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RESUMO 

 

     O presente estudo visou comparar in vitro o atrito produzido por 

braquetes convencionais metálicos e estéticos com canaleta metálica e 

“vítrea” quando inseridos fios de secções redonda e retangular de diferentes 

dimensões, simulando situações sem deslocamento, com deslocamento de 

2 mm e com simulação do efeito binding 3º. Foram utilizados 125 braquetes 

de 5 marcas comerciais (Roth Standard, Composite, Elation, Invu e 

Radiance), sendo 25 braquetes para cada corpo de prova. Para os ensaios 

laboratoriais, foram colados 5 braquetes simulando uma hemi-arcada 

superior direita (incisivos central e lateral, canino, primeiro e segundo 

premolares) em um dispositivo para posicionamento dos braquetes, sendo 

este acoplado à máquina universal de ensaios EMIC DL2000. Foram 

empregados os fios 0,016”, 0,018” e 0,017” x 0,025” NiTi para realização 

dos ensaios sem deslocamento e com deslocamento de 2 mm e os fios de 

secção 0,017” x 0,025”, 0,019” x 0,025” e 0,021” x 0,025” CrNi para 

realização dos ensaios com angulação zero grau e 3º. Para a comparação 

entre os braquetes nos diferentes fios e angulações, foi utilizada a Análise 

de Variância e o teste de Tukey (p<0,05). Os resultados demonstraram que 

nos ensaios sem deslocamento o braquete estético de policarbonato 

Composite apresentou menor atrito em todos os fios avaliados, enquanto o 

maior atrito em todas as combinações realizadas foi observado no braquete 

estético cerâmico monocristalino Radiance em relação aos demais 

braquetes. Nos ensaios com deslocamento de 2 mm e simulação do efeito 

binding 3º, os resultados foram semelhantes aos observados nos ensaios 

sem deslocamento. Contudo, houve uma diferença estatisticamente 



significante entre os cinco corpos de prova, sendo o atrito verificado, 

respectivamente e de forma crescente, nos braquetes Composite, Roth 

Standard, Elation, Invu e Radiance. Pôde-se concluir que a resistência 

friccional teve influência da composição dos braquetes, diâmetro dos fios e 

tipo de ensaio realizado (deslocamento de 2 mm e angulação de 3º). Além 

disso, a inserção da canaleta metálica no braquete estético de 

policarbonato Elation reduziu de forma estatisticamente significante o atrito, 

porém esse foi maior do que o gerado por um braquete convencional 

metálico e, por fim, a incorporação da canaleta “vítrea” no braquete estético 

cerâmico policristalino Invu ofereceu uma maior lisura de superfície, 

reduzindo as irregularidades e imperfeições presentes na canaleta o que 

levou, consequentemente, a uma redução estatisticamente significante no 

atrito, o que demonstra que a modificação em sua canaleta favoreceu o 

deslocamento e reduziu de forma efetiva essa resistência à fricção. 
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