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FILOSOFIA DE TRATAMENTO COM 
BRAQUETES AUTOLIGADOS PASSIVOS

• Glauber Carinhena
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Capítulo 01
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APLICAÇÃO CLÍNICA DO SISTEMA DE 
BRAQUETES AUTOLIGADOS PASSIVOS

Os dispositivos utilizados para o tratamento ortodôntico 

são diversos e com a criação dos braquetes pré ajus-

tados1 houve uma grande revolução e evolução, pois 

criou-se a simplificação dos ajustes de primeira, segun-

da e terceira ordem, possibilitando a utilização de arcos 

com menos dobras, tornando a mecânica mais simples 

e prática. Porém, um problema constante na Ortodontia 

pré ajustada, sem dúvida, é o atrito. A resistência ao 

deslizamento, isto é, a força de atrito oposta ao movi-

mento dentário encontrada pelo fio ao deslizar pela su-

perfície da canaleta do braquete. Este fenômeno pode 

afetar significativamente o movimento dentário, que 

pode ser negativo, quando a resistência dificulta o mo-

vimento dentário aumentando o tempo de tratamento, 

ou positivo, quando uma unidade de ancoragem atua 

impedindo ou minimizando o movimento dentário2. 

Este entendimento da resistência ao deslizamento e 

seus efeitos friccionais possibilita ao ortodontista a se-

leção correta do sistema (autoligável ou convencional), 

tamanho e tipo dos braquetes (metálico ou estético), 

dependendo dos objetivos do tratamento. Porém, com 

o mercado atual mostrando a cada dia um novo projeto 

de braquetes, o profissional pode ficar perdido em sua 

escolha, e principalmente, em um possível erro, adotar 

braquetes não apenas baseado na conduta mecânica, 

e sim na necessidade de se “mostrar atualizado” com 

as novas tecnologias, esquecendo-se que os acessó-

rios são apenas ferramentas para se tratar casos de 

maloclusões; a biomecânica é que deve ser explorada, 

aprimorada com relação ao melhor método para ob-

ter um resultado de excelência. Usar braquetes apenas 

para estar na moda não é uma filosofia de tratamento; 

é necessário, antes de mais nada, que se tenha uma 

formação sólida. Sabemos que o melhor braquete é 

aquele que o profissional domina a ação e sua reação.

Apesar de não ser uma novidade da Ortodontia, os bra-

quetes autoligados tomaram força após a virada do sé-

culo. A literatura relata que a primeira versão apareceu 

em 1930, no entanto, as dificuldades em sua fabricação 

e as frequentes avarias impediram que se tornassem 

comercialmente viáveis. Apenas no início dos anos 70 

é que começaram a ganhar aceitação comercial. No 

principio a ideia era fazer do procedimento de inserção 

e remoção dos arcos dentários um processo mais rápi-

do, porém, os resultados das biomecânicas mostraram 

uma redução drástica nos níveis de atrito, força e na 

necessidade da ancoragem anteroposterior, além de 

outras vantagens como reduzir o tempo gasto pelo pa-

ciente na cadeira do profissional, o desconforto causa-

do ao paciente e o aumento da eficiência da mecânica 

de deslize pela diminuição da fricção entre o arco e o 

slot dos braquetes. Para a utilização em massa destes 

braquetes na atual Ortodontia e para ser beneficiado 

ao máximo com o que essa nova dinâmica da relação 

braquete/fio pode nos dar, é necessário discernimento 

de onde e como se pode chegar a resultados antes não 

tangíveis. Fato é que, quando temos novos conceitos, 

novos materiais, tecnologia de ponta, nascem também 

condutas e mecânicas diferentes. Portanto, é necessá-

rio atualizar os conceitos biomecânicos. 

Cada empresa tem sua marca, diferenciar é preciso. 

A escolha de qual marca usar não é fácil; entre tantos 

motivos temos que pensar em um braquete autoligado 

que traga vantagens no manuseio, nas biomecânicas 

e este pode ser de natureza passiva ou ativa; precisa-

mos observar os novos conceitos biomecânicos con-

temporâneos e respeitar os fundamentos biológicos 

da baixa fricção. É o desafio, que podemos chamar de 

uma experiência, que levará ao desconforto de uma 

nova linha de aprendizado. 



Ortodontia Autoligada 29

01 A,B • Mostra a “luz”do slot dos braquetes Ativos menor que os Passivos. O atrito é menor nos segundos, portanto, menor força e reação.

.014

B

.014

A

que seu atrito é superior aos antigos amarrilhos, o que 

resultará em maior queima de ancoragem durante ni-

velamento e alinhamento3,4. 

Os braquetes autoligados não precisam de ligaduras 

elásticas para manter o arco no slot e por si só já seria 

uma grande vantagem, mas veremos outras. Eles são 

divididos, basicamente, em dois tipos, de acordo com 

o sistema de fechamento e grau de pressão do siste-

ma aplicado ao fio. Os braquetes Ativos contam com a 

participação do clipe que adentra no slot, diminuindo 

sua luz e assim pressionando o arco espesso no fundo 

da canaleta; os outros braquetes são os denominados 

Passivos, que mantêm a integridade do slot, permitindo 

maior liberdade do arco no interior do mesmo. Nas figu-

ras abaixo podemos observar o slot, sua relação com o 

sistema de fechamento e a folga do fio quando inserido 

no conduto. Os braquetes Passivos mantêm uma folga 

maior do fio no slot, resultando em um maior jogo entre 

fio/slot, que diminui a relação atrito/força e resultante.

INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE  
BRAQUETE AUTOLIGADO E SUAS  
VARIANTES ATIVO E PASSIVO

Durante alguns anos as famosas ligaduras elásticas fo-

ram vistas na Ortodontia como um grande trunfo para 

a gerência da prática clínica e pelo apelo comercial; os 

jovens adoram a troca mensal das borrachas coloridas, 

estimulados por festas, vitórias de seus clubes de co-

ração, dentre outras. Isto ajudou na disseminação dos 

braquetes para um universo de novos clientes. A subs-

tituição dos antigos amarrilhos pelas borrachas faz jus 

à velocidade e ao ganho substancial do tempo do pa-

ciente na cadeira odontológica já que a troca dos arcos 

passou de quase 4 minutos para 2 minutos. E essa foi 

a ideia, uma vez que se fossem feitos braquetes com 

“portas” embutidas, leia-se autoligados, o tempo da 

troca dos arcos seria ainda mais rápido, passando de 2 

minutos para 40 segundos, aproximadamente.

Os elásticos podem manchar os dentes e causar mau 

hálito, atraindo a placa bacteriana. O nível de força 

possui uma degradação muito rápida, em poucas 

horas, e ainda traz malefícios para a biomecânica, já 
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É importante ressaltar que os braquetes autoligados 

Ativos e Passivos proporcionam diminuição signifi-

cativa do atrito do fio ortodôntico com o braquete, 

quando comparados aos convencionais Edgewise5, 

e são indicados para todos os tipos de maloclusões, 

principalmente nos casos de apinhamento severo 

que necessitam de exodontia de pré-molares e retra-

ção inicial de caninos. 

Qualquer braquete “doa” mais ou menos força a uma 

mecânica na relação arco/slot/clip/tampa/amarrilho ou 

ligaduras elásticas6,7. Em seu trabalho, Voudouris8 ob-

servou o atrito produzido por três tipos de braquetes 

convencionais e os comparou com três tipos de bra-

quetes autoligáveis: ativo (Sigma) e dois passivos (Da-

mon SL e Interactwin), no momento da inserção dos 

arcos de aço 0.019 x 0.025. Os braquetes convencio-

nais com ligaduras metálicas apresentaram valores de 

atrito até 532,8 vezes maior em relação aos braquetes 

autoligáveis passivos; já os autoligados ativos produ-

ziram até 310 vezes maior atrito do que os autoligados 

passivos. O autor relata que a investigação científica 

e as evidências clínicas comprovam que os braquetes 

autoligados são capazes de ter uma relação menor de 

fricção para o movimento dental biocompatível. Além 

disso o estudo mostrou que forças clínicas leves devi-

do à fricção baixa conservam a ancoragem, reduzindo 

o tempo dos arcos retos e o tempo de cadeira; como 

consequência tem-se um tempo total do tratamento 

menor e, por último, a higiene do paciente foi signifi-

cativamente melhorada por causa da redução no uso 

de ligaduras elásticas.

Em seu trabalho, Berger9 resume bem o que se espera 

da nova dinâmica de tratamento. Com o objetivo de 

avaliar a eficácia dos braquetes autoligados quando 

comparados com aparelhos ortodônticos convencio-

nais, revisou mais de 25 artigos e um total de 215 pa-

cientes; destes 108 foram tratados com o Sistema Da-

mon e 107 com aparelhos convencionais. A frequência 

às consultas foi avaliada e, além disso, os pacientes 

em ambos os grupos foram entrevistados com o intui-

to de avaliar o nível de satisfação com o tratamento. A 

revisão concluiu que os vários autores relataram uma 

média de redução de quatro meses no tempo de trata-

mento e uma economia significativa do tempo de ca-

deira para a troca dos arcos. Concluíram também que 

os autoligados reduzem os riscos das lesões subcutâ-

neas e de possíveis infecções das extremidades do 

corte de ligaduras de aço. As ligaduras elásticas mos-

tram não só uma rápida taxa de degradação e defor-

mação, mas são frequentemente associadas com má 

higiene oral e também com o aumento do tempo de 

tratamento. Com a eliminação de ligaduras, os apare-

lhos autoligados podem melhorar significativamente a 

higiene de todos os pacientes. Assim, o autor conclui 

que os ortodontistas devem abraçar os novos braque-

tes e que as borrachas e ligaduras de aço estarão ul-

trapassadas. Considerando todas as vantagens, para 

pacientes, profissionais e para o clínico, estes novos 

assessórios podem muito bem se tornar os sistemas 

de aparelhos ‘convencionais’ do século 21. 

Novos Conceitos de Biomecânica  
Ortodôntica em Braquetes Autoligados 
– Deslize e Fricção

Para a utilização do sistema de arco contínuo, foram 

desenvolvidos arcos de alta tecnologia, compostos 

com níquel-titânio, niquel-titânio-cobre, titânio-molib-

dênio; eles têm propriedades termoelásticas, capaci-

dade de retornar à forma original com a temperatura, 

favorecendo o nivelamento, sem aumento significati-

vo na tensão/carga acumulada e devem ser empre-

gados no início do tratamento. A adição do cobre, 

por exemplo, potencializa a ação termoelástica do 

fio, sendo esta a chave para produzir uma força está-

vel e previsível, exercendo forças sem súbita diminui-

ção quando do movimento dental. 
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REGIÃO PASSIVA REGIÃO ATIVA

1 - Fricção 2 - Binding 3 - Notching

Fricção é a resistência de um corpo ao movimento frente 

a uma força e alguns estudos têm utilizado testes expe-

rimentais com braquetes diferentes para avaliar os fato-

res que influenciam a resistência de atrito. Estes estudos 

mostraram que os fatores mais importantes envolvidos na 

quantidade de atrito estão relacionados à qualidade das 

superfícies de arcos e braquetes, secção do fio, ao torque 

no braquete, ao tipo e à força de ligação, ao uso de bra-

quetes autoligados, à distância inter braquetes, saliva e 

influências das funções mastigatórias. Quando se deseja 

diminuir o tempo global de tratamento temos que ter em 

mente a necessidade de ações que reduzem os atritos 

existentes, já que a relação entre o arco e a canaleta afeta 

significativamente a resistência, incluindo ainda a quan-

tidade de angulação dada pelo apinhamento visto que 

quanto maior é a tensão, maior é a força gerada10-14.

Dentre as resistências ao deslize que ocorrem nas bio-

mecânicas ortodônticas temos (1) Atrito Clássico ou 

Fricção (2) Binding e (3) Notching (Figuras 02 e 03). 

03 • Atrito Binding e Notching.

Ângulo critico de contato binding Ângulo critico de contato notching

 TIPOS DE ATRITOS - RTS - RESISTENCIA AO DESLIZE

1

2

3

Fricção

Binding

Notching

02 • Tipos de atrito.
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O atrito na Ortodontia acontece quando o fio entra em 

contato com a canaleta dos braquetes nas biomecâni-

cas, sendo o resultado da não eliminação das angu-

lações, das rotações e das inclinações (torques), de 

nivelamento inacabado, das ligaduras elásticas e dos 

acessórios. Estes fatores dificultam o deslize do fio or-

todôntico nos braquetes, proporcionando aumento das 

forças aplicadas e aumentando o tempo de tratamento.

O atrito Binding acontece quando os problemas de ro-

tações, inclinações e angulações não são eliminados 

de maneira que haja uma pressão entre canaleta e fio e 

acontece uma pequena tensão no arco. Diferentemen-

te, no atrito Notching a pressão é tamanha que leva a 

uma deformação ou alteração do arco ortodôntico per-

manente, não permitindo a finalização das correções 

das rotações e das angulações15.

Dentre os sistemas, o Passivo tem demonstrado me-

nor atrito entre os braquetes autoligados; essa redu-

ção do atrito reduz também os níveis de força, mais 

compatíveis com a resposta periodontal de remode-

lação óssea, gerando menores áreas de hialinização 

e promovendo movimentações mais rápidas e eficien-

tes. O maior desafio na nova Ortodontia é aplicar uma 

força leve o suficiente para tão somente estimular a 

atividade celular sem bloquear o suprimento sanguí-

neo no periodonto16. Assim daríamos condições de 

termos áreas intensamente vascularizadas e esta con-

dição daria um ambiente totalmente favorável para a 

movimentação, denominado Biozona, onde teríamos 

movimentos mais biologicamente compatíveis. No 

entanto, outras vantagens existem com a utilização 

destes braquetes, com destaque para melhor geren-

ciamento no procedimento clínico e desempenho da 

biomecânica de deslizamento, redução do tempo de 

tratamento e de atendimento ao paciente, intervalos 

maiores entre as consultas, distribuição uniforme da 

força/atrito e bons resultados de finalização. 

Ao utilizar fios de baixo calibre em braquetes autoli-

gados passivos, conferimos ao sistema uma grande 

liberdade do fio dentro da canaleta, sem pressio-

namento. Essa é a chave do sistema. Com a fric-

ção reduzida, menor do que aquela necessária para 

mover os dentes com os braquetes convencionais, 

os dentes nivelam e alinham com mais eficiência e 

conforto em razão de áreas com inflamações mais 

leves, resultando em menor intensidade de dor. 

Acrescente fios de alta tecnologia onde o Binding 

e Notching são consideravelmente minimizados; as 

forças leves geram reações teciduais generosas e, 

assim, o novo sistema é útil no controle da inflama-

ção e da dor16,17.  

O baixo índice de atrito também muda as relações 

conhecidas como ação e reação a um momento de 

força. É o que ocorre, por exemplo, em situações onde 

o arco forma uma grande tensão, um notching, como 

aquele encontrado nos apinhamentos de um canino 

ectópico, ou mesmo de pré molares superiores sem 

espaço, localizados no palato, devido ao apinhamento 

posterior (Figura 04A,B). 

No sistema convencional a mecânica de deslize é 

normalmente considerada só quando iniciamos o 

fechamento de espaço, com o arco retangular 019 x 

025 na canaleta. Durante os arcos iniciais, quando 

colocamos as ligaduras elásticas, elas funcionam 

como verdadeiros “mantenedores do perímetro do 

arco” ou “mantenedores de espaço”. Devido ao 

apinhamento, a quantidade de fio na região inter-

-braquete fica aumentada; esta tensão gera força 

protrusiva na região anterior, existe um grande bin-

ding e notching, e o fio aqui se comporta como uma 

mola ativa, levando os incisivos para frente, ou seja, 

a força gerada é maior do que a força do lábio, e o 

resultado é a invasão dos incisivos para o espaço 

reservado aos orbiculares (Figuras 05A,B e 06A-E).
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BA

04 A,B • O apinhamento na região dos pré-molares começa a ser desfeito pela baixa tensão do fio. O arco se desliza para frente e para trás, além de ocorrer uma 
expansão lateral, ganhando espaço para a resolução do problema da falta de espaços. 
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05 A,B • Na simulação de um canino ectópico, observe como as ligaduras elásticas funcionam como mantenedores de espaço e geram alto atrito. Neste momento a 
força da borracha impede que o fio deslize e seu primeiro movimento é para cima e para vestibular.

05A

05B
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06 A-E • Ligação com ligadura elástica, altas fricção, tensão no arco e resultante anterior de forças. Os dentes anteriores se projetam vencendo a resistência do lábio.
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Uma vez que no sistema autoligados as borrachas são 

substituídas pelas tampas (slice) e não há uma resistência 

ao deslize do fio, a força gerada é pequena, menor que 

a resistência do lábio, assim não ocorre essa protrusão 

dentária e a força anterior é anulada e revertida em ex-

pansão lateral na região de pré-molares, área de menor 

resistência muscular. Não se trata de não termos atrito, e 

sim da baixa intensidade deste. É possível, com um bom 

conjunto de braquete e fio, termos uma relação de atrito 

minimizada. Este menor efeito resulta em uma biomecâni-

ca controlada, reduzindo o binding, por exemplo. No caso 

anteriormente citado, há diminuição da necessidade de 

molas abertas para abrir espaço para os dentes apinha-

dos; a ação do fio controlada pela musculatura causa o 

efeito “Frankel”, um aumento transversal da arcada crian-

do espaços. Para melhor controle do nivelamento no sen-

tido vertical, indicamos os elásticos 3/16 médio em forma 

de triângulo, com base na mandibular, que juntamente 

com o músculo orbicular força o dente ectópico em di-

reção ao plano oclusal, ocupando o espaço gerado pela 

expansão e pelo nivelamento dos dentes, como pode ser 

visto nas Figuras 07A-D. Já nas Figuras 08A-D observa-

mos que pela ausência das ligaduras elásticas o fio desli-

za, não há “mantenedores de espaços”. 

07A
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07 A-D • Em A, as molas geram aumento do espaço na região, o que reduz o ângulo formado entre o fio e a canaleta, 
amenizando o binding na região. Em B, o músculo orbicular dos lábios, os elásticos 3/16 médio em forma de triângulo 
ajudam o controle vertical, gerando forças mais oclusais. Observe que de B para C passaram-se 08 semanas e o resultado 
do nivelamento foi potencializado sem efeitos adversos graças à redução do atrito e controle vertical, dado pelo orbicular 
superior e elásticos 3/16 M em forma de triângulo. O efeito foi a quebra da ação e reação que o arco levaria nos dentes 
vizinhos (pré-molar e incisivo lateral). Houve um perfeito controle da ancoragem vertical.

07C 07D

07B
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08 A-D • Ausência das borrachas permite 
deslize do fio já na fase inicial, gerando 
menos atrito, força e subsequente protu-
são. O lábio faz o papel de lip-bumper. A 
força do orbicular é maior que a gerada na 
relação fio/slot. O efeito adverso da mecâ-
nica é mínimo.

B

A
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O Dr. Damon18 preconiza consultas em aproximadamente 

10 semanas quando fios termo-ativados estão sendo em-

pregados; elas devam ter intervalos maiores e, no retorno, 

não necessariamente o fio deve ser trocado. Este só deve-

rá ser substituído quando não estiver mais ativo, ou seja, 

quando os dentes já apresentarem um nivelamento que 

permita ao fio retornar à sua forma original e o próximo fio 

possa ser inserido sem dificuldades; aqui está um grande 

segredo para o sucesso do tratamento com braquetes 

autoligados: estimular forças leves, aguardar o papel de 

cada fio em cada fase de tratamento, e apenas trocar o fio 

quando este estiver passivo dentro da canaleta. O biding e 

o notching do próximo fio serão menores e isto é blindar um 

tratamento com níveis de forças mais biológicos.

Quando se compara a força friccional gerada por diferen-

tes braquetes autoligados, arcos e tipos de liga, além de 

medir a quantidade de deslocamento durante a fase ni-

veladora inicial de tratamento ortodôntico em typodonts, 

Kim e colaboradores19 estudaram a força friccional nos 

braquetes Damon 2, Damon 3, In-Ovation, Speed, Time 

2, SmartClip, Clarity e Mini-Diamond com arcos iniciais 

.014 e .016 níquel-titânio e arcos de titânio, de níquel e de 

cobre. Diante dos resultados, os autores relataram que 

houve diferenças significativas na fricção do Typodont 

maxilar, os braquetes Damon 2 e Damon 3 produziram 

de maneira “significativa” nível de fricção menor que os 

demais braquetes. Já no Typodont mandibular, os bra-

quetes Damon e In-Ovation produziram força friccional 

menor. Porém, os autores observaram que, quando o 

arco retangular toca o clipe de um braquete ativo (In-O-

vation), houve aumento da fricção, o que pode levar a 

pequenos movimentos ou à ausência de movimentação 

dental. O deslize (Damon) não foi alterado quando fe-

chado. Em contraste, braquetes ativos podem reduzir 

a profundidade e a dimensão do slot quando do arco 

retangular no interior do mesmo, aumentando o atrito. 

Concluíram que o Sistema Damon exibiu força friccional 

mais baixa que todos outros dispositivos e que os auto-

ligados passivos “podem ser os mais efetivos com rela-

ção à fricção”. Este é o ponto, o nível de fricção.

Os braquetes Ativos demonstram mais forças nos 

arcos iniciais, também no arco retangular e menor 

capacidade do fio expressar movimento transverso, 

enquanto que os Passivos possuem fricção e força 

menor em todas as fases de tratamento com maior 

desenvolvimento transverso.

O comportamento do aumento das forças no braquete 

ativo em relação ao passivo é devido à “estrada mais 

suave que se forma alcançada pela sequência das ca-

naletas”. O apinhamento dentário forma várias áreas de 

tensões devido ao desnivelamento das canaletas. Em 

uma analogia, se imaginarmos uma estrada bem sinu-

osa, esta seria representada pelos apinhamentos. Cada 

curva seria uma área de tensão, onde o arco seria “do-

brado” gerando forças propulsoras, protruindo os incisi-

vos. Vamos agora imaginar uma estrada com 2 e outra 

com 4 vias. A estrada mais larga aqui é representada pe-

los braquetes passivos, que possuem a luz do slot maior. 

Neste caso, a tangente formada para passar pelo api-

nhamento, ou “curvas” menos pronunciadas, é mais lar-

ga. Portanto, gera menos áreas de tensões, menos atrito, 

menos força. Isto explica como um braquete pode gerar 

mais força que outro e o porquê das protrusões (Figura 

09). Outro motivo que faz com que o braquete autoligado 

ativo gere mais forças é o fato do clip ativo pressionar o 

fio no fundo da canaleta, aumentando assim a superfície 

de contato com o fundo do slot (Figura 10).
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09 • Estrada mais suave, gerando forças mais controladas. Um braquete gera mais forças que outro devido à luz do slot. 

10 • Clip Ativo aumenta a superfície de contato entre as superfícies, gerando alto atrito. Um braquete gera mais forças que outro devido à luz do slot.

ATRITO NA INTERFACE
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O trabalho do Dr. Hisham M. Badawi e colaboradores20 

mostra, de maneira brilhante, as evidências das novas 

biomecânicas e suas reações. Os autores relatam que 

a maior parte da literatura sobre biomecânica ortodôn-

tica está restrita a experimentos em 2 dimensões, em 

um sistema de forças indeterminado. Portanto, existe 

pouca evidência sobre a real análise dos sistemas de 

forças ortodônticas nos três planos. Por esta razão, o 

estudo foi idealizado com o objetivo da concepção, 

construção e validação de um modelo de oclusão hu-

mana laboratorial capaz de medir com precisão as for-

ças e os momentos aplicados a todos os dentes do 

arco por aparelhos ortodônticos fixos. Neste artigo, 

uma oclusão com caninos ectópicos foi simulada, e 

todos os momentos de forças que atuam no canino, 

incisivo lateral e pré-molar foram mensurados para as 

ligações passiva e convencional. Resultados: foram 

bem sucedidos na construção deste modelo de “boca 

humana laboratorial”. O sistema de força resultante dos 

braquetes autoligados passivos foi consideravelmente 

diferente daquele da ligação convencional. Pela pri-

meira vez na história da nossa especialidade podemos 

determinar com grande precisão as forças que atuam 

sobre os dentes tratados ortodonticamente.

Nas Figuras 11A-D observamos as reações frente ao Bin-

ding e ao Notching, em uma visão vestibular e oclusal. 

Ficou evidente que a força que age sobre o canino foi pu-

ramente vertical no sistema Passivo, ao passo que outros 

componentes da força indesejadas (mésio-distal) agiram 

sobre o canino com ligadura convencional, representando 

a fricção e o binding (resistência ao deslize).

A resistência ao deslize nos autoligados passivo é baixa 

quando comparada com a da ligadura convencional. 

Em ambos os sistemas, o incisivo lateral e o primeiro 

pré-molar apresentam maior resistência ao deslizamen-

to, porém o software mostra nas Figuras 11C,D a dife-

rença nas forças mésio-distais entre os dois métodos 

de ligação, maiores no sistema usual. Quanto à força 

vestíbulo-lingual, os caninos em ambos os métodos de 

ligação sofreu inicialmente uma vestibular, alterando 

para direção lingual e, em seguida, retornando para um 

vetor vestibular. A magnitude da força atuando sobre o 

canino foi maior na ligadura convencional comparada 

com a ligadura passiva. O incisivo lateral experimentou 

um vetor lingual durante a maior parte; este se tornou 

uma força labial com a diminuição da pressão. Nova-

mente a ligação convencional apresentou magnitude 

de força maior em comparação com a ligação passiva. 

Os pré-molares mostraram baixas forças labiais na li-

gação passiva, ao contrário daquelas encontradas no 

sistema convencional. Houve ainda tendências maiores 

de rotação distal do incisivo lateral e mesial do primeiro 

pré- molar. Todos os momentos registrados no experi-

mento na ligadura convencional eram invariavelmente 

maiores que os do experimento ligadura passiva. 

A interface slot/fio varia significativamente de acordo 

com o mecanismo de ligação utilizado. Alastics, ligadura 

de aço inoxidável, braquetes autoligados ativos e passi-

vos geram diferentes sistemas de forças e respostas. A 

distância inter-braquetes é outra variável, muitas vezes 

não contabilizada quando se discute as propriedades do 

fio. As dobras nos fios servem para aumentar a quantida-

de de fios na região inter-braquetes, o que reduz o nível 

de força no dente, porém estas estão em desuso pelos 

ortodontistas contemporâneos e também pelo aumento 

da qualidade dos arcos termoelásticos existentes, que 

geram forças contínuas de maneira leve e segura. No 

exemplo realizado com os caninos ectópicos, não é sur-

preendente que a principal diferença entre os dois méto-

dos de ligação é a resistência ao deslizamento registrada 

no incisivo lateral e nos pré-molares; esta força é maior 

no método de ligação convencional quando comparado 

com o sistema passivo. No entanto, este aumento da re-

sistência ao deslize afeta consideravelmente os outros 

componentes do sistema de forças. Os dados sugerem 

que o sistema de componentes de força é afetado pelo 

método de ligação. 
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11 A-D • A força que age sobre o canino foi puramente vertical com no sistema Passivo, ao passo que outros componentes da força indesejadas agiram sobre o canino 
com ligadura convencional (fricção e binding).

11A

11B

11C

11D






