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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi comparar as angulações e torques de 

braquetes de marcas comerciais distintas em relação à prescrição de Roth e 

também em relação aos valores preconizados pelo fabricante. Foram utilizados 150 

braquetes metálicos de aço inoxidável, de caninos e incisivos superiores na 

respectiva prescrição, avaliadas por meio de um perfilômetro. Após a coleta dos 

dados e aplicação do tratamento estatístico, os resultados demonstraram que os 

valores de torque obtidos com a prescrição de Roth foram semelhantes entre os 

fabricantes. Na angulação, os caninos superiores apresentaram valores acima do 

proposto pelo autor para o fabricante Morelli, e para os dentes 21 e 22, a angulação 

foi maior para o fabricante Abzil. Na comparação dos valores de torque obtidos com 

os valores recomendados pelos fabricantes, a Unitek demonstrou maior 

fidedignidade no torque comparada às demais marcas. Conclui-se que as diferenças 

tanto de torque quanto de angulação quando comparados aos valores do autor e à 

prescrição dos fabricantes, se enquadram dentro de um grau de tolerância 

preconizada por um órgão regulador de peças ortodônticas alemãs. 

 

Palavras-Chave: Braquetes ortodônticos, Torque (Ortodontia), Aparelhos 
ortodônticos
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School, Methodist University of São Paulo, São Bernardo do Campo, 2008. 
 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to compare the angulations and torques of 

orthodontic brackets from different trademarks in relation to the Roth’s prescription 

and also in relation with the recommended values from the manufacturer. It was used 

150 orthodontic metalic stainless steel brackets, from upper cuspid and incisors in its 

prescription and evaluated through a vertical Benchtop Measuring Projector in the 

Metrology laboratory of Dental Morelli Ltda. After collecting the results and the 

application of statistical test, it was obtained that values of torque found with the 

Roth´s prescription was similar between the manufacturer and the cuspid angulation 

has been shown higher values in comparison to that proposed from the author in the 

manufacturer Morelli, and for the teeth 2.1 and 2.2, the increased angulation was 

showed on Abzil manufacturer’s bracket. On comparative values of torque obtained 

within all manufacturers, Unitek showed greater reliability in torque values than 

others. For angulation, the reliability of the same manufacture was not superious 

when compared to the other manufacturers. It was concluded that the differences on 

both torque and angulation to the author values and prescription of the 

manufacturers studies fall within the degree of advocated tolerance by a German 

association of orthodontic accessories. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O tratamento ortodôntico tem como objetivo promover o alinhamento e 

nivelamento da coroa e da raiz dos dentes por meio dos braquetes. Estes braquetes 

transmitem a força realizada pelo fio para o dente, de maneira a produzir o 

movimento ortodôntico.  

Na técnica Edgewise simplificada, as dobras de primeira, segunda e 

terceira ordens eram realizadas nos arcos, com a finalidade de obter a 

movimentação dentária desejada. Com o advento dos braquetes pré-ajustados 

propostos por ANDREWS1, 3 os braquetes passaram a incorporar as angulações e 

torques necessários para o correto posicionamento dentário. Assim, cada braquete 

de cada elemento dentário possui uma determinada angulação e inclinação de 

torque, de forma que, ao final do tratamento, resulte em uma condição favorável de 

oclusão, função e estética dentárias. 

Com a evolução dos braquetes, vários autores propuseram diversas 

prescrições daquela primeiramente sugerida por ANDREWS, com diferentes 

angulações e torques de acordo com a técnica ortodôntica descrita.  

ROTH43, discípulo de ANDREWS, após a sua graduação na Universidade 

de Loyola, em Chicago, começou a interessar-se por oclusão funcional ao iniciar sua 

prática clínica, pois ele tinha certeza de que a dinâmica da oclusão correspondia aos 

resultados ortodônticos saudáveis e estáveis. Após um período de cinco anos de 

tentativas e erros, e de algumas modificações nos valores propostos por ANDREWS, 

o autor conseguiu reunir elementos clínicos, checando os resultados por meio de 

fotografias a cada mudança de arco, em todos os pacientes durante o tratamento e a 

contenção. O resultado destas análises levou ROTH a determinar novos valores 

para as angulações e torques, gerando a prescrição de braquetes ROTH. A partir de 
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então, a prescrição ROTH tem sido largamente empregada pelos ortodontistas do 

mundo.  

Contudo, a quantidade de torque e angulação inseridos nos braquetes, 

que então determinam uma prescrição ou outra, dependem da fidedignidade do 

processo de fabricação dos braquetes. Segundo COLPAERT11, o metal mais 

utilizado na manufatura de braquetes é o aço inoxidável austenítico (AISI - American 

Institute of Steel and Iron, aço inoxidável tipo 316L), o qual possui 18% de cromo, 

8% de níquel, 2 a 3% de molibdênio e baixo conteúdo de carbono. As propriedades 

mecânicas deste tipo de aço devem conferir uma boa resistência mecânica e 

tenacidade, resistência moderada ao calor, e ótima resistência à corrosão 

atmosférica e química, tornando-o bastante atrativo industrialmente. Além disso, de 

acordo com este autor, os materiais utilizados na fabricação dos aparelhos devem 

ser manufaturados, de tal forma que as dimensões internas da canaleta (“slot” ou 

encaixe) sejam precisas, pelo menos em um milésimo de polegada. Adicionado a 

isso, os braquetes devem ser resistentes às deformações decorrentes das forças da 

mastigação a que estarão submetidos. 

Há poucos estudos relacionados com a avaliação da fidedignidade do 

processo de fabricação dos braquetes. CASH et al10, observaram um tamanho maior 

da canaleta do que àquele prescrito pelo fabricante de 0,022”, em braquetes de 

incisivo central superior esquerdo. Já STREVA45 em 2005, observou muitas 

diferenças entre seis marcas comerciais dos valores dos torques em braquetes 

metálicos da prescrição MBT, em caninos superiores. O mesmo foi observado por 

BOBBO8 em 2006, na avaliação dos torques em braquetes de incisivos inferiores da 

prescrição MBT.  

Assim, observa-se que a literatura é escassa no que se refere à 

comparação da quantidade de torque e angulação presentes nos braquetes 

metálicos com a prescrição proposta pelo autor e pelo fabricante, de forma a se 

determinar a precisão do processo de manufatura dos braquetes. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A evolução dos braquetes ortodônticos tem sido marcada por uma busca 

incessante em se posicionar corretamente os dentes nos planos sagital, transversal 

e axial.  

Em 1928, ANGLE4 desenvolveu o protótipo do primeiro braquete com 

encaixe, no sistema de arco de cinta, visando um melhor controle da movimentação 

dentária. A evolução destes braquetes culminou com o desenvolvimento do primeiro 

aparelho “Edgewise”, que apresentava uma ranhura no centro, no sentido horizontal 

do braquete, permitindo o encaixe de um arco pré-contornado. Este aparelho 

“Edgewise” recebeu este nome pelo fato de ser inserido em 90 graus, em relação ao 

plano de inserção do aparelho de Arco de cinta. O fio ortodôntico de secção 

retangular era amarrado em uma canaleta de dimensão retangular 0,022 X 0,028 

polegadas, com ligaduras de metal, proporcionando um mecanismo mais eficiente 

de controle axial do dente4. 

No Aparelho Edgewise convencional, os ortodontistas devem incorporar 

dobras nos fios retangulares nos três planos do espaço, a fim de se obter uma 

oclusão ideal. 

Depois de algum tempo utilizando esses braquetes, SWAIN46, idealizou o 

braquete geminado, de aletas duplas, em uma base simples, o que foi rapidamente 

incorporado ao aparelho Edgewise.  

Como pequeno indício do que seria a Ortodontia moderna em relação aos 

braquetes, HOLDAWAY24 em 1952 visando diminuir as dobras nos fios, foi o 

pioneiro na preconização de uma leve angulação nos braquetes, com o intuito de 

substituir as dobras de segunda ordem realizadas no fio ortodôntico, simplificando o 

manuseio dos arcos e, conseqüentemente, levando a bons resultados clínicos, com 

menores esforços. Em seu trabalho, citou as vantagens do princípio das angulações 

nos braquetes: como auxiliar no paralelismo das raízes próximas ao espaço das 
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extrações, como um método que estabelece uma unidade de ancoragem posterior 

por meio da angulação distal dos seus componentes e como um meio de 

posicionamento artístico dos dentes.  

JARABAK27 em 1960, baseado nos objetivos de Tweed, salientou que os 

objetivos de um tratamento ortodôntico são: estética facial, harmonia funcional e 

estabilidade, e que seus tratamentos ortodônticos devem almejar movimentos 

dentários que não agridam o ligamento periodontal e o osso alveolar, que 

posicionem os dentes dentro do osso apical e que obtenham uma oclusão funcional 

que estabilize o tratamento. Em seus pacientes, utilizou braquetes angulados e 

torqueados, a angulação, preconizada por HOLDAWAY24 em 1952, que torna a 

mecânica de segunda ordem possível nos arcos leves e, o torque nas canaletas dos 

braquetes, que torna a mecânica de terceira ordem (torque) possível com arcos 

retangulares. O autor comentou que emprega, com freqüência, a mecânica de 

terceira ordem para o posicionamento artístico dos dentes posteriores e para 

retração dos incisivos superiores, preconizando uma inclinação de 22° para os 

incisivos centrais superiores e 17° para os incisivos laterais, que auxilia no 

tratamento da Classe II, com o uso de elásticos. Para os caninos, recomendou 

braquetes convencionais; para os pré-molares e molares, uma inclinação de - 7° e, 

para todos os dentes inferiores, uma inclinação de - 7° com exceção do segundo 

molar que propôs - 15°. 

ANDREWS2 relatou em 1976, que por volta de 1960, os braquetes com 

torque eram disponíveis, mas não em um valor de angulação inferior a 5°. Muitos 

profissionais utilizaram destas peças ortodônticas, mas não houve um consenso 

quanto ao correto valor de angulação, e poucas opções eram fornecidos pelos 

fabricantes. Assim havia muito a ser feito para melhorar a precisão e a consistência 

dos resultados, bem como na padronização. 

ANDREWS1, em 1972, realizou um estudo com 120 modelos de gesso de 

indivíduos não tratados ortodonticamente, com oclusão normal, de forma a avaliar a 

morfologia da face vestibular da coroa, sua dimensão inciso gengival, com o uso de 
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um gabarito geométrico com círculos de vários diâmetros, posicionado contra o 

contorno vestibular do dente. 

A partir disto, o autor propôs inclinações e angulações para cada dente 

permanente, a fim de se obter as seis chaves da oclusão normal no final do 

tratamento ortodôntico. As seis chaves da oclusão normal foram determinadas pelo 

mesmo autor, como segue:  

- Relação Inter-Arcos: a cúspide mesiovestibular do primeiro molar 

superior deve ocluir no sulco mesio vestibular do primeiro molar inferior, como 

descrita por Angle.  

- Angulação da Coroa: todas as coroas dos dentes são anguladas para 

mesial; 

- Inclinação da Coroa: refere-se à inclinação vestíbulo lingual das coroas 

dos dentes. Os incisivos superiores são inclinados para vestibular. Os incisivos 

inferiores e os dentes posteriores são inclinados para lingual, desde o canino até os 

primeiros molares. As coroas dos molares são ligeiramente mais inclinadas do que 

as dos caninos e pré-molares. 

- Ausência de rotações. 

- Presença de pontos de contado interproximais em todos os dentes. 

- Plano Oclusal: ausência ou Curva de Spee muito suave. 

Deve-se ressaltar que estas seis chaves são elementos interdependentes 

para a obtenção de uma oclusão perfeita. Sendo assim, serve de base para a 

avaliação da oclusão estática. 

Segundo ANDREWS3, a orientação dos dentes em boa oclusão e a 

morfologia dentária são muito similares nos pacientes, permitindo o uso generalizado 

de braquetes pré-torqueados, pré-angulados e com desvios compensatórios das 

espessuras dos dentes, associados então a arcos sem dobras, de forma a obter uma 

boa oclusão. Assim, surgiu o aparelho chamado Edgewise modificado, onde foram 

incorporadas dobras de primeira, segunda e terceira ordem, com a finalidade de se 

atingir o controle tridimensional do posicionamento dentário. Este aparelho também 
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é denominado de aparelho “Straight Wire”, ou arco reto, já que não necessita 

teoricamente de dobras nos fios ortodônticos. 

A experiência com a prescrição de ANDREWS3 mostrou que estes 

objetivos das posições individuais dos dentes não foram sempre conseguidos 

somente com os fios retos necessitando assim de dobras para conseguir os 

resultados ideais13. 

ROTH42, 43, discípulo de ANDREWS3, após um período de cinco anos de 

tentativas e erros, e de algumas modificações nos valores da prescrição dos 

braquetes propostos por ANDREWS3, conseguiu reunir elementos clínicos, 

checando os resultados por meio de fotografias a cada mudança de arco, em todos 

os pacientes durante o tratamento e a contenção. O resultado destas análises levou 

ROTH42 a determinar novos valores para as angulações e torques, gerando a 

prescrição de braquetes Roth.  

GIOKA, ELIADES23 relataram em seu estudo detalhadamente os fatores 

que contribuem para a variação na expressão do torque nos dispositivos pré-

ajustados. As variáveis relacionadas seriam (1) a folga do fio em virtude da diferença 

da dimensão dos arcos nos canaletas dos braquetes, (2) irregularidades no processo 

de construção dos braquetes que impossibilitam o encaixe apropriado, (3) diferenças 

na rigidez das ligas do fio inseridas na canaleta do braquete, (4) variações entre 

valores reais de torque prescrito nos braquetes, e (5) formas de amarração dos 

arcos. Baseado na evidência disponível, foi proposto que um aumento na prescrição 

de torque para compensar a falta da expressão completa do torque prescrito nos 

braquetes pré ajustados. 

VAN LOENEN et al48, avaliaram a variação do ângulo formado por uma 

linha tangente à face vestibular com o longo eixo da coroa-raiz (CRA) de incisivos e 

caninos superiores assim como a variação na face vestibular destes dentes e o 

torque dos braquetes em diferentes alturas. Como material foram realizadas 

radiografias proximais em 160 dentes superiores extraídos, selecionados 

aleatoriamente (81 incisivos e 79 caninos), sendo excluídos dentes que 

apresentavam qualquer tipo de restauração. Estes dados foram digitalizados e 
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analisados no programa Jasc Paint Shop Pro 7TM e Mathcad 2001 Professional® 

2001. A borda incisal, o centro da junção do cemento-esmalte (CEJ), e o ápice da 

raiz foram digitalizados para definir o longo eixo da coroa e da raiz. Para todos os 

dentes o CRA foi medido. Em diversas alturas da superfície vestibular uma tangente 

foi determinada, permitindo a medida da inclinação da superfície vestibular. O CRA 

teve uma grande variância, de 167 a 195 graus para os caninos (valor médio 183 

graus) e 171 a 195 graus para os incisivos (média 184 graus). As inclinações médias 

das superfícies vestibulares para os incisivos variaram muito. Entre 4 e 4,5 

milímetros da borda incisal, observou-se os menores desvios padrão (SD) entre 2 e 

4,5 milímetros da borda incisal, o ângulo de superfície labial diferiu em 

aproximadamente 10 graus. Para os caninos as inclinações médias da superfície 

vestibular também variaram, em torno de 10 graus entre 2 e 4,5 milímetros da borda 

incisal, mas o Desvio Padrão foi muito maior em relação aos incisivos. Concluíram 

que a colocação de um braquete em um dente em diversas alturas, ainda dentro de 

uma escala clínica aceitável, resulta em diferenças consideráveis na quantidade de 

torque da raiz. 

Para uma melhor compreensão, a revisão de literatura foi dividida em 

diferentes tópicos, que constam a seguir: 

 

2.1 Composição 
2.2 Avaliação das dimensões do braquete e do torque 

 

2.1 Composição 

 

 

Na década de 1930, uma liga de Níquel e Cromo, denominada de aço 

inoxidável, foi introduzida na Ortodontia e atualmente, os dispositivos metálicos 

ortodônticos são feitos desta liga. A vantagem do aço inoxidável é primeiramente 
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seu baixo custo, alta dureza, módulo de elasticidade elevado, boa formabilidade e 

elevada resistência à corrosão quando no meio oral.  

Os braquetes ortodônticos são feitos atualmente com 5 diferentes tipos de 

aços inoxidáveis (aço 300, aço 303L, aço 316L, aço 330SS e aço 17-4PH). Segundo 

o AISI (American Iron and Steel Institute) que é uma agência regulamentadora, esta 

divisão ocorre conforme as características na sua composição18.  

MAIJER e SMITH32 em 1982, afirmaram que a maioria dos braquetes 

fabricados na década de oitenta, eram com aço inoxidável tipo 304. De acordo com 

o relato destes autores, este tipo de aço contém 18 a 20% de Cromo e 8 a 10% de 

Níquel, com pequenas quantidades de Magnésio e Silício e com conteúdo baixo em 

Carbono, normalmente menor que 0,1%. Algumas fábricas utilizam o aço do tipo 

316, o qual possui maior conteúdo de Níquel, 2 a 3% de Molibdênio, e ainda baixa 

concentração de carbono para melhorar as características necessárias para solda e 

para aumentar a resistência à corrosão. Outras ainda utilizam o aço tipo 317, que 

tem modificações similares na sua formulação para aumentar a resistência à 

corrosão e a fratura. 

PROFFIT40 relatou que os materiais utilizados na fabricação dos 

aparelhos devem ser precisamente manufaturados, de tal forma que as dimensões 

internas do encaixe sejam precisas, pelo menos em um milésimo de polegada. Os 

braquetes devem ser, também, resistentes o suficiente para suportar as forças de 

mastigação sem distorcer, o que afetaria a dimensão da canaleta e, 

conseqüentemente, a eficácia do aparelho. 

KAPUR, SINHA E NANDA30 realizaram um estudo com a finalidade de 

medir a integridade estrutural da carga transmitida na aplicação de forças de torção 

dos braquetes de aço inoxidável das marcas comerciais Ultra-Minitrim (Dentaurum, 

Ispringen, Alemanha) e de Titânio Rimatitan (Dentaurum, Ispringen, Alemanha). Os 

braquetes Edgewise com a dimensão de 0,018” e 0,022” foram testados em um 

instrumento especialmente projetado que aplicasse um valor de torque de 45°. A 

carga gerada foi medida por uma máquina de teste universal de Instron em 

intervalos de 15°, 30° e de 45° na aplicação do torque. A estabilidade estrutural dos 
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braquetes foi avaliada antes e depois das forças de torção medindo a largura da 

canaleta com um Microscópio Estereoscópico portátil. O material foi composto de 40 

braquetes de canaleta 0,018” e 40 braquetes de canaleta 0,022” e de 80 fios de aço 

inoxidável, sendo 40 fios com a dimensão 0,017” X 0,025” e 40 fios de dimensão 

0,021” X 0,025”. Uma amostra independente de teste T foi usado para a comparação 

da carga média gerada em 45° da aplicação do torque. A comparação pelo teste 

ANOVA foi utilizada para avaliar as mudanças na carga em diferentes níveis de 

torque para os braquetes de aço inoxidável e de titânio. Um teste pareado de t foi 

usado para determinar a diferença entre a largura inicial e final da canaleta do 

braquete em 45° de torque aplicado para os dois tipos do braquete. Os braquetes de 

Titânio transmitiram cargas mais elevadas quanto aplicado torque de 15° e 30° e 

uma carga menor quando aplicado torque de 45° na comparação com os braquetes 

de aço inoxidável. Os braquetes de Titânio demonstraram uma estabilidade 

dimensional superior quando comparada aos braquetes de aço inoxidável. 

ZINELIS et al52 avaliaram em seu estudo, a composição, a morfologia da 

superfície, o tipo do metal, microestrutura e a dureza da solda das bases dos 

braquetes ortodônticos de 4 marcas comerciais. Os braquetes examinados foram; 

Gemini (3M Unitek, Monrovia, Calif., EUA), MicroLoc (GAC, Boémia, NY, EUA), 

OptiMESHxrt (Ormco, Glendora, Calif., EUA), e Ultratrim (Dentaurum, Ispringen, 

Alemanha). Para isto, foram selecionados quatro braquetes metálicos de cada marca 

comercial que foram embebidos em resina epóxy e após o polimento, estes foram 

limpos em um banho ultra-sônico de água. Um Scanner de Microscopia Eletrônica e 

um Detector de Raios X de micro análise de energia dispersiva (EDS) foram 

utilizados para avaliar a composição quantitativa da liga soldada. Quatro espectros 

de EDS foram coletados para cada liga soldada, e o desvio médio de valor padrão 

para a concentração de cada elemento foi calculado. A composição dos elementos 

das ligas soldadas foi determinada nas respectivas proporções: Gemini: Ni = 83,98 ± 

1.02, Si = 6.46 ± 0.37, Fe = 5.90 ± 0.93, Cr = 3.52 ± 0.34; MicroLoc: Ag = 42.82 ± 

0.18, Au = 32.14 ± 0.65, Cu = 24.53 ± 0.26, Mg = 1.12 ± 0.33; OptiMESH: Au = 67.79 

± 0.97, Fe = 15.69 ± 0.29, Ni = 13.01 ± 0.93, Cr = 4.01 ± 0.35; Ultratrim: Ag = 87.97 ± 
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0.33, Cu = 10.51 ± 0.45, Mg = 1.29 ± 0.63, Zn = 1.13 ± 0.24. A empresa 3M Unitek 

usa Níquel para a área de solda dos braquetes Gemini. A quantidade de Níquel 

usada nas soldas dos braquetes Gemini poderia gerar perguntas sobre a sua 

biocompatibilidade, uma vez que a liberação do Íon dos braquetes ortodônticos pode 

ocorrer na cavidade oral. É importante saber que as reações alérgicas deste 

elemento tem sido de grande importância para os fabricantes dos biomateriais. Por 

esta razão, as novas ligas de aço inoxidável com baixas concentrações de Níquel 

foram introduzidas pelos fabricantes nos componentes da base e da aleta do 

braquete. Os resultados deste estudo mostraram que os diferentes materiais 

soldados foram usados para finalidades distintas, e assim os diferentes 

desempenhos se esperam durante a exposição no meio bucal, sendo que os efeitos 

potenciais nas propriedades biológicas são pontos de muita discussão. 

OH et al39, avaliaram a exatidão do tamanho, a microestrutura, a dureza, 

a resistência de corrosão, a citoxicidade, e o atrito com um fio de Aço Inoxidável 

0,017” X 0,025” polegadas nos braquetes metálicos de incisivos centrais superiores. 

Foram utilizados braquetes Edgewise de dimensão 0,018” X 0,025” dos modelos de 

braquetes Archist (Daeseung, Seoul, Koréia), um braquete experimental denominado 

SR-50A (Yonsei University, Seoul, Koréia) e Mini-Diamond (Ormco, Glendora, Calif., 

EUA) e avaliados por um mensuroscópio (MM-11, Nikon, Kawasaki, Japão) para 

determinar a acurácia do tamanho dos 10 braquetes selecionados aleatoriamente. 

Com a finalidade de avaliar a microestrutura do braquete por meio de um 

microscópio óptico a superfície destes braquetes após o polimento com pó de 

alumina. Para avaliar a dureza, usou um teste de MicroVickers em vários locais dos 

cinco braquetes em cinco tempos de medição. Para observar as propriedades da 

corrosão na cavidade oral, utilizou-se saliva artificial a 37±1°C. Para avaliar o 

potencial de corrosão, a resistência de polarização e a taxa da corrosão das 

amostras de acordo com as designações G3 e G102 de ASTM, foram utilizadas 

técnicas de polarização e de extrapolação linear de Tafe. Finalmente, na avaliação 

do atrito destes braquetes utilizou-se um suporte específico com o respectivo fio 

inserido nas canaletas e em tempos distintos para cada braquete. Os autores 
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concluíram que o braquete SR-50A tem a propriedade de resistência à corrosão e a 

de fricção superiores e uma biocompatibilidade com uma baixa probabilidade de 

reação alérgica, comparada com os braquetes metálicos convencionais avaliados. 

ZINELIS et al53, investigaram a morfologia da superfície da base dos 

braquetes, tipo de liga, microestrutura e dureza de quatro fabricantes Discovery 

(Dentaurum, Ispringen, Alemanha), Extremo (Leone, Firenze, Itália), Freedom 

(ClassOne, Lubbock, Tex, EUA) e Topic (Dentarum, Ispringen, Alemanha) sendo 

estes confeccionados pelo método de injeção de metal. Estas peças foram 

observadas por meio de escaneamento de eletromicroscopia (Quanta 200, FEI, 

Hillsboro, Ore, EUA) para avaliar a morfologia da base. Para a composição, foram 

analisados pelo espectroscópio de energia de Raios X disperso. Os braquetes foram 

submetidos ao preparo metalográfico com o objetivo de revelar a estrutura 

metalúrgica. Os resultados deste estudo demonstraram que existem diferenças 

significantes na forma da base, composição e microestrutura que podem implicar em 

diferenças clínicas consideráveis. 

Segundo PROFFIT40, existem duas maneiras de produzir braquetes em 

aço: uma por meio de usinagem e a outra por meio de fundição, sendo que os 

acessórios fundidos são mais precisos, duráveis e, portanto com qualidade 

superiores. 

Nos dias atuais, os braquetes metálicos são os dispositivos fabricados por 

três principais métodos: usinagem, molde de injeção e fundição do metal, que 

podem ser usados combinados52. 

Os braquetes ortodônticos metálicos são fabricados predominantemente 

pela técnica de usinagem, entretanto, durante os últimos anos, um método novo foi 

adotado para a manufatura dos braquetes ortodônticos metálicos, o Molde de 

Injeção do Metal (MIM).  

O MIM é um método que foi inventado e desenvolvido nos Estados 

Unidos no início da década de 80, com uma alta complexidade e um custo elevado. 

Dez anos após, a indústria necessitava de uma grande demanda para pequenas 
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peças de alta precisão principalmente nas áreas aeroespacial, médica, óptica e de 

computador19. 

O processo de MIM consiste em misturar metal amassado em pó, pasta, 

aglutinante, e lubrificante para dar forma ao composto equipado. Isto é seguido da 

granulação do composto, injetado o mesmo em um molde, removendo e sinterizando 

o material aglutinado. Este pó de metal é feito principalmente do pó atomizado15. 

A superfície do metal quando manufaturado por meio de sinterização 

(fundição do metal) produz uma superfície mais lisa quando comparado com a 

técnica de injeção de molde. Por este motivo, os braquetes sinterizados produzem 

menos atrito quando comparados aos braquetes usinados5, 29, 49. As partículas do 

aço inoxidável são comprimidas então em uma forma contorneada, lisa, arredondada 

ao contrário dos procedimentos de usinagem onde o processo é realizado moendo 

ou cortando o metal tendo como resultado braquetes com ângulos vivos que são 

mais volumosos e ásperos38. 

 

2.2 Avaliação das dimensões dos braquetes e do torque 

 

 

Os braquetes ortodônticos são um componente essencial para o aparelho 

fixo. Com a finalidade de entregar a força exata do fio aos dentes, estes devem ter a 

dureza e a força adequadas18. A canaleta deve ser lisa o suficiente para reduzir a 

resistência de fricção, possuir uma alta resistência de corrosão e 

biocompatibilidade17. 

MELING, ODEGAARD e SEQNER35, relataram que os fabricantes de 

braquetes não declaram qual o método que usam para medir a dimensão da 

canaleta dos braquetes, e também não descrevem qual o índice de tolerância das 

dimensões das canaletas em seus catálogos de produtos ou em suas embalagens. 

Os autores relatam a importância de se conhecer a exatidão das canaletas, bem 

como a eficiência dos métodos utilizados para a fabricação dos braquetes em virtude 
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da grande freqüência de utilização dos braquetes pré-ajustados. Diversas 

discussões têm ocorrido no tema que se trata das características mais adequadas 

incorporadas nos braquetes, mesmo sendo de poucos valores. Os autores 

ressaltaram a importância que os fabricantes devem ter ao divulgar informações 

detalhadas dos produtos permitindo que os profissionais façam as devidas correções 

para os seus valores normais e também tenham um controle de qualidade eficiente. 

KUSY e WHITLEY31 propuseram-se a examinar a relação fio-canaleta em 

diferentes dimensões e marcas comerciais. Para isto foram utilizados 24 braquetes 

de 0,018” e 0,022” de oito fabricantes (Starfire, “A” Company, San Diego, Califórnia, 

EUA), 20/20 (American Orthod, Sheiboygan, Wiscosin, EUA), Fascination, Rematitan 

e Ultra-Minitrim (Dentaurum, Pforzheim, Alemanha), Allure II (GAC, Central Islip, NY, 

EUA), Lumina Twin (Ormco/ Sybron, Glendora, Califórnia, EUA), Quasar (RMO, 

Denver, Colorado, EUA), Advant-edge (TP Orthod., LaPorte, Ind., EUA), Mini Uni 

Twin, New Ceramic, Transcend 6000 e Victory Mini Twin (3M Unitek, Monrovia, 

Califórnia, EUA) e fios ortodônticos de aço inoxidável de calibre 0,014”, 0,016”, 

0,018”, 0,019” e 0,020” de vários fabricantes (American Orthodontics, Dentaurum, 

GAC, Ormco, RMO e 3M Unitek) incluindo o fio de liga de Cromo Cobalto (Elgiloy-

Blue, RMO, Denver, Colorado, EUA). Vintes e seis arcos ortodônticos foram 

selecionados aleatoriamente entre os seis principais fabricantes e dois tipos de liga, 

estas seleções incluíram pelo menos um fio de cada um dos respectivos tamanhos. 

Os tamanhos reais dos fios foram medidos em milímetros usando um micrômetro 

Sony µ-Mate (Sony Magnescale América). Para complementar esta amostra, 24 

braquetes foram selecionados entre oito fabricantes e ambas as canaletas do 

braquete foram incluídos e medidos 3 vezes de cada lado num total de 6 

mensurações por braquete, utilizando um equipamento de mensuração Kentron 

(Kent, Cliff Labs, Peekskill, NY, EUA). Os resultados demonstraram que as 

dimensões dos fios são 30% maiores em 26 fios e 15% dos braquetes avaliados 

possuem canaleta menor que o prescrito pelo fabricante. Em alguns braquetes 

estudados, as canaletas excederam o valor da sua dimensão em aproximadamente 

16% para a dimensão 0,018” e 8% para a dimensão 0,022”. Os autores concluíram 
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que as dimensões reais dos fios são menores do que seus tamanhos nomeados 

pelos fabricantes e as canaletas dos braquetes são maiores do que seus canaletas 

descritos comercialmente. 

KANG et al28, realizaram um estudo com o objetivo de analisar a relação 

entre o ângulo de contato crítico e o torque em uma montagem de braquete 

ortodôntico e fio retangular. Como parâmetro geométrico para o estudo foi 

desenvolvidos modelos matemáticos tridimensionais incluindo duas dimensões das 

canaletas, três larguras de braquetes e quatro calibres de fios de aço inoxidável. A 

partir deste material, foram derivadas e calculadas equações matemáticas 

tridimensionais para o ângulo de contato crítico e o torque máximo que resulta em 

ângulos de contato críticos de zero graus. Para todas as combinações braquete-fio, 

o ângulo de contato crítico diminuiu à medida que a largura do braquete, o ângulo de 

torque e o tamanho do fio aumentam. Os resultados do estudo indicaram que os 

ângulos de torque deveriam ser incluídos na avaliação do ângulo de contato crítico. 

De acordo com os autores, o torque é fundamental no controle da inclinação axial do 

dente na aplicação da força no tratamento ortodôntico. Os autores relataram ainda 

que a quantidade de torque a ser aplicado na canaleta do braquete deve ser maior 

que 7,24 graus para iniciar a movimentação dentária. 

CASH et al10 em 2004, avaliaram o tamanho e a geometria das canaletas 

de braquetes de 0,022” de incisivo superior esquerdo de 11 diferentes fabricantes 

Clarity MBT e Victory MBT (3M Unitek, Monrovia, Calif., EUA), Twin Torque Roth, 

Discovery Roth e Elegance Plastic Roth (Dentarum, Pforzheim, Alemanha), Mini 

Mono MBT (Forestadent, Pforzheim, Alemanha), Nu-Edge Roth e Mxi Advant-Edge 

Roth (TP, LaPorte, Indiana, EUA), Damon II SL Roth, (Ormco Corp., Orange, 

Calif.,EUA), Elite Mini Opti-MIM Roth e Elite Mini Opti-MIM MBT (Ortho Organizers, 

San Marcos, Calif., EUA). Estes foram mensurados em duas ocasiões, por dois 

diferentes avaliadores em tempos distintos, por meio de um sistema de medição 

digital denominado Maxtascan 100 (Graticules, Tonbridge, Kent, UK) que possibilita 

a mensuração das dimensões e a visualização geométrica dos canaletas. Os 

resultados demonstraram que todos os braquetes avaliados possuíram um tamanho 
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de canaleta maior do que o prescrito pelos respectivos fabricantes. A geometria da 

canaleta do braquete Discovery apresentou convergente, 7% de diferença da 

espessura e 24% acima da sua dimensão da canaleta prescrita pelo fabricante, 

sendo este valor o maior encontrado entre todos os braquetes avaliados. Os autores 

concluíram que clínicos devem estar cientes que pode haver uma perda do controle 

tridimensional do dente que posiciona em conseqüência dos braquetes ortodônticos 

com canaletas maiores e variadas geometrias. Sendo assim, ressalta a importância 

da necessidade de um torque adicional com a finalidade de anular essa deficiência. 
 



 

PROPOSIÇÃO
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 

O objetivo deste estudo consiste em: 

- Comparar as marcas comerciais dos braquetes metálicos entre si, em relação à 

diferença entre os torques e angulações obtidos com a prescrição Roth;  

- Comparar as marcas comerciais dos braquetes metálicos entre si, em relação à 

diferença entre os torques e angulações obtidos com a TABELA proposta pelos 

fabricantes; Abzil, Dentaurum, GAC, Morelli e 3M Unitek.  

 

 



 

MATERIAL E MÉTODOS
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Material 

 
 

A amostra compreendeu 150 braquetes geminados metálicos (aço 

inoxidável) com torque e angulação na base, provenientes de cinco diferentes 

marcas comerciais. Todos os braquetes eram da prescrição Roth (conforme 

TABELA 4.1, pág. 30), correspondentes aos incisivos centrais superiores, incisivos 

laterais superiores e caninos superiores, direitos e esquerdos, sendo cinco 

braquetes de cada dente, totalizando 30 braquetes por marca comercial. Todos os 

braquetes analisados eram injetados com a dimensão da canaleta de 0,022” X 

0,030” com exceção para o fabricante GAC que possui a canaleta 0,022” X 0,028”. 

Desta forma, os braquetes avaliados pertenciam aos seguintes modelos 

dependendo da marca comercial avaliada:  

• Monobloc® (lotes Incisivo Central Esquerdo Nº 885959, Incisivo 

Lateral Esquerdo Nº 890828, Canino Esquerdo Nº 900949, Incisivo 

Central Direito Nº 900284, Incisivo Lateral Direito Nº 890735 e 

Canino Direito Nº 915549) da marca comercial Morelli (Sorocaba, 

SP, Brasil);  

• Kirium Line® (lote Nº 3780) da Abzil (São José do Rio Preto, SP, 

Brasil);  

• Miniature Twin® (lotes Incisivo Central esquerdo Nº 014641500, 

Incisivo Lateral Esquerdo Nº 014641500, Canino Esquerdo Nº 

014641500, Incisivo Central Direito Nº 014641500, Incisivo Lateral 
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Direito Nº 014641500 e Canino Direito Nº 014641500) da 3M 

Unitek (Monrovia, Califórnia, EUA);  

• Roth Ovation® (lote Nº 82-055-29), da GAC (Central Islip, NY, 

EUA); 

• Discovery® (lote Nº 23768-3) da Dentaurum (Pforzheim, 

Alemanha). 

 

Esses materiais foram cedidos ou vendidos de forma facilitada, por 

algumas das indústrias fabricantes ou por seus distribuidores no Brasil para a 

realização desta pesquisa. 

 

4.2 Métodos 

 
 

As mensurações de torque e angulação foram realizadas somente por um 

examinador, em um equipamento denominado Perfilômetro ou Projetor de Perfil, da 

marca Starrett-Sigma® modelo VB 300 (FIGURA 4.1, pág. 31), acoplado a um 

equipamento para mensuração digital denominado Quadra Check 200 (FIGURA 

4.2), do laboratório de Metrologia da Empresa Dental Morelli Ltda. (Sorocaba, SP, 

Brasil). De acordo com o fabricante do Perfilômetro, este equipamento destina-se à 

verificação de peças pequenas, principalmente as de formato complexo por permitir 

a projeção amplianda da peça no gabarito.  

Este gabarito possui duas linhas perpendiculares, que são utilizadas 

como referência nas medições. Ao colocar a peça que será medida sobre a mesa 

que pode ser manipulada para enquadrar a imagem, obtemos na tela uma imagem 

aumentada. Esta mesa possui uma placa de vidro em sua área central que permite 

que a peça seja iluminada por baixo (luz diascópica) e por cima (luz episcópica) 

simultaneamente. O tamanho original da peça pode ser ampliado 5, 10, 20, 50 ou 

100 vezes por meio de lentes objetivas intercambiáveis, o que permite a verificação 



23 

 

   

 

de detalhes da peça em vários tamanhos. O projetor de perfil permite também a 

medição de ângulos, pois sua tela é rotativa e graduada de 1º a 360º em toda a sua 

volta. A leitura se faz em um indicador digital como já dito anteriormente denominado 

Quadra Check 200 (FIGURA 4.2).  

A margem de erro do equipamento se aproxima de 1 minuto em 360 

graus, sendo que a sua aferição é realizada a cada 12 meses. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.3 - Desenho esquemático com as principais
características do perfilômetro VB 300. 

FIGURA 4.1 - Perfilômetro
Starrett-Sigma® modelo VB 300. FIGURA 4.2 - Interface de Visualização das

medidas Quadra Chek 200.
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É Importante ressaltar que antes do início deste estudo, o examinador 

realizou um projeto piloto, para melhor delineamento e avaliação do processo de 

mensuração. 

 

4.2.1 Medição do Torque 

 

 

Os braquetes foram selecionados por meio de sorteio entre os respectivos 

fabricantes. Para avaliação da inclinação axial, os braquetes foram devidamente 

posicionados com sucção de ar em uma haste representada pelo orifício número 1 

(FIGURA 4.6), no suporte específico feito em metal para o posicionamento dos 

braquetes (FIGURAS 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8). 

Este suporte foi construído pela fábrica Morelli, com a finalidade de 

facilitar o posicionamento da peça sob a mesa do perfilômetro que incidirá uma fonte 

de luz sob a mesma (FIGURA 4.8), que projeta a sombra do braquete na tela do 

equipamento (FIGURA 4.9). Desta forma, não houve a necessidade do emprego de 

qualquer solução química para o seu posicionamento durante a medição, o que 

poderia interferir nos resultados. Após a fixação do braquete, conforme a FIGURA 

4.4, 4.5 e 4.7, este foi manipulado (sua posição) para que se encontrasse na posição 

tal que a linha perpendicular ao “slot” fosse sobreposta ao gabarito no ponto zero. 

Com uma projeção de luz diascópica (luz verde halógena) de alta 

intensidade, a qual incide no suporte que sustenta o braquete, foi transmitida uma 

sombra ampliada da imagem do braquete para a tela do perfilômetro por meio de 

uma lente objetiva de 20 vezes sobre a tela com as respectivas guias e escalas 

(gabarito) (FIGURA 4.4), que foram utilizadas como referência para a mensuração. 

A partir daí, realizou-se o enquadramento do braquete na placa de vidro 

móvel, com a finalidade de aferir um dos eixos da imagem do braquete à linha de 

referência do gabarito na tela. Para o foco da sombra utilizou-se uma manivela 

localizada na lateral direita da parte inferior do perfilômetro.  
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Para a avaliação do ângulo do torque, o braquete foi alinhado de forma 

que o ângulo se tornasse zero na projeção da canaleta, ou seja, os “offsets” distal e 

mesial da canaleta estivessem paralelos ao ponto central da base do braquete 

(FIGURA 4.10). 

O ângulo de torque foi mensurado pelo ângulo existente entre a linha 

perpendicular ao “slot” (plano central) e a linha normal, formada pelo ponto central 

existente na base do braquete até o ponto mais cervical ou oclusal da canaleta 

(FIGURA 4.10).  

Para isto, os valores foram zerados no sistema digital Quadra Check 200 

e com a manipulação do gabarito no perfilômetro por meio de uma manivela ao lado 

direito da tela, levou uma das linhas da referência da tela do gabarito à outra linha 

de referência utilizada no braquete. O sistema Quadra Check 200 coletou 

automaticamente a diferença angular entre essas duas linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4 - Visualização
do perfilômetro com o
posicionador e a luz
diascópica ligada. 

FIGURA 4.5 - Suporte para o
posicionamento dos braquetes. 
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  Furos de sucção 

1 2 3 

FIGURA 4.7 - Braquete posicionado no 
respectivo  suporte sob a mesa de luz do 
perfilômetro.

FIGURA 4.8 - Posicionador com o
respectivo braquete posicionado.

FIGURA 4.9 - Sombra do braquete e as 
respectivas linhas de referência. 

FIGURA 4.6 - Desenho esquemático do
suporte onde o braquete é posicionado sob o
projetor de luz. 
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4.2.2 Medição da Angulação 

 

 

Foram examinadas as angulações dos braquetes injetados em relação ao 

ponto central da base do braquete da forma determinada pela norma alemã - DIN 

13971-2 (Deutsche Institut für Normung – Januar 2000, anexa).  

Realizou-se a projeção da imagem do braquete a partir da incidência de 

luz diascópica (branca) (FIGURA 4.3), em uma lente objetiva com aumento de 10 

vezes, sobre um gabarito de raio, possuindo linhas coordenadas no eixo X e Y. 

A mensuração da angulação foi realizada pelo ângulo formado entre uma 

linha central paralela ao longo eixo das aletas com uma linha central perpendicular à 

canaleta (“slot”) – (FIGURA 4.11). Este braquete foi posicionado sob a mesa de luz, 

e ainda sob a incidência paralela à mesa, da fonte de luz branca (FIGURA 4.13) 

FIGURA 4.10 - Desenho esquemático das referências para a mensuração
da inclinação axial. 
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associado a uma lente objetiva com aumento de 10 vezes com a finalidade de 

visualizar a superfície do braquete (FIGURA 4.12). 

 Assim, todo o braquete foi projetado no gabarito de forma que, o longo 

eixo das aletas ficasse sobreposto na linha zero do gabarito (FIGURA 4.11). No 

momento em que uma das linhas ficasse coincidente com uma das aletas do 

braquete, zerou-se o sistema Quadra Check para a medida que levasse a outra linha 

do gabarito e o sistema computasse a quantidade angular mensurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.11 - Desenho esquemático da medição da angulação do braquete. 

FIGURA 4.13 - Imagem do braquete na tela
do gabarito obtida pela incidência das duas
fontes de luz.

FIGURA 4.12 - Projeção da fonte de luz
auxiliar para a medição da angulação
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Estas medições foram realizadas conforme a norma DIN preconiza e por 

um único operador , sendo que os dados foram inseridos no programa Microsoft® 

Excel Versão 2003 e então submetidos à análise estatística para a comparação das 

diferenças entre as médias dos valores dos braquetes com a prescrição do autor 

(TABELA 4.1) e do fabricante (TABELAS 4.2, 4.3 e 4.4). 

 
TABELA 4.1 - Prescrição Roth para os dentes superiores avaliados - Valores em graus. 

 

Dente Incisivos 
Centrais 

Incisivos 
Laterais 

Caninos 

Torque 12 8 -2 

Angulação 5 9 13 

 

 

As tabelas referentes à prescrição Roth de alguns fabricantes 

apresentam-se com os mesmos valores propostos pelo autor, exceto as marcas 

comerciais, Abzil, GAC e 3M Unitek, como consta na TABELA a seguir: 

 
TABELA 4.2 - Prescrição do fabricante Abzil para os dentes superiores avaliados - 

Valores em graus. 
 

Dente Incisivos 

Centrais 

Incisivos 

Laterais 
Caninos 

Torque 12 8 -2 

Angulação 5 9 11 
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TABELA 4.3 - Prescrição do fabricante GAC para os dentes superiores avaliados - 

Valores em graus. 
 

Dente Incisivos 
Centrais 

Incisivos 
Laterais 

Caninos 

Torque 12 8 -2 

Angulação 5 9 9 

 
TABELA 4.4 - Prescrição do fabricante 3M Unitek para os dentes superiores avaliados - Valores em 
graus. 
 

Dente Incisivos 
Centrais 

Incisivos 
Laterais 

Caninos 

Torque 12 8 0 

Angulação 5 9 13 

 

 Erro do método:  
 
Para a verificação do erro intra-examinador durante a realização das 

mensurações, todos os 30 braquetes referentes ao canino superior direito (de todas 

as marcas comerciais) foram novamente medidos, num intervalo mínimo entre as 

medições de 15 dias.  

 

Análise estatística:  
 
Para verificar o erro sistemático intra-examinador, foi utilizado o teste “t” 

pareado. Na determinação do erro casual, empregou-se a fórmula proposta por 

Dahlberg25. 

n
erro d

2

2∑
=              
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onde, d = diferença entre 1a. e 2a. medições  

n = número de repetições  

Para o erro casual, obtido por meio da fórmula de Dahlberg, será 

considerado erro, valores angulares acima de 1,5°25.  

 

Já para a comparação entre os cinco fabricantes, foi utilizada a Análise de 

Variância (ANOVA) a um critério, modelo fixo. Quando a ANOVA indicou diferença 

estatisticamente significante, foi empregado o teste de Tukey para as comparações 

múltiplas. Em todos os testes foi adotado o nível de significância de 5% (p<0,05). Os 

procedimentos estatísticos foram executados no programa Statistica, versão 5.1 

(StatSoft Inc., Tulsa, EUA). 

 



 

RESULTADOS
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Erro do Método 

 

 

Os erros sistemático e o casual observados durante a mensuração dos torques e 

angulações dos braquetes, constam na TABELA 5.1.  

 

TABELA 5.1 - Erro do método - teste “t” pareado e fórmula de Dahlberg para avaliar o erro sistemático 
e o erro casual, respectivamente. 
 

medida 
1a. Medição  2a. Medição  

t p 
  

Dahlberg
média dp  média dp    

Torque 1,70 1,11 2,11 1,32 1,364 0,185ns  1,07 

Angulação 11,40 2,03  11,34 1,76  0,345 0,733ns   0,62 

ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 Observou-se que não houve erro sistemático para ambas as variáveis. 

Contudo, o valor obtido pela fórmula de Dahlberg, apesar de inferior a 1,5°, poderia 

ser considerado alto, visto que as mensurações dos torques são relativamente de 

pequena magnitude. Porém, verificou-se que a diferença entre a primeira e a 

segunda medição na variável torque apresentou-se bem pequena, de somente 

0,41°, o que não teria implicância clínica.  
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5.2 Comparação da angulação e torque dos braquetes das 

diferentes marcas comerciais: 

 

5.2.1 Torque 

 

 

A diferença entre a média e o desvio padrão dos torques obtidos dos braquetes 

das várias marcas comerciais avaliadas, para o valor prescrito por Roth, consta na 

tabela 5.2. 

 
TABELA 5.2 - Comparação entre os fabricantes, da diferença entre as médias para a prescrição 
proposta por Roth, para o torque - Análise de Variância e teste de Tukey. 
 

Fabricante 

Dente 

13 12 11 21 22 23 

média dp média dp média dp média dp média dp média dp 

Morelli -0,48 a 1,21 -1,32a 0,82 -0,71 a 0,87 -0,11 ab 0,47 -1,36 a 0,88 -0,41 ab 1,33 

Unitek 1,65 a 0,09 0,11 ab 0,73 0,62 a 0,63 1,13 c 0,81 0,33 b 0,67 1,44 b 0,29 

GAC 0,62 a 0,42 0,55b 0,62 -0,58 a 0,65 -0,81a 0,57 -0,07 ab 0,49 1,06 b 0,71 

Abzil 0,61 a 2,60 -0,39 ab 1,20 -0,33 a 1,03 -0,32 ab 0,74 -0,68 ab 0,87 0,17 ab 0,83 

Dentaurum 0,16 a 0,51 -0,30 ab 1,01 0,10 a 0,51 0,51 bc 0,14 0,12 b 0,58 -1,17 a 1,61 

Fabricantes com letras iguais no mesmo dente não possuem diferença estatisticamente 
significante entre si. 
 

Para os dentes 13 e 11, não houve diferenças estatisticamente 

significantes entre as marcas comerciais. Diferentemente para o do dente 12, 

onde se observou que os braquetes da marca GAC foram mais fidedignos 

estatisticamente à prescrição, em relação à marca Morelli.  
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Já para o dente 21, os braquetes da marca Unitek foram menos 

fidedignos que os braquetes da GAC, Morelli e Abzil. No dente 22, a marca 

Morelli apresentou a maior diferença entre o valor obtido e a prescrição em 

relação às marcas; já a Unitek, Abzil, GAC e Dentaurum apresentaram-se de 

forma semelhante entre si. Houve uma maior diferença no valor do torque obtido 

no dente 23 com a prescrição Roth para os fabricantes Dentaurum e GAC, em 

relação à Unitek.  

 

A TABELA 5.3 demonstra a comparação do torque obtido nos braquetes 

das diferentes marcas comerciais, em relação à diferença do valor proposto pelo 

fabricante.  

 
TABELA 5.3 - Comparação entre os fabricantes, da diferença entre as médias do torque obtido para 
aquele especificado pelo fabricante – Análise de Variância e teste de Tukey.  
 

Fabricante 

Dente 

13 23 

média dp média dp 

Morelli -0,48 a 1,21 -0,41 ab 1,33 

Unitek -0,35 a 0,09 -0,56 ab 0,29 

GAC 0,62 a 0,42 1,06 a 0,71 

Abzil 0,61 a 2,60 0,17 ab 0,83 

Dentaurum 0,16 a 0,51 -1,17 b 1,61 

 Fabricantes com letras iguais no mesmo dente não possuem diferença estatisticamente 
significante entre si. 
 

Encontrou-se que, para o dente 13, em relação ao torque a que o 

fabricante se propôs, os braquetes da 3M Unitek foram os mais fidedignos 

comparados aos demais. Já para o dente 12, o fabricante GAC foi mais fidedigno, 

em relação à marca Morelli. Nos braquetes do dente 11, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os fabricantes. Por outro lado, para os braquetes 
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do dente 21, houve diferença estatisticamente significante entre os fabricantes 

Unitek em relação a GAC, Abzil e Morelli. Para o dente 22, o fabricante Morelli foi o 

que obteve maior diferença estatisticamente significante em relação ao fabricante 

Dentaurum e Unitek.  

Além disso, no dente 23, a 3M Unitek apresentou uma menor diferença 

do valor obtido do torque para o proposto por ela mesma, em relação aos demais, e 

a marca Dentaurum apresentou-se menos fidedigna que Unitek e GAC. 

 

5.2.2 Angulação 

 

 

A diferença entre os valores obtidos na angulação com a prescrição 

Roth, entre as diversas marcas comerciais analisadas consta na TABELA 5.4.  

 
TABELA 5.4 - Comparação entre as marcas comerciais da diferença entre as médias da angulação 
obtida para a prescrição Roth - Análise de variância e teste de Tukey. 
 

Fabricante 

Dente 

13 12 11 21 22 23 

média dp média dp média dp média dp média dp média dp 

Morelli 1,06 d 0,55 0,08 a 0,44 -0,77 a 0,21 -0,05 a 0,28 -0,30 a 0,19 1,27 d 0,36 

Unitek -2,00 b 0,39 0,07 a 0,22 0,22 ab 0,79 -0,22 a 0,45 -0,18 a 0,39 -2,00 b 0,27 

GAC -4,42 a 0,58 -0,42 a 0,38 0,41 b 0,32 -0,02 a 0,37 0,53 ab 0,28 -4,20 a 0,36 

Abzil -2,61 b 0,67 -0,71 a 1,07 -0,13 ab 0,51 1,06 b 0,68 1,01 b 0,93 -2,36 b 0,60 

Dentaurum -0,05 c 0,47 0,05 a 0,23 -0,03 ab 0,67 -0,41 a 0,28 0,22 ab 0,12 -0,46 c 0,80 

 Fabricantes com letras iguais no mesmo dente não possuem diferença estatisticamente 
significante entre si. 
 

Para o dente 13 e 23, observou-se uma menor angulação dos braquetes 

GAC em relação à prescrição Roth, seguidos pela 3M Unitek e Abzil que foram iguais 

entre si. Os braquetes Dentaurum apresentaram a média mais próxima dos valores 
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propostos por Roth, e a marca Morelli apresentou uma maior angulação do que a 

prescrição. Na avaliação do dente 12, não houve diferença estatisticamente 

significante entre as marcas comerciais. O que não ocorreu para o dente 11, em que 

o fabricante GAC apresentou uma maior diferença em relação à Morelli. Já no 

braquete 21, somente o braquete Abzil demonstrou uma diferença estatisticamente 

significante entre o valor proposto e o encontrado (maior angulação) para a 

angulação. No dente 22, os braquetes Abzil demonstraram uma maior angulação que 

aquela proposta por Roth em relação aos fabricantes.  

Por fim, a TABELA 5.5 demonstra a diferença entre os fabricantes, da 

angulação entre os valores encontrados com os que o fabricante determina. 

 
TABELA 5.5 - Comparação entre os fabricantes, da diferença entre as médias da angulação para o 
especificado pelo fabricante - Análise de variância e teste de Tukey. 

 

Fabricante 

Dente 

13 23 

média dp média dp 

Morelli 1,06 b 0,55 1,27 b 0,36 

Unitek 0,00 a 0,39 0,00 a 0,27 

GAC -0,42 a 0,58 -0,20 a 0,36 

Abzil -0,61 a 0,67 -0,36 a 0,60 

Dentaurum -0,05 a 0,47 -0,46 a 0,80 

 Fabricantes com letras iguais no mesmo dente não possuem diferença estatisticamente 
significante entre si. 
 

Para o dente 13 e 23, houve uma diferença estatisticamente significante 

para o fabricante Morelli, com uma maior angulação em relação aos demais. Os 

fabricantes Dentaurum e 3M Unitek foram os mais fidedignos em relação aos outros 

fabricantes. No dente 12, não houve diferença estatisticamente significante entre os 

fabricantes. Nos braquetes do dente 11, a Morelli apresentou uma maior diferença 

na angulação em relação ao fabricante GAC, contudo com valores menores que o 
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proposto. Para o dente 21 o fabricante Abzil foi o mais diferente em relação aos 

outros fabricantes, apresentando uma angulação mais acentuada. No dente 22, 

novamente a Abzil apresentou a maior diferença entre a angulação obtida e o valor a 

que o fabricante se propõe, com diferença estatisticamente significante em relação à 

Morelli e 3M Unitek. 

 



 

DISCUSSÃO
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Para uma melhor interpretação e discussão dos resultados obtidos neste estudo, 

dividiu-se o presente capítulo em: 

 

6.1. Metodologia 

6.2. Resultados Obtidos 

6.2.1. Torque 

6.2.2. Angulação 

6.3. Considerações Clínicas 

 

6.1 Metodologia 

 

Desde que Andrews preconizou a técnica do Arco Reto, vários outros autores 

propuseram modificações na mesma, de forma a alterar a quantidade de torque e/ou 

angulação, gerando muitas outras prescrições na Ortodontia. Contudo, os estudos 

avaliando a precisão na determinação dos torques e angulações nas diferentes 

marcas comerciais disponíveis no mercado são escassos8, 22. 

A norma DIN é um órgão elaborador de parâmetros mínimos de produtos, 

sendo determinada pela Comissão de Padronização Ortodôntica Alemã, que a 

dividiu em duas normas divididas em “Produtos para ortopedia maxilar” que integram 

a série DIN 13971 (APÊNDICE H): 

DIN 13971-1 Odontologia – Fios para ortopedia maxilar – Parte 1 

DIN 13971-2 Odontologia – Produtos para ortopedia maxilar – Parte 2 

A norma 13971-2 é válida para elementos de fixação para a sustentação de 

arcos que são utilizados no tratamento ortodôntico por intermédio de aparelhos fixos. 
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Ela define medidas, ensaios, materiais e identificação dos elementos de fixação 

(braquetes e tubos), bem como os graus de tolerância e os métodos de mensuração. 

Os microscópios ópticos estão presentes na maioria das avaliações de 

materiais ortodônticos10, 31, 52. Existem alguns estudos8, 45 que o utilizaram como 

forma de medição para avaliar o torque dos braquetes. Para isso, um microscópio 

eletrônico foi acoplado a um computador que capturou a imagem do braquete fixo a 

uma placa de acrílico por meio de massa de modelar. Com a imagem capturada, as 

peças ortodônticas foram analisadas por meio de um software, para a mensuração 

do torque que existia em cada peça ortodôntica. 

Observou-se que alguns autores que estudaram materiais ortodônticos 

desenvolveram dispositivos mecânicos para realizar suas pesquisas18, 35. Outros 

utilizaram sistemas de computação gráfica (CAD) como KANG et al28 para avaliar o 

contato na relação fio-canaleta. 

No presente estudo, optou-se pela mensuração do torque por meio do 

perfilômetro, um equipamento de precisão muito utilizado nos laboratórios de 

metrologia em virtude do seu alto grau de precisão e a eleição da norma Alemã 

DIN37 para a avaliação das características das peças ortodônticas. De acordo com o 

fabricante do Perfilômetro, este equipamento destina-se à verificação de peças 

pequenas, principalmente as de formato complexo por permitir a projeção em sua 

tela de vidro a imagem ampliada da peça, e a manipulação da mesma, de forma que 

seus ângulos possam ser visualizados e mensurados na melhor óptica possível. A 

margem de erro do equipamento se aproxima a 1’ em 360°, sendo que a sua 

aferição é realizada a cada 12 meses. 

O perfilômetro foi escolhido em detrimento do microscópio eletrônico, em 

virtude da norma DIN utilizá-lo como referência nas mensurações. Vale ressaltar que 

antes da coleta dos dados da pesquisa, foi realizado um projeto piloto com a 

medição de braquetes de caninos e incisivos superiores, provenientes de duas 

marcas comerciais, com a finalidade de observar a precisão e as características do 

equipamento, bem como a calibração do mensurador. 
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A imagem obtida do braquete no perfilômetro pode ser manipulada para uma 

melhor visualização e obtenção das medições em diferentes ângulos. Em virtude 

deste detalhe, as medições poderiam sofrer influências do operador e para isto foi 

realizado o erro do método, a fim de se avaliar possíveis erros cometidos durante a 

medição dos torques e angulações dos braquetes.  

Para o Erro do Método foram realizadas as medições de todos os braquetes 

(30 braquetes) referentes ao canino superior direito de todas as marcas comerciais. 

A escolha por este elemento se deu, em virtude da dificuldade que existiu no 

posicionamento da base deste braquete ao suporte sobre a mesa do perfilômetro. 

Não houve erro sistemático, mas ao se utilizar a fórmula de Dahlberg, houve um erro 

casual de 1,07° para o torque e 0,62° para a angulação. Apesar de inferior a 1,5°, 

este erro poderia ser considerado alto, visto que as mensurações dos torques são 

relativamente de pequena magnitude porém, verificou-se que a diferença entre a 

primeira e a segunda medição na variável torque apresentou-se bem pequena, de 

somente 0,41°, o que não teria qualquer implicância clínica. Além disso, a 

inexistência de erros sistemáticos e somente de erros casuais, reflete a não 

tendenciosidade do pesquisador na obtenção dos resultados. Ressalta-se também 

que a quantidade do valor do erro do Método tanto para o torque quanto para a 

angulação, se enquadram dentro do grau de tolerância preconizado pela norma DIN 

que é de ±1°. 

É importante salientar que todos os procedimentos de coleta, inserção e 

armazenamento das medidas, foram realizadas somente pelo pesquisador deste 

trabalho, não havendo portanto nenhuma participação de qualquer indivíduo da 

empresa proprietária do laboratório em que as análises foram realizadas, que 

poderia induzir uma suposta tendenciosidade dos resultados. 

Os métodos de fabricação dos braquetes como a injeção de molde, fundição e 

usinagem, utilizados em combinação ou não52 também poderiam influenciar na 

precisão do torque e da angulação. Segundo GIOKA e ELIADES22 em 2004, a 

injeção de metal poderia expor os materiais à expansão e à compressão, enquanto 

que a usinagem poderia incorporar imperfeições e porosidades à superfície das 
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peças ortodônticas. Esses acessórios seriam mais bem confeccionados por meio da 

injeção de molde para a obtenção de uma correta anatomia de sua base44. Por estes 

motivos, todos os braquetes avaliados de todas as marcas comerciais foram 

fabricados na forma de injeção de metal em molde (injetados). 
O número de braquetes avaliados por elemento dentário foi de cinco, em 

virtude da variabilidade entre uma peça e outra ser muito pequena, adicionado ao 

fato de que o aparelho de mensuração é altamente preciso, não havendo a 

necessidade de um grupo extenso. A variabilidade do pesquisador no momento da 

medição foi devidamente avaliada no erro do método, já descrito anteriormente. 

Além disso, foram mensurados os braquetes referentes aos caninos, incisivos 

laterais e incisivos centrais superiores. Estes elementos dentários foram escolhidos, 

pois são aqueles que possuem diferentes torques e angulações entre si e assim, 

haveria a possibilidade da avaliação de diversas medições em 6 elementos 

dentários. 

Na presente pesquisa foram analisadas cinco marcas comerciais de braquetes 

de aço inoxidável, (Abzil, Dentaurum, GAC, Morelli e 3M Unitek). A escolha destas 

marcas ocorreu em virtude da facilidade com que as mesmas são encontradas no 

mercado nacional e são utilizadas nos consultórios odontológicos. Já a escolha da 

prescrição Roth ocorreu devido ao seu amplo uso na especialidade no Brasil e no 

mundo. Porém, a escolha da prescrição não possui grande importância, pois ela 

reflete de qualquer forma a precisão da fabricação dos braquetes, em relação à 

prescrição do autor e do fabricante. 

Existem poucas referências de como medir o torque e angulação nos 

braquetes8, 45. ANDREWS3 quando preconizou a técnica do Arco Reto transferiu as 

medições do torque e angulação encontrados em sua amostra de oclusão normal 

para os braquetes estabelecendo algumas referências na face vestibular do dente. 

Os ângulos do torque foram transferidos aos braquetes de duas formas: com a 

angulação da canaleta em relação à base ou com o torque implícito na base. No 

presente estudo, foram utilizados somente os braquetes com o torque implícito na 

base, pois os braquetes injetados possuem esta característica44. Atualmente, os 
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braquetes com torque na base são maioria no mercado, pois o torque na base 

consegue uma eficiência da anatomia da face vestibular dos dentes e, além disso, 

as aletas não precisam ser muito grandes para resistir à torção. 

A forma de medição adotada no presente estudo para a medição da angulação 

foi preconizada por ANDREWS3 e consta na Norma DIN, que é a única norma 

existente para reger a manufatura de braquetes pelas indústrias. Contudo, o torque 

não foi mensurado de acordo com ANDREWS3, pois os braquetes avaliados 

possuíam torque na base e ANDREWS3 mensurou o torque na canaleta. Desta 

forma, o torque foi medido tomando por base a Norma DIN. Como o objetivo deste 

estudo foi de avaliar a fidedignidade dos torques e angulações dos braquetes em 

relação à prescrição Roth e do fabricante, deveria ser utilizada então, a mesma 

forma de mensuração empregada pelos fabricantes. 

Grande parte dos profissionais acredita utilizar do aparelho com as respectivas 

características preconizadas pelo autor da prescrição, o que muitas vezes, não 

acontece. Isto ocorre devido a uma diferença existente na prescrição do autor e do 

fabricante, como se pôde avaliar nas tabelas (TABELAS 4.2, 4.3 e 4.4) 

Normalmente, isto se deve à patente do autor, em que os fabricantes alteram alguns 

dados com a finalidade de se ausentar de ônus por direitos autorais. Devido a isto, 

esta pesquisa comparou a diferença dos valores obtidos em relação à prescrição 

proposta pelo autor, que seria o valor que o ortodontista acredita estar utilizando e 

em relação aos fabricantes, para analisar a precisão dos mesmos na manufatura dos 

braquetes. 

 

6.2 Resultados Obtidos 

 

 

Para um entendimento claro e dinâmico da discussão dos resultados, optou-se 

pela divisão do assunto como segue abaixo. 
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6.2.1 Torque 

 

 

Em Ortodontia, denominou-se torque a torção do fio retangular em torno do seu 

longo eixo47. Essa torção do fio e a sua inserção nas canaletas dos braquetes seria 

uma das mais importantes forças do aparelho Edgewise. O torque permitiria ao 

ortodontista o controle das inclinações vestíbulo linguais dos dentes, com a 

finalidade de posicioná-los de forma adequada. O princípio fundamental do torque 

seria que a coroa se moveria na direção do torque e a raiz, em sentido oposto41. 

Os braquetes pré ajustados possuem o torque incorporado à peça que sofre 

modificações de acordo com cada autor. ROTH42 realizou modificações nos valores 

iniciais do aparelho proposto por ANDREWS3 com a finalidade de utilizar uma só 

característica dos valores de angulação e torque para todos os pacientes. 

A partir das medidas realizadas em todos os braquetes dos respectivos dentes, 

definiram-se as médias, os desvios-padrão dos ângulos do torque e angulação 

encontrados nas marcas avaliadas. Esses valores podem ser vistos nas TABELAS 

5.2 a 5.5 bem como nos GRÁFICOS 6.1 a 6.4. 

Na comparação entre as marcas comerciais da diferença do torque obtido para 

a prescrição determinada pelo autor (TABELA 5.2), observou-se que não houve um 

comportamento inferior ou superior de uma única marca em relação às outras em 

todos os braquetes avaliados. Houve similaridade entre as marcas comerciais nos 

dentes 13 e 11, mas nos demais verificaram-se resultados diversos. Por exemplo, no 

dente 12, a marca GAC mostrou-se mais precisa que a Morelli; já no dente 21, a 

Unitek demonstrou menor fidedignidade que a GAC, Morelli e Abzil; no dente 22, a 

maior diferença ocorreu nos braquetes Morelli e no 23, a Unitek mostrou maior 

precisão em relação à Dentaurum e GAC. 

Estes resultados diversos nos braquetes de diferentes elementos dentários, 

sem uma preponderância de uma ou outra marca comercial demonstra que não 
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existe uma marca comercial mais ou menos confiável no mercado em relação à 

determinação do torque na prescrição Roth, quando comparada à prescrição 

proposta pelo autor. Na realidade, estes resultados demonstram que podemos 

esperar uma variação do valor proposto pelo autor e àquele encontrado nos 

braquetes dos diferentes tipos dentários. Esta variação já é esperada pelas 

indústrias, que seguem a Norma DIN37, em que uma diferença de até ±1º é 

considerada aceitável. 

Contudo, se observarmos o GRÁFICO 6.1, a grande parte das diferenças do 

valor obtido ficou no intervalo de 1º, para mais ou para menos da prescrição, apesar 

de uma tendência dos braquetes da marca Morelli apresentarem uma diminuição do 

torque e da Unitek, um aumento. Isto demonstra que em geral, as marcas comerciais 

avaliadas foram fidedignas à prescrição, se considerado o intervalo de 1º de 

tolerância proposto pela norma DIN37. Realmente, uma diferença de somente 1º no 

torque terá poucas implicâncias clínicas no dia-a-dia do ortodontista. 
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GRÁFICO 6.1 - Média e desvio padrão da diferença para o prescrito pelo autor, da medida 
de torque. 

 

Todavia, verificou-se que na marca comercial Morelli nos incisivos 

laterais superiores houve uma diferença maior que 1º (GRÁFICO 6.1), com 

menos torque para vestibular em relação à prescrição. Segundo CAPELOZZA et 

al9, a característica de lingualização dos incisivos superiores pode ser 

interessante para o tratamento da má-oclusão Classe II, onde seja interessante 

uma compensação dento alveolar do relacionamento insatisfatório maxilo 

mandibular, sendo indicada por ANDREWS3 também. 

Essa característica de lingualização dos incisivos laterais superiores, 

segundo CREEKMORE13 é bem vinda em casos de Classe II, Divisão 2ª que 

necessitam de um torque lingual na coroa do lateral. Estes exemplos ilustram a 

maneira como o torques podem ser individualizados para promover a inclinação 

desejada em função das características do tratamento. 
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Porém, nos pacientes que apresentem má oclusão de Classe III, esta 

lingualização poderia representar uma dificuldade ao tratamento. 

Os valores encontrados para os braquetes de canino superior esquerdo 

da marca Dentaurum revelam um maior torque para lingual, assim como se 

observou esta tendência na marca Morelli. Conforme relataram ZANELATO ET 

al. 51, quando o canino superior estiver muito inclinado para lingual, o contato 

cêntrico se deslocará para incisal, aumentando o ângulo de desoclusão e 

diminuindo o trespasse horizontal. Esse contato normalmente representa uma 

interferência oclusal no fechamento da mandíbula, que em longo prazo trará uma 

resposta patológica, em virtude das forças oclusais serem mal direcionadas. 

Por outro lado, os caninos superiores na marca Unitek demonstraram 

um torque maior para vestibular, chegando provavelmente ao torque zero (ou 

seja, segundo a prescrição o torque seria de -2 e com o torque maior de 

aproximadamente 2 para vestibular, o torque se aproximaria de zero). Segundo 

ZANELATO et al.51, esse torque “menos” negativo dos caninos superiores pode 

contribuir para algumas características utilizadas na Versatilidade do Aparelho 

MBT que são; em caninos muito proeminentes, expansão rápida do palato e em 

casos de agenesia de incisivo lateral em que o canino for ocupar a posição deste 

incisivo. 

DAMON14 sugeriu uma prescrição padrão, para casos com dentes 

relativamente bem posicionados e sem grandes exigências de movimentação, e 

recomendou braquetes com torques específicos para cada caso, com a 

finalidade de manter o controle dessa grandeza durante a mecânica, 

dependendo dos objetivos do tratamento. A seleção de braquetes com torques 

apropriados a cada situação clínica teria como resultado o encurtamento do 

tempo de tratamento, bem como um maior controle do torque. 

Conforme os resultados observados para o fabricante Morelli, os 

valores resultantes do incisivo central superior deste fabricante poderiam ser 

enquadrados nestas características, em que se observou um torque menor para 

vestibular que o prescrito pelo autor. DAMON14 indica para casos que requerem 
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muita verticalização, casos que necessitam extensivamente de elásticos de 

Classe III e casos com incisivos muito vestibularizados. O autor relata algumas 

vantagens nessa lingualização; previne a perda do controle de torque resultante 

do uso do elástico de Classe III e um ganho no comprimento do arco.  

Nos braquetes do fabricante GAC houve uma diferença maior nos 

caninos e nos incisivos centrais. Essa diferença dos caninos superiores com um 

menor torque lingual, proporciona um aumento do trespasse horizontal nessa 

região o que é bem vindo segundo AYALA apud ZANELATO et al51. Para os 

incisivos centrais superiores, os valores menores do que a prescrição, 

determinam que os mesmos poderiam ser úteis nos casos da má oclusão de 

Classe II 3. O mesmo pode-se afirmar para o fabricante Abzil quando se trata dos 

incisivos centrais e laterais. 
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GRÁFICO 6.2 - Média e desvio padrão da diferença para o especificado pelo fabricante, da 
medida de torque. 

 

Já quando as marcas comerciais foram comparadas em relação à 

prescrição a que o fabricante se propõe (TABELA 5.3), verificou-se resultados 

iguais aos anteriores, quando da comparação com a prescrição do autor, exceto 

para o braquete do dente 13, em que a marca Unitek demonstrou uma maior 

fidedignidade ao torque comparada às demais. Este fato ocorreu em virtude de 

somente a marca Unitek apresentar valores diferentes de torque para os caninos 

superiores em relação à prescrição Roth, proposta pelo autor, em que o valor 

proposto pelo autor é de -2 e o proposto pelo fabricante é zero. Este resultado 
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demonstrou que provavelmente a Unitek é mais fiel à sua prescrição que à 

prescrição do autor no torque deste elemento dentário. 

 

6.2.2 Angulação 

 

 

As angulações incorporadas nos braquetes anteriores, apresentam como 

finalidade permitir, ao final do tratamento, a obtenção das inclinações mésio distais 

corretas dos longos eixos desses dentes, ou seja, o posicionamento artístico. 

HOLDAWAY24, preocupado em simplificar os procedimentos mecânicos, foi o 

que inicialmente sugeriu algumas modificações na técnica proposta por Tweed, 

eliminando a necessidade de incorporar nos arcos as dobras no plano vertical. Com 

a angulação correta dos braquetes em graus variáveis, os problemas relacionados 

ao preparo de ancoragem, o fechamento dos espaços e obtenção do paralelismo 

das raízes, poderiam ser solucionados durante a fase de nivelamento. 

Facilitando ainda mais a realização do tratamento ortodôntico, ANDREWS2 

propôs a incorporação da angulação também nos braquetes pré-ajustados, a fim da 

inserção do arco reto, sem dobras e estas foram incorporadas por Roth, quando da 

sua prescrição. Após um período de tentativas e erros, e de algumas modificações 

nos valores normais de Andrews, Roth observou alguns efeitos indesejáveis na 

prescrição de Andrews. A partir daí, foi desenvolvido o aparelho pré ajustado com os 

valores propostos por Roth. 

Devido a sua importância na finalização do tratamento ortodôntico, foi proposto 

neste estudo avaliar se a quantidade de angulação existente nos braquetes de 

diferentes marcas comerciais corresponderia à prescrição.  

Inicialmente, as diferentes marcas comerciais foram comparadas entre si em 

relação à prescrição do autor às angulações (TABELA 5.4, GRÁFICO 6.3). Os 

resultados indicaram que nos caninos superiores houve uma menor angulação dos 

braquetes da marca comercial GAC e uma maior angulação da Morelli. 
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O aumento da angulação proporciona um consumo de espaço e o inverso é 

verdadeiro, ou seja, para os caninos superiores do fabricante GAC, onde houve uma 

menor angulação existiria um consumo de espaço menor do que a marca comercial 

Morelli9, 26.  

Como podemos observar as angulações dos caninos do fabricante Morelli 

apresentaram valores acima do proposto pelo autor da prescrição, significando uma 

angulação mais acentuada. Isso seria interessante segundo ANDREWS3 quando os 

caninos tivessem que ser distalizados, ou seja, em casos onde há necessidade de 

extração e a retração dos caninos. A angulação no braquete deveria ser maior 

dependendo da magnitude de movimento, uma vez que, existe uma tendência 

durante a retração anterior do canino diminuir angulação. Além disso seria 

interessante para o tratamento compensatório da má oclusão de Classe III, como 

preconizado por CAPELOZZA9 em sua prescrição para más oclusões de Classe III. 

Segundo este autor, a maior angulação dos dentes superiores nas más oclusões de 

Classe III facilita sua protrusão, contribuindo na correção do trespasse horizontal 

negativo. 

Além disso, verificou-se que a marca Abzil apresentou maior angulação em 

relação às demais marcas comerciais nos braquetes dos elementos 21 e 22. Isto 

seria bem-vindo no tratamento compensatório da má oclusão de Classe III, seguindo 

o mesmo raciocínio exposto acima. 

Contudo, esta grande diferença da angulação dos braquetes da GAC para os 

caninos ocorreu devido a sua própria proposição, pois se tratavam de braquetes 

fabricados e designados para ter uma menor angulação que àquela prescrita pelo 

autor (Roth Ovation). E isto foi confirmado na TABELA 6.4, em que a GAC não 

demonstrou um valor diferente, de forma estatisticamente significante, aos demais 

fabricantes, quando comparada em relação à diferença do valor obtido a sua própria 

prescrição.  

A literatura é unânime em preconizar um valor menor para a angulação dos 

caninos, em relação ao valor inicial idealizado pela técnica Straight-Wire original3. O 

canino com menor angulação é clinicamente interessante, pois, segundo, 



53 

 

   

 

MESSIAS36 e também BARBOSA7, em casos onde existe a necessidade de retração 

dos incisivos, o excesso de angulação do canino favorece a perda da ancoragem 

posterior pelo fortalecimento da ancoragem anterior, ou seja, provoca ancoragem 

reversa, além de provocar sobremordida, protrusão dentária anterior e mordida 

aberta na região dos pré-molares e muitas vezes, dificuldade no fechamento dos 

espaços provenientes da extração dos pré-molares. 

Segundo CAPELOZZA et al9, em casos de má-oclusão Classe II, a 

compensação no arco superior seria por diminuição de angulação dos dentes 

anteriores, incluindo caninos, eficiente para diminuir perímetro do arco e permitir 

menor protrusão destes dentes, minimizando a sobressaliência. 

No braquete do dente 11, a marca GAC demonstrou ser diferente, de forma 

estatisticamente significante, da Morelli. Isto ocorreu devido a uma menor angulação 

da Morelli e maior da GAC em relação às suas próprias prescrições.  
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GRÁFICO 6.3 - Média e desvio padrão da diferença para o especificado pelo autor, da 
angulação. 

 

Segundo BARBOSA7, a angulação apresentada pelos braquetes anteriores 

superiores da técnica Straight-Wire preconizada por ANDREWS3, causa efeitos 

colaterais na fase de alinhamento e nivelamento como, por exemplo, aumento da 

sobremordida e protrusão dos incisivos superiores. Assim, analisando os resultados 

das angulações encontradas (GRÁFICO 6.3), o emprego de braquetes com uma 

angulação menor nos incisivos, proporcionaria melhoras na mecânica ortodôntica, 

como observado na marca comercial Morelli.  

MESSIAS36 em 1998 e BARBOSA7, relataram a preocupação sobre as 

angulações dos caninos. ROTH43 introduziu algumas modificações à técnica 

Straight-Wire preconizada por Andrews, considerando que a angulação dos caninos 

produz efeitos colaterais durante a fase de alinhamento e nivelamento. Notou-se um 



55 

 

   

 

aprofundamento da sobremordida anterior e abertura da mordida na região dos pré-

molares, em função da angulação de 13° da canaleta estar incorporada em sua 

totalidade. Essa angulação consumiu muita ancoragem, mesmo com o recente 

lançamento do braquete com 9° de angulação, portanto, afirmou que a 

individualização na angulação dos caninos assegura um melhor resultado, 

diminuindo significativamente a ancoragem. 

A prescrição da técnica MBT utiliza destas modificações em relação ao 

aparelho Straight-Wire Original. A angulação das coroas dentárias foi bastante 

diminuída, para minimizar o aumento do comprimento do arco que ocorria nas fases 

iniciais de tratamento com os aparelhos pré-ajustados51. 

Quando as marcas comerciais foram comparadas entre si em relação à 

diferença do valor obtido à prescrição a que o fabricante se propôs (TABELA 5.5, 

GRÁFICO 6.4), observou-se resultado diferente daqueles observados quando da 

comparação com a prescrição proposta pelo autor somente nos dentes 13 e 23. Isto 

já era esperado, visto que há diferença entre a prescrição proposta pelo autor e pelo 

fabricante somente nos caninos superiores e nas marcas comerciais Abzil e GAC. 

Para estes dentes, a marca Morelli continuou a demonstrar a maior angulação e as 

marcas Dentaurum e Unitek mostraram-se mais fidedignas a sua própria prescrição. 

Para braquetes de caninos dos fabricantes 3M Unitek, GAC e Abzil, os 

valores apresentaram-se diminuídos.  

Os valores menores da angulação de braquetes dos caninos vão de encontro 

o que ZANELATO50 relatou em seu trabalho, em que buscou mensurar as 

angulações mésio-distais das coroas dentárias superiores em pacientes com 

oclusão normal. O autor encontrou para o canino superior, uma angulação 

significantemente menor, em relação ao valor encontrado na pesquisa de Andrews, 

o que fortalece a suposição de que o canino realmente não apresenta muita 

angulação positiva, como se observa nos tratamentos ortodônticos finalizados com 

os braquetes preconizados pela técnica Straight-Wire original. 

Para todos os incisivos, de todas as marcas comerciais com exceção do 

fabricante Morelli, não houve uma tendência de aumento ou diminuição significante 
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dos valores achados. Isso indica que a maior parte deles se aproxima muito do que 

prescreve o autor (GRÁFICO 6.3). 

Quando as marcas comerciais foram comparadas entre si em relação à 

diferença do valor obtido à prescrição a que o fabricante se propôs (TABELA 5.5, 

GRÁFICO 6.4), observou-se resultados diferentes daqueles observados quando da 

comparação com a prescrição proposta pelo autor somente nos dentes 13 e 23. Isto 

já era esperado, visto que há diferença entre a prescrição proposta pelo autor e pelo 

fabricante somente nos caninos superiores e nas marcas comerciais Abzil e GAC. 

Para estes dentes, a marca Morelli continuou a demonstrar a maior angulação e as 

marcas Dentaurum e Unitek mostraram-se mais fidedignas a sua própria prescrição. 
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GRÁFICO 6.4 - Média e desvio padrão da diferença para o especificado pelo fabricante, da 
angulação. 
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Como dito anteriormente, essa condição de aumento da angulação dos 

braquetes para os caninos resultam em algumas vantagens e desvantagens no 

tratamento ortodôntico. Ressalta-se também que a fidedignidade da fabricação dos 

mesmos fica a desejar quando comparados com os outros fabricantes que não 

apresentaram diferenças significantes nesta quantidade. 

Nota-se que mesmo que o fabricante GAC tenha mudado os valores de 

angulação para os caninos, estes apresentaram resultados ainda mais diminuídos. 

Isso provavelmente se deve ao fato de que alguns autores têm procurado diminuir a 

angulação dos mesmos para determinadas finalidades9, 36. 

Outro fato interessante relacionado a diminuição da angulação dos incisivos 

superiores consiste no movimento de protrusiva da mandíbula, ou seja, os incisivos 

superiores com menor angulação apresentam as bordas incisais mais paralelas 

entre si e com as bordas incisais dos incisivos inferiores. Assim, o movimento de 

protrusiva passa a ser mais efetivo, por aumentar a área de contato entre as bordas 

incisais dos incisivos superiores e dos inferiores. 

Ao se estabelecer uma comparação dos GRÁFICOS 6.3 e 6.4, 

observou-se que as alterações foram maiores no GRÁFICO 6.3, ou seja, as 

maiores diferenças ocorreram em relação ao valor proposto pelo autor. Podemos 

relacionar essa diferença em virtude dos fabricantes não obedecerem fielmente às 

prescrições dos respectivos autores com a finalidade de desvincular-se de 

qualquer ônus quanto aos direitos autorais das características dos braquetes. 

Esses direitos autorais têm um prazo de validade que, uma vez vencido, permite 

aos fabricantes, utilizar os mesmos valores prescritos pelo autor. 

 



58 

 

   

 

 

6.3 Considerações Clínicas 

 

 

Revendo o histórico da Ortodontia, pôde-se observar que o aparelho pré 

ajustado representou uma grande evolução para os tratamentos ortodônticos. 

Entretanto, o pré ajuste dos braquetes para propiciar o torque seria influenciado por 

muitos fatores  

Segundo McLAUGHLIN e BENNET33, o valor real da prescrição dos aparelhos 

pré-ajustados torna-se aparente na finalização do tratamento. Com incorporação do 

torque, angulação, espessura e anti-rotação, as peças ortodônticas permitiriam ao 

ortodontista um menor tempo de tratamento, bem como um atendimento mais breve 

em virtude da diminuição de dobras no fio. Contudo, há raros estudos na literatura 

avaliando se estas determinações de torque e angulação estão corretas nos 

braquetes8, 45. 

No presente estudo, observou-se que o torque apresentou uma diferença 

pequena em relação à prescrição do autor, com valores diferentes bem próximos a 

um grau, o que não teria uma implicação clínica significante. Seguindo o critério de 

tolerância preconizado pela norma DIN, todos os fabricantes se enquadram nos 

parâmetros aceitáveis de tolerância das peças ortodônticas avaliadas. 

Os maiores resultados foram verificados na angulação, com diferenças maiores 

na angulação dos caninos tanto no comparativo dos valores achados com o autor, 

como também com fabricante. Isso demonstra que nem todos os fabricantes seguem 

o que os autores preconizam, bem como dizem quais os critérios de tolerância para 

incorporar estas características. 

Entretanto, tanto a expressão do torque como da angulação não depende 

somente da quantidade do mesmo presente no braquete. Há influência de vários 

outros fatores. 
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Como o ponto de aplicação da força não é exatamente no centro de 

resistência do dente poderiam existir inclinações em virtude das mecânicas 

realizadas durante o tratamento ortodôntico. Assim, pode tornar-se necessária a 

incorporação de dobras nos fios, a fim de se obter uma correta inclinação vestíbulo-

lingual e/ou mesiodistal dos dentes ao final da mecânica ortodôntica47. 

A necessidade de dobras nos arcos também foi relatada por CREEKMORE e 

KUNIK13 o qual verificaram que os objetivos de um tratamento ortodôntico, na 

utilização de braquetes pré-ajustados da prescrição de Andrews não eram sempre 

alcançados. Isso foi comprovado pela posterior proliferação de diversas prescrições 

propostas por outros autores que, predominantemente, diferiram em valores de 

torque para os dentes anteriores. Segundo os respectivos autores, relataram as 

razões pelas quais os aparelhos pré-ajustados não alcançavam a posição ideal dos 

dentes; e estas seriam: posicionamento inexato; variações da estrutura dentária 

como irregularidades de superfície também citado por vários outros autores12, 16, 20, 21 

em , angulações coroa/raiz20, 21 e forma incomum das coroas20, 21; relações 

maxila/mandíbula desproporcionais; resposta tecidual, tendência de recidiva e falta 

de paralelismo das raízes no início do tratamento6.  

Outro fator seria a folga existente entre o fio e a canaleta, em virtude das 

tolerâncias de fabricação12, 13, 16 e na dimensão dos fios34. 

Este ângulo de divergência ou “jogo” (folga entre a canaleta e o fio) tornaria 

os aparelhos Straight-Wire menos eficientes. Os ajustes para a compensação desta 

folga seriam necessários mesmo quando houvesse preenchimento total da canaleta 

pelo fio12. 

Van LOENEN et al48, em seu trabalho relata da necessidade de dobras 

individuais nos fios em virtude das variáveis que podem dificultar a expressão do 

torque e angulação que estão incorporadas nos braquetes. 

Não obstante, BALUT et al6 também citou que seria um equívoco pensar que 

dobras não eram necessárias nos fios com o sistema do aparelho pré ajustado. 

Segundo THIESEN et al47, a utilização do fio retangular, bem como o torque 

incorporado a este, é primordial para uma adequada finalização dos tratamentos 
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ortodônticos, uma vez que as inclinações vestíbulo- linguais dos dentes anteriores e 

posteriores devem ser individualizadas para cada paciente, sendo fundamentais 

para a obtenção de uma correta intercuspidação das arcadas superior e inferior, 

obedecendo assim certos critérios e princípios estético-funcionais. 

No panorama atual, o clínico se depara com diferenciadas filosofias, ou 

maneiras de abordar o planejamento do tratamento, com diversas opções mecânicas 

para a realização de determinados movimentos dentários, e com uma variada 

quantidade de modelos de braquetes e de prescrições para o posicionamento 

dentário, havendo hoje a possibilidade de se poder optar por um tipo ou outro de 

aparelho a ser aplicado no caso, dependendo das suas necessidades.  

Diante do amplo uso dos braquetes pré-ajustados, é indiscutível que o seu 

uso veio a facilitar muito a realização do tratamento ortodôntico. Contudo, o 

ortodontista deve ser capaz de diagnosticar e realizar pequenas compensações no 

arco, com o intuito de individualizar o tratamento e assim obter o melhor resultado 

oclusal possível. 

Tendo o conhecimento da importância das características dos braquetes pré-

ajustados e as suas várias prescrições, é de suma importância a precisão destas 

características uma vez, que serão adotadas pelo profissional de que possuem tais 

referências. Desta forma ressalta-se a escassez que trabalhos que discutiram o 

assunto, bem como o grau de importância. 

Além disso, seria oportuno que os fabricantes informassem os profissionais à 

respeito das dimensões das peças produzidas, bem como os graus de tolerância 

para as mesmas, assim como as diferenças existentes entre o braquete adquirido e 

à prescrição proposta pelo autor. 

A partir dessa discussão, observamos que a avaliação dos resultados 

demonstra que existem diversos outros fatores, muito mais expressivos tanto no que 

se refere à angulação quanto ao torque para o posicionamento dos dentes. Diante 

destas variáveis, o ortodontista deve estar capacitado a diagnosticar e a realizar 

compensações no torque e na angulação, a fim de proporcionar aos pacientes 

melhores finalizações do tratamento ortodôntico. 



 

CONCLUSÃO
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7 CONCLUSÃO 
 
 

De acordo com a metodologia empregada e os resultados obtidos, parece-nos 

lícito concluir que: 

 

- Na comparação dos valores de torque coletados com a prescrição do autor 

podemos citar que não existiu uma condição superior ou inferior de um único 

fabricante. Para os dentes 13 e 11, houve uma similaridade entre as marcas 

comerciais, o que não ocorreu para o restante dos braquetes avaliados. No dente 

12, a marca GAC, apresentou-se mais precisa que a Morelli, sendo que no dente 21, 

a 3M Unitek obteve uma menor fidedignidade que o fabricante GAC, Morelli e Abzil. 

Para o dente 22, houve uma diferença maior na marca Morelli e no dente 23 a 3M 

Unitek mostrou maior precisão em relação à Dentaurum e GAC. Já para a 

angulação, as diferenças encontradas quando comparadas com a prescrição do 

autor, foram: a angulação dos caninos superiores apresentou valores acima do 

proposto pelo autor no fabricante Morelli; para os dentes 21 e 22, a marca comercial 

Abzil apresentou angulação maior do que a prescrição, o fabricante GAC obteve 

valores dos caninos superiores muito inferiores à da prescrição, podendo atribuir que 

estas peças não possuem a angulação que o autor prescreve; no braquete do dente 

11, a marca GAC demonstrou ser significantemente diferente da Morelli. 

- Para os valores de torque que os fabricantes se propõem a fazer, pôde-

se concluir que os resultados foram muito próximos à prescrição do autor, sendo que 

o braquete do dente 13 da marca Unitek demonstrou maior fidedignidade ao torque 

comparada às demais, concluindo que este fabricante é mais fiel na fabricação de 

seus braquetes. Na comparação da angulação, notou-se que houve diferenças 

estatisticamente significantes no dente 13 e 23 da marca Morelli quando comparado 

com os outros fabricantes. No dente 12, não houve diferença estatisticamente 
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significante entre os fabricantes. Nos braquetes do dente 11, a Morelli apresentou 

uma maior diferença na angulação em relação ao fabricante GAC. Para o dente 21 o 

fabricante Abzil foi o mais diferente em relação aos outros fabricantes, apresentando 

uma angulação mais acentuada, e para o dente 22, novamente a Abzil apresentou a 

diferença estatisticamente significante em relação à Morelli e 3M Unitek. 
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ANEXO  
 
 
 Parecer do Comitê de Ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE 
 

 

No apêndice, são apresentados as medidas coletadas de todos os 

braquetes que participaram da amostra. 

 

APÊNDICE A  
 

Valores mensurados em relação ao torque do braquete modelo Monobloc 
do fabricante Morelli. 
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APÊNDICE B 
 

Valores mensurados em relação ao torque do braquete modelo Miniature 
Twin do fabricante 3M Unitek. 
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APÊNDICE C 
 

Valores mensurados em relação ao torque do braquete modelo Ovation 
do fabricante GAC. 
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APÊNDICE D 
 

Valores mensurados em relação ao torque do braquete Kirium Line do 
fabricante Abzil. 
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APÊNDICE E 
 

Valores mensurados em relação ao torque do braquete modelo Discovery 
do fabricante Dentaurum. 
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APÊNDICE F 
 

Valores mensurados em relação à angulação do braquete modelo 
Monobloc do fabricante Morelli. 
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APÊNDICE G 
 

Valores mensurados em relação à angulação do braquete modelo 
Miniature Twin do fabricante 3M Unitek. 
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APÊNDICE H 
 

Valores mensurados em relação à angulação do braquete modelo Ovation 

do fabricante GAC. 
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APÊNDICE I 
 

Valores mensurados em relação à angulação do braquete modelo Kirium 
Line do fabricante Abzil. 
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APÊNDICE J 

 

Valores mensurados em relação à angulação do braquete modelo 
Discovery do fabricante Dentaurum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE H 
 

 
Norma DIN 13971-2 
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