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RESUMO

O objetivo deste estudo clínico prospectivo foi comparar as alterações nas
dimensões dos arcos dentários inferiores decorrentes do tratamento ortodôntico
durante a fase de nivelamento, em pacientes tratados com braquetes autoligáveis e
convencionais. A amostra foi composta por 20 pacientes com idades entre 11 e 30
anos, 11 do grupo 1 que utilizaram braquetes autoligáveis e 9 do grupo 2 tratados
com braquetes convencionais. Todos apresentavam apinhamento dentário mínimo a
moderado e foram tratados durante seis meses de má oclusão de Classe I e II de
Angle, sem a realização de expansão, desgastes ou extrações dentárias. As
distâncias intercaninos, interprimeiros e segundos pré-molares, interprimeiros
molares e comprimento do arco foram medidas em modelos de gesso, antes (T1) e
após seis meses de tratamento (T2), com o auxílio de um paquímetro digital. Para
avaliar as alterações das dimensões nos dois grupos de T1 para T2 e para a
comparação dessas alterações entre os grupos foi empregado o teste “t” de Student.
Em ambos os grupos houve aumento estatisticamente significante das distâncias
avaliadas, com exceção da distância interprimeiros molares e comprimento do arco,
porém essas alterações foram similares entre os grupos. As alterações das
dimensões dos arcos dentários inferiores em pacientes durante a fase inicial do
tratamento ortodôntico foram similares independente do tipo de braquete
empregado, autoligáveis ou convencionais.

Palavras-chave:
1. Ortodontia 2. Braquetes Autoligáveis 3. Apinhamento
Anteroinferior 4. Dimensões do arco dentário .

BRITO, Daniela Magalhães. Mandibular arch dimensional changes during
orthodontic treatment with self-ligating and traditional straight-wire appliances.
2011. 54f. Dissertação de Mestrado em Odontologia – Centro de Ciências Biológicas
e da Saúde, Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2011.
ABSTRACT

The aim of this prospective clinical study was to compare mandibular arch
dimensional changes in patients treated with self-ligating and traditional straight wire
brackets. The sample was comprised of 20 Class I and II patients (age range 11 to
30 years), divided into two groups, 11 patients from group 1 were treated with selfligating brackets and 9 in the Group 2 used traditional straight wire brackets. All
patients presented minimal to moderate crowding and were treated with a nonextraction protocol.

The intercanines, interfirst and second premolars, interfirst

molars widths and arch length were measured in dental casts using a digital caliper,
before (T1) and after six months of treatment (T2). In order to evaluate the arch
dimension changes from T1 to T2 in the two groups and for comparison between the
two groups the "t" student test was used. In both groups, a significant increase from
T1 to T2 was recorded for all transverse measurements, except for interfirst molars,
but no significant difference was observed between groups. Within 6 months of
treatment, the mandibular arches dimensional changes were similar for all patients,
regardless the type of bracket employed, self-ligating or conventional

Key-words: Orthodontics. Self-ligating brackets. Crowding. Dental arch widths.
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1. INTRODUÇÃO

O apinhamento dentário, dependendo da sua magnitude, pode predispor o
paciente ao trauma dentário, à doença periodontal ou cárie, além de influenciar a
auto-estima dos mesmos. Para atender a grande demanda de pacientes com essa
má oclusão que procuram o tratamento ortodôntico, um grande avanço dos materiais
ortodônticos como fios, braquetes e resinas tem sido proposto na literatura. No
contexto de otimizar o tratamento ortodôntico, os braquetes autoligáveis foram
propostos, e apesar de idealizados na década de 30, tem sido comercializados em
larga escala a partir da década de 901,2,3,4,5,6,7.
Com a ausência de ligaduras para fixar os arcos de nivelamento aos
braquetes, a maior eficiência no tratamento ortodôntico com o emprego dos
autoligáveis se baseia na diminuição do atrito entre o fio e a canaleta dos braquetes.
Muitas pesquisas foram desenvolvidas para se avaliar o desempenho desse sistema
de braquetes e demonstraram haver uma significativa redução da fricção observada
nos braquetes autoligáveis quando comparados aos convencionais8,9,10,11,12,13. Em
1990, um dos primeiros estudos avaliando a resistência friccional no braquete
Speed, encontrou uma resistência friccional 93% menor do sistema autoligável em
relação aos braquetes convencionais, requerendo, assim, menor quantidade de
força para a movimentação dentária14, que resulta em uma movimentação dentária
mais fisiológica8, com ligação mais completa e segura15, além da diminuição do
tempo de cadeira16,17,18,19,20 e conseqüente diminuição do tempo de tratamento e
maior intervalo entre as consultas21,22,18. Adicionalmente, são relatados a causarem
menor desconforto ao paciente21,23.
Idealmente, o tratamento de más oclusões com apinhamento dentário pode
envolver expansão, extrações dentárias, distalização ou desgastes interproximais,
com o intuito de obter espaço. Fatores como a convexidade facial, tipo de
crescimento mandibular, padrão facial, trespasse vertical e horizontal, devem ser
considerados na escolha do tratamento a ser realizado24. O apinhamento dentário,
quando tratado com aparelho fixo sem extrações dentárias ou desgastes
interproximais, resulta em expansão dentoalveolar25,26 e aumento do perímetro do
arco27, principalmente na região anterior, pois a intercuspidação e o contato oclusal

Introdução 14

posterior dificultam o movimento lateral nesta região. Quando não é realizado
movimento de distalização, verifica-se principalmente expansão transversal e
inclinação para vestibular dos dentes anteriores. A expansão da distância
intercaninos e a excessiva inclinação vestibular dos incisivos inferiores são
particularmente considerados instáveis28,29 . A magnitude e a natureza das
alterações dimensionais dos arcos dentários induzidas pelo tratamento ortodôntico
tem papel importante na estética do sorriso25, na estabilidade pós-tratamento e
podem causar seqüelas periodontais desfavoráveis, como recessões gengivais30 .
Os braquetes autoligáveis induzem a expansão dos arcos dentários durante a
fase inicial do tratamento ortodôntico, quando arcos superelásticos de Niquel Titânio
(NiTi) são utilizados31,21,32. De acordo com Tecco et al.33 (2009), os arcos de menor
calibre produzem uma expansão eficiente do arco dentário, com menor
vestibularização e menor protrusão dos dentes anteriores, pois as forças suaves não
anulam as forças da musculatura bucal nessa região. Entretanto, a crescente
evidência é de que não há diferença nas alterações transversas dos arcos dentários
decorrentes

do

tratamento

ortodôntico

com

o

emprego

dos

braquetes

autoligáveis34,35,36. A correção do apinhamento anteroinferior ocorre a partir de
mecanismos similares entre os dois tipos de braquetes, que resultam em
vestibularização dos incisivos inferiores e expansão suave do arco dentário37,38. As
alegações que os braquetes autoligáveis facilitam uma maior e mais fisiológica
expansão dos arcos dentários e, portanto, permitem um maior número de tratamento
sem extrações dentárias exigem mais provas34 . Adicionalmente, as evidências
sobre a superioridade dos braquetes autoligáveis derivam de estudos in vitro, cujos
resultados não se transferem para as situações clínicas, além da baixa validade e
confiabilidade dos estudos retrospectivos, em oposição aos ensaios clínicos
randomizados39 . No entanto, as reivindicações que os braquetes autoligáveis
facilitam uma expansão maior e mais fisiológica do arco dentário exigem mais
provas, e apesar das afirmações sobre a superioridade dos braquetes autoligáveis, o
menor tempo de cadeira e a ligeira menor vestibularização dos incisivos parecem ser
as únicas vantagens significativas deste sistema em relação aos convencionais34.
Pelo exposto, e apesar das inúmeras vantagens atribuídas aos braquetes
autoligáveis, ainda existem controvérsias no seu modo de ação, assim como na
influência sobre as dimensões do arco dentário inferior com um protocolo de
tratamento sem extrações dentárias. Este estudo se propõe a avaliar as alterações
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dimensionais dos arcos dentários inferiores decorridas após seis meses de
tratamento ortodôntico com o emprego de braquetes autoligáveis e convencionais.

2. Revisão Bibliográfica
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Pandis, Polychronopoulou e Eliades37 (2007), estudaram os efeitos da
correção do apinhamento na inclinação dos incisivos inferiores e nas dimensões
transversais do arco inferior, com a utilização de braquetes autoligáveis Damon 2
(Ormco, Glendora, Calif, USA) e braquetes edgewise convencionais (Microarch,
GAC, Central Islip, NY). As mudanças de posição dos incisivos inferiores foram
avaliadas em telerradiografias laterais e as medidas das distâncias intercaninos e
intermolares realizadas em modelos de estudo com a finalidade de determinar as
alterações associadas com o tratamento ortodôntico. Concluíram que os aumentos
nas distâncias intercaninos e intermolares relacionados à correção do apinhamento
anteroinferior independem do tipo de braquete utilizado. Os braquetes autoligáveis
provocaram aumento estatisticamente significante na distância intermolares quando
comparados aos convencionais. Também foi observado um aumento na inclinação
vestibular dos incisivos inferiores para os dois tipos de braquetes. Sendo assim, o
autor destacou mecanismos similares para a correção do apinhamento anteroinferior
entre os dois tipos de braquetes, inclinação vestibular dos incisivos inferiores e
expansão suave do arco dentário.
A eficiência dos braquetes autoligáveis Damon 3 (Ormco, Glendora, Calif,
USA) e braquetes pré-ajustados convencionais Synthesis (Ormco) no alinhamento
de dentes inferiores foi estudada por Scott et al.35, em 2008. Estes não encontraram
diferenças significativas na velocidade inicial de alinhamento entre os dois sistemas.
O alinhamento foi associado com o aumento na distância intercaninos, redução no
comprimento do arco e inclinação vestibular dos incisivos inferiores, nos dois tipos
de braquetes. Assim, o braquete autoligável não foi mais eficiente do que o braquete
pré-ajustado convencional no alinhamento dentário.
Em 2009, Fleming et al.40, em um estudo clínico prospectivo, comparou as
alterações dimensionais no arco inferior e na inclinação dos incisivos inferiores
resultantes do tratamento ortodôntico sem extrações, com braquetes autoligáveis
SmartClip (3M, Unitek, Monrovia, Calif) e braquetes convencionais Victory (3MUnitek) após o período mínimo de 30 semanas. Telerradiografias laterais pré e póstratamento foram avaliadas quanto às alterações de posição e inclinação dos
incisivos inferiores. A quantidade de correção do apinhamento e as alterações nas
dimensões

transversais

intercaninos,

interpré-molares

e

intermolares

foram
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mensuradas em modelos de gesso, pré e pós-tratamento. Os resultados mostraram
que, dos 60 pacientes que finalizaram o estudo, o tipo de braquete mostrou pequeno
efeito na inclinação e posição do incisivo, assim como nas distâncias intercaninos,
interprimeiros pré-molares e intesegundos pré-molares. Entretanto, os braquetes
autoligáveis produziram maior aumento na distância intermolares do que os
convencionais, com diferença estatisticamente significante. Sendo assim, concluiuse que tanto o alinhamento quanto o nivelamento do arco inferior resultaram em
expansão transversal e inclinação vestibular dos incisivos, independente do tipo de
braquete utilizado.
As alterações nas dimensões transversais do arco superior produzidas por
braquetes autoligáveis Damon 3MX (Ormco, Glendora, Calif, USA) e braquetes
pré-ajustados convencionais Victory MBT (3M, Unitek) foram estudadas por Tecco
et al.33 (2009). Os pacientes da amostra apresentavam apinhamento de pelo menos
2mm no arco superior e foram tratados sem extrações dentárias. As distâncias
intercaninos, interprimeiros e intersegundos pré-molares e intermolares superiores
foram registradas antes (T0) e após doze meses de tratamento (T1) em modelos de
gesso. Os resultados mostraram que ambos os grupos apresentaram um aumento
significante de T0 para T1 em todas as medidas transversais. Porém, nenhuma
diferença estatisticamente significante foi observada entre os dois tipos de
braquetes. Assim, o estudo indicou que um sistema de baixa fricção com braquetes
autoligáveis produziu um aumento significante nas dimensões dentoalveolares
tranversais da maxila. Porém, quando arcos retangulares foram utilizados, os
braquetes

convencionais

produziram

aumentos

nas

dimensões

dos

arcos

comparáveis àquelas produzidas pelos braquetes autoligáveis.
Com o intuito de comparar o tempo necessário para correção do apinhamento
anterosuperior, Pandis, Polychronopoulou, Eliades39, em 2010, avaliaram 70
pacientes, divididos em dois grupos, tratados sem extrações dentárias. Foram
utilizados braquetes autoligáveis passivos Damon MX (Ormco, Glendora, Calif,
USA) e braquetes convencionais prescrição Roth In-Ovation R (GAC, Central Islip,
NY), e a mesma sequência de arcos em ambos grupos, sendo 0.014” Damon
Cooper NiTi (Ormco), seguido pelo 0.016” X 0.025” Damon Cooper NiTi (Ormco) .
Modelos de estudo foram avaliados antes do tratamento (T1) e após o alinhamento
dos seis dentes anteriores superiores, inspecionado clinicamente (T2). Os resultados
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não mostraram diferença no alinhamento anterosuperior entre os dois sistemas de
braquetes autoligáveis, somente os altos índices de apinhamento foram associados
ao atraso na correção do apinhamento. A utilização de braquetes autoligáveis
passivos e ativos parece não afetar o tempo para correção do apinhamento
anterosuperior.
Chen et al.34 (2010),

realizaram uma revisão sistemática a respeito dos

braquetes autoligáveis e braquetes convencionais. Estes compilaram que, apesar
das alegações a respeito da superioridade clínica dos braquetes autoligáveis, eles
parecem ter vantagens significativas em relação ao tempo de cadeira e mostraram
uma pequena diferença, mas estatisticamente significante na vestibularização do
incisivo, menor que 1,5 graus quando comparados aos braquetes convencionais.
Não foram encontradas diferenças significativas no tempo de tratamento e nas
características oclusais obtidas entre os dois tipos de braquetes. Os autores relatam
a escassez de estudos a respeito da estabilidade em longo prazo dos braquetes
autoligáveis.
Fleming, DiBiase e Lee41 (2010), em um estudo prospectivo clínico
randomizado, avaliaram a eficiência do tratamento ortodôntico quando utilizados
braquetes autoligáveis SmartClip e braquetes convencionais Victory. Foram
alocados aleatoriamente 66 pacientes para tratamento ortodôntico e avaliados
quanto à duração do tratamento e número de visitas necessárias, além dos registros
inicial e final do Índice PAR (Peer Assessment Rating). Os resultados da pesquisa
mostraram que o tipo de braquete não influenciou na duração do tratamento e no
número de visitas necessárias. A redução dos scores do Índice PAR não foi afetada
pelo braquete utilizado.
Pelo exposto, e apesar das inúmeras vantagens atribuídas aos braquetes
autoligáveis, ainda existem controvérsias no seu modo de ação, assim como na
influência sobre as dimensões do arco dentário inferior com um protocolo de
tratamento sem extrações dentárias. Este estudo se propõe a avaliar as alterações
dimensionais dos arcos dentários inferiores decorridas após seis meses de
tratamento ortodôntico com o emprego de braquetes autoligáveis e convencionais.
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RESUMO

Objetivo: O objetivo deste estudo clínico prospectivo foi comparar as
alterações nas dimensões dos arcos dentários inferiores decorrentes do tratamento
ortodôntico durante a fase de nivelamento, em pacientes tratados com braquetes
autoligáveis e convencionais. Métodos: A amostra foi composta por 20 pacientes
com idades entre 11 e 30 anos, 11 do grupo 1 que utilizaram braquetes autoligáveis
e 9 do grupo 2 tratados com braquetes convencionais. Todos apresentavam
apinhamento dentário mínimo a moderado e foram tratados durante seis meses de
má oclusão de Classe I e II de Angle, sem a realização de expansão, desgastes ou
extrações dentárias. As distâncias intercaninos, interprimeiros e segundos prémolares, interprimeiros molares e comprimento do arco foram medidas em modelos
de gesso, antes (T1) e após seis meses de tratamento (T2), com o auxílio de um
paquímetro digital. Para avaliar as alterações das dimensões nos dois grupos de T1
para T2 e para a comparação dessas alterações entre os grupos foi empregado o
teste “t” de Student. Resultados: Em ambos os grupos houve aumento
estatisticamente significante das distâncias avaliadas, com exceção da distância
interprimeiros molares e comprimento do arco, porém essas alterações foram
similares entre os grupos. Conclusão: As alterações das dimensões dos arcos
dentários inferiores em pacientes durante a fase inicial do tratamento ortodôntico
foram similares independente do tipo de braquete empregado, autoligáveis ou
convencionais.

Palavras-chave:
1. Ortodontia 2. Braquetes Autoligáveis 3. Apinhamento
Anteroinferior 4. Dimensões do arco dentário .
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ABSTRACT

Objectives: The aim of this prospective clinical study was to compare
mandibular arch dimensional changes in patients treated with self-ligating and
traditional straight wire brackets. Methods: The sample was comprised of 20 Class
I and II patients (age range 11 to 30 years), divided into two groups, 11 patients from
group 1 were treated with self-ligating brackets and 9 in the Group 2 used traditional
straight wire brackets. All patients presented minimal to moderate crowding and were
treated with a non- extraction protocol.

The intercanines, interfirst and second

premolars, interfirst molars widths and arch length were measured in dental casts
using a digital caliper, before (T1) and after six months of treatment (T2). In order to
evaluate the arch dimension changes from T1 to T2 in the two groups and for
comparison between the two groups the "t" student test was used. Results: In both
groups, a significant increase from T1 to T2 was recorded for all transverse
measurements, except for interfirst molars, but no significant difference was
observed between groups. Conclusions: Within 6 months of treatment, the
mandibular arches dimensional changes were similar for all patients, regardless the
type of bracket employed, self-ligating or conventional.

Key-words: Orthodontics. Self-ligating brackets. Crowding. Dental arch widths.
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3.1 INTRODUÇÃO
O apinhamento dentário, dependendo da sua magnitude, pode predispor o
paciente ao trauma dentário, à doença periodontal ou cárie, além de influenciar a
auto-estima dos mesmos. Para atender a grande demanda de pacientes com essa
má oclusão que procuram o tratamento ortodôntico, um grande avanço dos materiais
ortodônticos como fios, braquetes e resinas tem sido proposto na literatura. No
contexto de otimizar o tratamento ortodôntico, os braquetes autoligáveis foram
propostos, e apesar de idealizados na década de 30, tem sido comercializados em
larga escala a partir da década de 901,2,3,4,5.
Idealmente, o tratamento de más oclusões com apinhamento dentário pode
envolver expansão, extrações dentárias, distalização ou desgastes interproximais,
com o intuito de se obter espaço. Fatores como a convexidade facial, tipo de
crescimento mandibular, padrão facial, trespasse vertical e horizontal, devem ser
considerados na escolha do tratamento a ser realizado6. O apinhamento dentário,
quando tratado com aparelho fixo sem extrações dentárias ou desgastes
interproximais, resulta em expansão dentoalveolar7,8 e aumento do perímetro do
arco9, principalmente na região anterior, pois a intercuspidação e o contato oclusal
posterior dificultam o movimento lateral nesta região. Quando não é realizado
movimento de distalização, verifica-se principalmente expansão transversal e
inclinação para vestibular dos dentes anteriores. A expansão da distância
intercaninos e a excessiva inclinação vestibular dos incisivos inferiores são
particularmente considerados instáveis10,11.

A magnitude e a natureza das

alterações dimensionais dos arcos dentários induzidas pelo tratamento ortodôntico
tem papel importante na estética do sorriso7, na estabilidade pós-tratamento e
podem causar sequelas periodontais desfavoráveis, como recessões gengivais12.
Os braquetes autoligáveis induzem a expansão dos arcos dentários durante a
fase inicial do tratamento ortodôntico, quando arcos superelásticos de Niquel Titânio
(NiTi) são utilizados13,14,15,16. De acordo com Tecco et al.16 (2009), os arcos de
menor calibre produzem uma expansão eficiente do arco dentário, com menor
vestibularização e menor protrusão dos dentes anteriores, pois as forças suaves não
anulam as forças da musculatura bucal nessa região. No entanto, as reivindicações
que os braquetes autoligáveis facilitam uma expansão maior e mais fisiológica do
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arco dentário exige mais provas, e apesar das afirmações sobre a superioridade dos
braquetes autoligáveis, o menor tempo de cadeira e a ligeira menor vestibularização
dos incisivos parecem ser as únicas vantagens significativas deste sistema em
relação aos braquetes convencionais17.
Pelo exposto, e apesar das inúmeras vantagens atribuídas aos braquetes
autoligáveis, ainda existem controvérsias no seu modo de ação, assim como na
influência sobre as dimensões do arco dentário inferior com um protocolo de
tratamento sem extrações dentárias. Este estudo se propõe a avaliar as alterações
dimensionais dos arcos dentários inferiores decorridas após seis meses de
tratamento ortodôntico com o emprego de braquetes autoligáveis e convencionais.

3.2 MATERIAL E MÉTODOS
O protocolo de pesquisa deste estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Norte do Paraná, de acordo com a
Resolução nº 0184/09 do Conselho Nacional do Ministério da Saúde (Anexo A).
Após a aprovação do protocolo de pesquisa pelo CEP o estudo foi iniciado. Os
pacientes e responsáveis foram informados e concordaram em participar deste
estudo, a partir do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B).
A amostra consistiu de 20 pacientes com idades entre 11 e 30 anos, em fase
de dentadura permanente. Os seguintes critérios de inclusão foram adotados para
os pacientes da amostra: presença de todos os dentes permanentes, com exceção
dos terceiros molares, ausência de tratamento ortodôntico prévio, presença de má
oclusão de Classe I e II de Angle, com apinhamento dentário mínimo a moderado,
segundo o Índice de Irregularidade de Little18. Procedimentos para obtenção de
espaço no arco dentário inferior como expansão, distalização, extrações e desgastes
não constaram do protocolo de tratamento aplicado.
Todos os pacientes foram tratados por alunos do curso de Mestrado em
Odontologia, área de Concentração Ortodontia, da Universidade Norte do ParanáUNOPAR e foram divididos em dois grupos. O Grupo 1 foi composto por 11
pacientes, média de idade 19,24 anos, tratados com braquetes autoligáveis slot
0.022” X 0.027”, prescrição Roth, Easyclip, da marca Aditek, passivo,

e os 9

pacientes do grupo 2, média de idade 18,02 anos, foram tratados com braquetes
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convencionais, slot 0.022” X 0.030” prescrição Capelozza padrão tipo I, da marca
Abzil- 3M, com a utilização de ligaduras metálicas para fixação dos arcos. A
mesma sequência de arcos de nivelamento, iniciando com o Niti 0,013”, Niti 0,014” e
Niti 0,016” (NiTi Contour, Aditek), proposto no kit da Aditek, trocados a cada dois
meses foi empregada .

Figura 1- Braquete grupo 1 (braquete autoligável EasyClip, Aditek).

Figura 2- Braquete grupo 2 ( braquete convencional Capelozza padrão tipo I,
da marca Abzil- 3M).
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A avaliação das seguintes dimensões do arco dentário inferior dos pacientes
da amostra foi realizada em modelos de gesso obtidos em dois tempos:
imediatamente antes da instalação do aparelho (T1), e após 6 meses do início do
tratamento ortodôntico (T2). As medições das seguintes dimensões foram realizadas
em ambos os tempos:

(1) distância intercaninos; distância entre as pontas de cúspides dos caninos
(2) distância interprimeiros pré-molares; distância entre as pontas de cúspides
vestibulares dos primeiros pré-molares
(3) distância intersegundos pré-molares; distância entre as pontas de
cúspides vestibulares dos segundos pré-molares
(4) distância interprimeiros molares; a distância entre pontas das cúspides
mesiovestibulares dos primeiros molares
(5) comprimento do arco; a distância da perpendicular entre a face mesial dos
primeiros molares permanentes ao ponto de contato entre os incisivos centrais
inferiores.

As medidas transversais, em T1 e T2, foram realizadas com o paquímetro
digital posicionado paralelamente ao plano oclusal, da marca Mitutoyo (Mitutoyo Sul
Americana LTDA, Indústria Brasileira, Suzano-SP), com capacidade de 150 mm e
resolução de 0,01mm. Com o objetivo de alcançar uma melhor forma de
mensuração dessas medidas transversais, decidiu-se fazer uma adaptação no
paquímetro original Mitutoyo, com utilização de placas de acrílico e uma ponta fina
metálica.
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Figura 3 -

Paquímetro Mitutoyo Digimatic Caliper – Modificado ((Mitutoyo Sul

Americana LTDA, Indústria Brasileira, Suzano-SP).

Para evitar o erro interexaminador, todas as medidas foram realizadas por um
único investigador previamente calibrado. Para avaliar o erro intraexaminador, foram
repetidas as medidas de 10 modelos de estudo, selecionados aleatoriamente, com
intervalo médio de 30 dias para avaliação do erro sistemático e casual. Para verificar
o erro sistemático intra-examinador foi utilizado o teste “t” pareado. Na determinação
do erro casual utilizou-se o cálculo de erro proposto por Dahlberg19.
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Os dados foram descritos pelos parâmetros de média e desvio padrão. Para
avaliação da compatibilidade inicial entre os grupos quanto as dimensões
transversais e comprimento do arco iniciais foi utilizado o teste t” não pareado.
Para comparação entre os tempos T1 e T2 foi utilizado o teste “t” pareado. Para
comparação entre os grupos foi utilizado o teste “t” não pareado.
Em todos os testes estatísticos foi adotado nível de significância de 5%
(p<0,05).

3.3 RESULTADOS
Em relação ao erro sistemático, avaliado pelo teste “t” pareado, foi observada
uma diferença menor que 5% entre as duas medições. Na avaliação do erro casual,
não houve valor representativo quando aplicada a

fórmula de Dahlberg. Os

resultados das avaliações do erro sistemático e do erro casual indicaram,
respectivamente, que não houve diferença estatisticamente significante entre as
duas medições e que o erro variou de 0,25 a 0,53.
Para avaliação da compatibilidade inicial entre os dois grupos da amostra ao
início do tratamento, as distâncias transversais e o comprimento do arco iniciais
foram comparados com o emprego do teste t” não pareado. Os resultados não
revelaram diferença estatisticamente significante entre os grupos 1 e 2, em T1.
(Tabela 1).

Artigo 30

Tabela 1 – Comparação das dimensões transversais e do comprimento do arco ao início
do tratamento, entre o grupo 1 e grupo 2.
Autoligável

Medida
(mm)

Convencional
Diferença

p

1,64

-0,44

0,567 ns

33,74

2,77

-0,34

0,752 ns

1,62

38,78

3,09

-1,04

0,350 ns

44,78

1,70

45,06

2,63

-0,29

0,776 ns

21,90

1,77

22,24

2,11

-0,34

0,709 ns

média

dp

média

dp

Dist. Inter-Canino

25,42

1,58

25,86

Dist. Inter- 1o. PM

33,40

1,82

Dist. Inter- 2o. PM

37,74

Dist.
Molar

Inter-primeiro

Compr. do Arco

ns – diferença estatisticamente não significante

Para comparação entre os tempos T1 e T2 para o grupo 1 foi utilizado o teste
“t” pareado, que revelou aumento estatisticamente significante para a distância
intercaninos de 1,61mm, 1,45mm para a distância interprimeiros pré-molares,
2,06mm para a distância intersegundos pré-molares e para o comprimento do arco,
o aumento correspondeu a 1,37mm. Em contrapartida, as alterações das distâncias
interprimeiros

molares

significantes.(Tabela 2).

(0,37mm)

não

mostraram-se

estatisticamente
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Tabela 2 – Comparação das alterações dimensionais do arcos dentários inferiores entre
T1 e T2 para os pacientes do grupo 1 (braquetes autoligáveis).
T1

Medida
(mm)

T2
T2-T1

p

1,39

1,61

<0,001 *

34,85

1,31

1,45

0,018 *

1,62

39,80

1,66

2,06

<0,001 *

44,78

1,70

45,15

1,65

0,37

0,076 ns

21,90

1,77

23,27

2,13

1,37

0,002 *

média

dp

média

dp

Dist. Inter-Canino

25,42

1,58

27,03

Dist. Inter- 1o. PM

33,40

1,82

Dist. Inter- 2o. PM

37,74

Dist.
Molar

Inter-primeiro

Compr. do Arco

ns – diferença estatisticamente não significante
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05)

Quando o grupo 2 foi avaliado, para comparação entre T1 e T2 foi utilizado
o teste “t” pareado também. As medidas referentes à distância intercaninos
mostraram aumento de 1,38mm, 1,43mm para a distância interprimeiros prémolares, 2,17mm para a distância intersegundos pré-molares e 0,63mm para o
comprimento do arco, sendo todas essas alterações estatisticamente significantes.
Já em relação à distância interprimeiros molares, houve diminuição de 0,22mm,
porém sem diferença estatisticamente significante. (Tabela 3).
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Tabela 3 – Comparação das alterações dimensionais do arcos dentários inferiores entre
T1 e T2 para os pacientes do grupo 2 (braquetes convencionais).

T1

Medida
(mm)

T2
T2-T1

p

1,80

1,38

0,002 *

35,17

2,39

1,43

0,040 *

3,09

40,95

2,55

2,17

0,002 *

45,06

2,63

44,84

2,40

-0,22

0,613 ns

22,24

2,11

22,87

2,17

0,63

0,036 *

média

dp

média

dp

Dist. Inter-Canino

25,86

1,64

27,24

Dist. Inter- 1o. PM

33,74

2,77

Dist. Inter- 2o. PM

38,78

Dist.
Molar

Inter-Primeiro

Compr. do Arco

ns – diferença estatisticamente não significante
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05)

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as
alterações das dimensões transversais e comprimento do arco entre os dois grupos,
entre T1 e T2, com o emprego do teste “t” não pareado (Tabela 4).
Tabela 4 – Comparação das alterações dimensionais dos arcos dentários inferiores entre
os grupos 1 e 2.

Grupo 1

Medida
(mm)

Grupo 2
Diferença

p

média

dp

média

dp

Dist. Inter-Canino

1,61

1,03

1,38

0,82

0,23

0,130 ns

Dist. Inter- 1o. PM

1,45

1,71

1,43

1,61

0,02

0,538 ns

Dist. Inter- 2o. PM

2,06

1,19

2,17

1,28

-0,11

0,739 ns

Dist.
Molar

0,37

0,63

-0,22

1,18

0,59

0,204 ns

1,37

1,12

0,63

0,69

0,74

0,822 ns

Inter-Primeiro

Compr. do Arco

ns – diferença estatisticamente não significante
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05)
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3.4 DISCUSSÃO
O nivelamento dentário, sem obtenção prévia de espaço, ou seja, quando não
é

realizada

mecânica

ortodôntica

de

distalização,

expansão,

desgastes

interproximais ou exodontias, nos casos em que há discrepâncias negativas de
modelos resulta, reconhecidamente, em inclinação vestibular dos dentes, expansão
dentoalveolar e aumento do perímetro do arco7,8,9.
A expansão dentoalveolar constitui uma das formas de tratamento do
apinhamento com aumento do perímetro dos arcos dentários. Esta expansão
induzida pelo tratamento ortodôntico altera as dimensões transversais dos arcos
dentários, e sua magnitude e direção tem papel importante na estética do sorriso9,
na estabilidade pós-tratamento e podem também causar sequelas periodontais
desfavoráveis, como recessões gengivais12.
As alterações das dimensões transversais dos arcos dentários decorrentes do
tratamento ortodôntico com aparelhos fixos convencionais são relatadas na
literatura, com aumento entre 0,55mm e 2,13mm para a distância intercaninos, entre
2,10mm e 4,94mm para a distância interpremolares e entre 1,53mm e 2,96mm para
a distância interprimeiros molares7,16,20. Ao avaliar casos tratados ortodonticamente
com sucesso, Strang21 relatou pequena ou nenhuma variação entre as distâncias
intercaninos e intermolares inferiores pré e pós tratamento. Este autor postulou que
a harmonia muscular deveria ser preservada, pois a forma e a posição dos dentes
nas arcadas superior e inferior são impostas pelo equilíbrio dos tecidos
circunvizinhos.
Os braquetes autoligáveis, quando reintroduzidos no mercado, por volta da
década de 90, aludiam-se a uma movimentação dentária mais eficiente, com
redução significativa da fricção entre o fio e a canaleta do braquete22,23. Entretanto,
uma grande vantagem atribuída a esse sistema de braquetes consistia na
possibilidade de expansão passiva dos arcos, chamada de “adaptação transversal
posterior”, por meio de movimentação dentária em direção lateral e não anterior. A
liberdade do fio na canaleta diminuiria o atrito e reduziria o efeito de vestibularização
dos incisivos24.

Do mesmo modo, a redução da fricção e do efeito “binding”
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permitiria um alinhamento e nivelamento mais eficiente e com menor força, do que a
necessária para a realização deste movimento com braquetes convencionais. A
folga do fio dentro da canaleta faz com que os dentes caminhem para as áreas de
menor resistência ao seu movimento e o fio deslize em sentido posterior, o que
evitaria a excessiva vestibularização dos dentes anteriores durante o nivelamento de
arcos apinhados, sem a realização de extrações dentárias25.
As alterações transversais dos arcos dentários decorrentes do tratamento
ortodôntico com braquetes autoligáveis foram avaliadas neste estudo e se
apresentaram da seguinte forma; as distâncias intercaninos aumentaram 1,61mm e
1,38mm nos grupos 1 e 2, respectivamente, e esta alteração se mostrou
estatisticamente

significante.

Estes

resultados

corroboram

com

aqueles

anteriormente relatados na literatura, em estudos que não envolveram extrações
dentárias13,16,26,27 e com extrações dentárias28,29. As distâncias interprimeiros prémolares e intersegundos pré-molares aumentaram, de maneira estatisticamente
significante, 1,45mm e 2,06mm no grupo 1 e 1,43mm e 2,17mm no grupo 2,
respectivamente. Estes resultados são similares aqueles previamente demonstrados
nos estudos de Fleming et al.27 (2009), que utilizaram os braquetes autoligáveis
SmartClip e braquetes convencionais Victory, por um período de 30 semanas.
Estes relataram aumento de 0,85mm e 1,17mm das distâncias intercaninos, 0,73mm
e 1,46mm das distâncias interprimeiros pré-molares, 1,43mm e 1,72mm das
distâncias intersegundos pré-molares para o grupo autoligável e convencional,
respectivamente. Um maior aumento da distância interprimeiros molares para o
grupo autoligável, de 1,41mm foi observado, em comparação com o aumento de
0,5mm para o grupo de braquete convencional. Tecco et al.16 (2009), em um estudo
com braquetes autoligáveis Damon 3MX e braquetes convencionais Victory,
empregados por um período de seis meses encontraram aumento de 3,3mm e
2,6mm para as distâncias intercaninos, 4,4mm e 4,3mm para as distâncias
interprimeiros pré-molares, 4,2mm e 4,1mm para as distâncias intersegundos prémolares, 2,3mm e 2,4mm para as distâncias interprimeiros molares, para o grupo
autoligável e grupo controle, respectivamente. Porém essas alterações se referem
ao arco dentário superior.
Já em relação às alterações das distâncias interprimeiros molares, neste
estudo essas alterações não se mostraram estatisticamente significantes, com
aumento de 0,37mm para o grupo 1 e diminuição de 0,22mm para o grupo 2. Por
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outro lado, um aumento da distância intermolares em pacientes tratados com
braquetes autoligáveis, considerado estatisticamente significante, de 2,04mm e
1,41mm foi relatado previamente, relacionado a uma maior expansão posterior no
arco dentário inferior26,27. Este maior aumento na expansão posterior pode ser
atribuído ao formato e a espessura dos arcos e não necessariamente ao tipo de
braquete utilizado. Nestes estudos os arcos Damon Cooper NiTi (Ormco, Glendora
Calif, USA), associados com os braquetes autoligáveis Damon (Ormco, Glendora
Calif, USA) foram utilizados, e são mais largos que aqueles utilizados com os
braquetes convencionais.
Quando o comprimento do arco foi avaliado, este revelou um aumento
estatisticamente significante de 1,37mm no grupo 1 e de 0,63mm no grupo 2,
justificado pela possível vestibularização dos incisivos, decorrente da correção do
apinhamento anteroinferior apresentado pelos pacientes da amostra. Um aumento
de 0,57mm desta distância também foi observado por Franchi et al.13 (2006), mas
não estatisticamente significante, no qual foram utilizados braquetes convencionais
associados a ligaduras de baixa fricção e arcos superelásticos de NiTi por um
período de seis meses, em pacientes com apinhamento dentário médio.
Os grupos estudados apresentavam compatibilidade quanto às distâncias
transversais iniciais (Tabela 1), que, como relatado por Fleming et al.27 (2009) é o
principal fator que rege as alterações das dimensões transversais dos arcos
dentários decorrentes do tratamento ortodôntico. Em seu estudo, foram avaliados
pacientes com apinhamento dentário médio de 2,65mm, tratados ortodonticamente
por 30 semanas, com o emprego dos braquetes autoligáveis SmartClip e
braquetes convencionais Victory. O tratamento resultou em aumento de todas as
dimensões transversais, com diferença estatisticamente significante entre os dois
tipos de braquetes para a distância interprimeiros molares, sendo que houve menor
expansão quando a dimensão transversal inicial era maior.
No presente estudo, não foram encontradas diferenças estatisticamente
significantes nas alterações dimensionais transversais dos arcos dentários inferiores
em pacientes tratados com braquetes autoligáveis e convencionais. Isto pode ser
explicado pelo fato de que a mesma sequência de arcos redondos, 0.013, 0.014 e
0.016, de NiTi (Aditek) foi utilizada em ambos os grupos, o que pode resultar em
alterações semelhantes nessas dimensões. Vale ressaltar que esses resultados se
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referem à braquetes autoligáveis passivos, e que fios de calibre retangular não
foram utilizados nesta pesquisa. Estes dados corroboram com aqueles relatados na
literatura28,16,29,17

e com a crescente evidência de que não há diferença nas

alterações transversas dos arcos dentários decorrentes do tratamento ortodôntico
com o emprego dos braquetes autoligáveis. A correção do apinhamento
anteroinferior ocorre a partir de mecanismos similares entre os dois tipos de
braquetes, que resultam em vestibularização dos incisivos inferiores e expansão
suave do arco dentário26. As alegações que os braquetes autoligáveis facilitam uma
maior e mais fisiológica expansão dos arcos dentários e, portanto, permitem um
maior número de tratamento sem extrações dentárias exigem mais provas17 .
Adicionalmente, as evidências sobre a superioridade dos braquetes autoligáveis
derivam de estudos in vitro, cujos resultados não se transferem para as situações
clínicas, além da baixa validade e confiabilidade dos estudos retrospectivos, em
oposição aos ensaios clínicos randomizados30 .
Apesar das limitações inerentes as pesquisas realizadas clinicamente, o
caráter prospectivo controlado associado a seleção aleatória da amostra deste
estudo contribuem para a melhor confiabilidade dos resultados. Entretanto, estudos
com um maior período de acompanhamento devem ser realizados, com resultados
mais abrangentes e consistentes para complementar esta pesquisa e contribuir para
uma utilização mais consciente dos braquetes autoligáveis, baseada em evidências
científicas.

3.5 CONCLUSÃO
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para as
alterações das dimensões transversais e comprimento do arco dentário inferior após
seis meses de tratamento ortodôntico, independente do tipo de braquete utilizado,
autoligável ou convencional.
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4. CONCLUSÃO

Houve aumento das dimensões após seis meses de tratamento ortodôntico,
porém, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para as
alterações das dimensões transversais e comprimento do arco dentário inferior,
independente do tipo de braquete utilizado, autoligável ou convencional.
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