcionais ao estiramento(GURGEL; RAMOS; KERR, 2001). Por isso o gráfico é 

uma linha ascendente. Os fios de níquel-titânio pseudoelásticos, portanto, não 

apresentam comportamento correspondente à esta lei(MELING; ODEGAARD, 2001; 

FUCK; DRESCHER, 2006) pois o gráfico destes fios apresenta um período 
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horizontal, chamado platô, que indica forças constantes mesmo com o aumento da 

deflexão (Figura 3). 

Liga : Material com propriedades metálicas que é obtido a partir da união de dois ou 

mais elementos, sendo que pelo menos um deles é um metal. Normalmente essa 

união é feita no estado líquido, requerendo para isso a aplicação de calor. 

Memória de Forma : Ver Termoelasticidade. 

Módulo de Elasticidade : Também conhecido por Módulo de Young(GURGEL; 

RAMOS; KERR, 2001), é avaliado no gráfico de tensão x deflexão e é representado 

pela linha ascendente, antes do platô (Figura 3, A). Quanto mais vertical esta linha, 

maior o módulo de elasticidade e mais rígido é o fio, pois há grande aumento no 

valor da força em um intervalo curto de deflexão. Quanto menos vertical a linha, 

menor é este módulo e menos força é liberada pela liga a partir da deflexão 

aplicada. Esse módulo dá a rigidez do fio(THOMPSON, 2000). 

Pseudoelasticidade : É o termo mais adequado para a “superelasticidade” 

(SEGNER; IBE, 1995; IIJIMA et al., 2002a; RUCKER; KUSY, 2002a). Este fenômeno 

acontece por uma transformação da liga da fase austenítica para martensítica por 

meio de força física aplicada (Figura 4) e é caracterizada pela capacidade que certos 

fios têm de liberar forças quase constantes, independentemente da deflexão 

aplicada(BARWART, 1996; GURGEL et al., 2001). É este comportamento que gera 

uma região horizontal no gráfico, chamada platô(VIAZIS, 1991; KUSY, 1997) (Figura 

3, A→M e M→A), que indica que a força exercida é relativamente constante naquela 

faixa de deflexão(LOMBARDO et al., 2011). 

Resiliência: Propriedade de armazenar carga até o limite elástico(GURGEL; 

RAMOS; KERR, 2001). Quantidade de força que um fio pode armazenar e liberá-la, 

quando descarregado(WILCOCK, 1989; EVANS; DURNING, 1996). O mais 

desejável é que esta energia acumulada seja alta, mas liberada em baixa 

carga(GRAVINA et al., 2004). 

Rigidez : Representa a magnitude de força liberada por um fio em uma determinada 

deflexão(EVANS; DURNING, 1996) dada pela razão entre a tensão e a 
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deflexão(GOLDBERG; MORTON; BURSTONE, 1983; WILCOCK, 1989). Quanto 

maior a rigidez de um fio, maior é a força que ele libera(SCHAUS; NIKOLAI, 1986). 

Springback (Efeito mola ou Recuperação elástica) : É a elasticidade do 

fio(KAPILA et al., 1990) dada pela razão entre o limite plástico e o módulo de 

elasticidade(DRAKE et al., 1982; KAPILA; SACHDEVA, 1989). É a medida de quão 

intensamente o fio pode ser defletido sem causar deformação plástica 

permanente(KAPILA; SACHDEVA, 1989; EVANS; DURNING, 1996; VAN AKEN et 

al., 2008). 

Superelasticidade : Ver Pseudoelasticidade 

Temperaturas de Transformação As, Af, Ms e Mf : Quando um fio termoativado é 

aquecido, a fase austenítica começa a ser formada na temperatura de As (Austenite 

start, em inglês) e termina a transformação na temperatura de Af (Austenite finish, 

em inglês). Esta temperatura (Af) é aquela disposta pelo fabricante, geralmente em 

torno da temperatura bucal. Se o fio austenítico for agora resfriado, a temperatura 

que a fase martensítica se inicia é a Ms (Martensite start, em inglês) e a de término é 

a Mf (Martensite finish, em inglês)(BERZINS; ROBERTS, 2010). 

Termoelasticidade : É o termo mais adequado para a conhecida “memória de 

forma”. É a capacidade que um material tem de retornar à sua forma original quando 

aquecido em uma determinada temperatura (Figura 5), passando da fase 

martensítica à fase austenítica(ANDREASEN; MORROW, 1978; KAPILA; 

SACHDEVA, 1989). Em menores temperaturas, o material volta à fase 

martensítica(SEGNER; IBE, 1995; KUSY, 1997), tornando-se maleável, o que, no 

casos dos fios ortodônticos, torna fácil sua inserção no braquete. Quando 

reaquecida, a liga em fase martensítica retorna à fase austenítica(KAPILA; 

SACHDEVA, 1989; BARWART, 1996). Clinicamente, quando a temperatura da boca 

aquece o fio, este recorda sua forma tornando à fase austenítica, liberando forças 

adequadas para a movimentação dentária(VIAZIS, 1991; HALAZONETIS; NIKOLAI, 

2002). Por isso, para que seja de valor clínico os fios termoativados devem ter uma 

temperatura de Af próxima à temperatura da boca(EVANS; DURNING, 1996; 

GURGEL et al., 2001). O primeiro fio ortodôntico de níquel-titânio, o Nitinol, já 
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possuía esta característica, mas sua ampla TTR fazia com que esta propriedade 

fosse pouco explorada(LOMBARDO et al., 2011). 

Teste de Relaxamento (Stress Relaxation) : Teste de deflexão estática(VAN AKEN 

et al., 2008), realizado para conhecer a capacidade de uma liga de manter-se 

fisicamente inalterada, após ser submetida a uma deflexão por longo tempo. Em 

outras palavras, uma liga que foi deflexionada e mantida nesta posição por um 

período de tempo, pode apresentar diminuição na força com o passar do tempo, 

apesar de a deflexão permanecer constante(TWELFTREE; COCKS; SIMS, 1977). 

Clinicamente, apresenta-se como dobras indesejáveis no fio, após este ser utilizado 

para alinhamento. Pode ser avaliada medindo-se a força liberada após a deflexão 

prolongada ou pela deformação física permanente do fio(WONG; BORLAND; WEST, 

1994). 

Teste de Tracionamento : teste para mensurar a porcentagem de aumento no 

comprimento do fio, quando este foi submetido a um estiramento. 

TTR: Faixa de temperatura de transformação, em inglês, Temperature 

Transformation Range. É a faixa na qual há a transformação de fase do fio 

termoativado. Dentro dela, o fio passa da fase martensítica para a fase 

austenítica(EVANS; DURNING, 1996). 

Yield Strength (Limite de escoamento) : É o limite da elasticidade (ponto entre fase 

elástica e fase plástica). Se ultrapassado, há deformação permanente do 

fio(MUENCH, 1999). 
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Figura 1. Teste de deflexão elástica, usando o ensaio de 3 pontos. Deflexões de 3 e 0mm, 
respectivamente. 
 

 
Figura 2. Diagrama força/deflexão e identificação das curvas geradas pela carga e descarga. 
Modificado de Nakano et al. (1999). 
 

 
Figura 3. Diagrama força/deflexão de fio pseudoelástico. (A) Carregamento linear na fase austenítica; 
(A→M) platô de carga, transformação para fase martensítica e (M→A) platô de descarga, 
transformação para fase austenítica. Modificado de Reznikov et al. (2010). 
  



Glossário  125 

 

 
Figura 4. Representação diagramática da pseudoelasticidade. Modificado de Thompson, (2000). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Representação diagramática da termoelasticidade. Modificado de Thompson, (2000). 
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