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RESUMO

Este estudo teve como objetivo comparar as alterações dimensionais do arco inferior
em pacientes tratados ortodonticamente sem extração, utilizando braquetes
convencionais e autoligados. A avaliação de mudanças na arco dentário inferior foi
realizado através de tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) . O prétratamento (T0) , após os primeiros 06 meses (T1) de alinhamento e nivelamento ,
foram avaliados dois períodos. A amostra foi composta de 25 pacientes de má
oclusão Classe I e II de ambos os sexos divididos em 2 grupos : Grupo 1 (G1),
constituído por 13 indivíduos tratados com autoligado aparelho EasyClip .022 "
(Aditek) com idade inicial de 18,58 Grupo 2 (G2) constituito de 12 indivíduos tratados
com aparelho convencional pré-ajustado 0,022 " (ABZIL UNITEK -3M ), com uma
idade média inicial de 21,61 . Para este estudo , foi utilizado em ambos os grupos a
mesma sequência de arame recomendadas pelo fabricante (Aditek). Todas as
medidas passados pelo teste de Kolmogorov - Smirnov , a comparação entre a
primeira e após 06 meses foi realizada pelo teste t de comparação entre
convencional e grupos Autoligado foi realizada pelo teste de t . Em todos os níveis
de significância estatística testes - adotadou de 5 % ( p < 0,05 ) . Dois examinadores
calibrados realizaram o erro do método de teste. O erro inter- observador foi avaliada
pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC).
Resultados: Os incisivos centrais e laterais inferiores apresentaram mudanças
dimensionais semelhantes em ambos os grupos durante o alinhamento e
nivelamento, com a exceção do nível ósseo vertical lingual (VLB) que maior no grupo
autoligado.
Conclusão: A hipótese nula neste estudo foi rejeitada, ou seja, houve diferença
estatisticamente significativa entre os aparelhos convencionais e autoligados nas
alterações dimensionais.
Palavras-chave: Ortodontia. Braquetes autoligados. Espessura do osso alveolar.
Feixe cônico tomografia computadorizada .

SCHWERTNER, Jefferson. Estudo tomográfico comparativo das alterações
dimensionais do arco dentário inferior utilizando braquetes autoligados e
convencionais. 64 f. [Dissertação de Mestrado]. - Programa de Pós-Graduação em
Odontologia - Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2014.

ABSTRACT
This study aimed to compare the dimensional changes of the mandibular arch in
patients treated orthodontically without extraction, using conventional and selfligating brackets. The assessment of changes in lower arch was performed using
cone beam computed tomography (CBCT). Pre-treatment (T1), after the first 06
months (T0) alignment and leveling, two periods were evaluated. The sample
consisted of 25 patients I and Class II malocclusion of both genders were divided into
2 groups: Group 1 (G1) consisting of 13 subjects treated with autoligado appliance
EasyClip .022 "(Aditek) with initial age of 18, 58. Group 2 (G2) constituito of 12
subjects treated with conventional preadjusted appliance .022 "(ABZIL UNITEK-3M)
with an initial mean age of 21.61. For this study, was used in both groups the same
sequence of wire recommended by the manufacturer (Aditek). All measures passed
by the Kolmogorov-Smirnov test, the comparison between the initial and after 06
months was performed by t-test for comparison between Conventional and
Autoligado groups was performed by t test. In all statistical tests-adotadou
significance level of 5% (p <0.05). Two calibrated examiners performed the test
method error. The inter-observer error was assessed by intraclass correlation
coefficient (ICC).
Results: The lower central and lateral incisors showed dimencionais similar changes
in both groups during the alignment and leveling, with the exception of
measurement, vertical lingual bone level (VLB ') .
Conclusion: The null hypothesis in this study was rejected, ie, there was no
statistically significant difference between conventional and self-ligating brackets as
the dimensional changes.
Keywords: Orthodontics. Self-ligating brackets. Thickness of the alveolar bone.
Cone beam computed tomography.
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1 INTRODUÇÃO
Nos

últimos

anos,

o

uso

de

braquetes

autoligados

vem

aumentando1. Esse sistema foi apresentado em 19352, ficando décadas no
esquecimento.
Ressurgiu na década de 70, ganhando maior destaque na década
de 90 com a intenção de superar dificuldades encontradas no tratamento ortodôntico
convencional, apresentando vantagens como: ligadura segura e robusta, redução do
atrito, maior eficiência e facilidade de uso, menor tempo de cadeira, tratamento
reduzido, alinhamento eficiente irregularidades dentárias, controle de torque,
conforto para o paciente, controle da placa bacteriana, manutenção da
ancoragem3,4,5,6,7,8,9. Na revisão sistemática de Chen e colaboradores, em 2010,
onde foram analisados estudos publicados entre 1996 a 2009, percebeu-se que
muitas das vantagens sobre os braquetes autoligados ainda são inconsistentes,
sendo as mais evidenciadas, o menor tempo de cadeira e menor vestibularização
10

dos incisivos .
O sucesso do tratamento ortodôntico, é obtido respeitando-se os
limites da movimentação ortodôntica, evitando iatrogênias ao periodonto de
sustentação e proteção, como recessões gengivais, deiscências e fenestrações
ósseas11. Relatos sobre o sistema autoligado Damon afirmam que o uso de forças
biologicamente sensíveis que trabalham com os processos adaptativos do
organismo, naturalmente, cria espaços e permite a maioria dos casos tratamentos
sem extração ou expansores palatinos, inclusive em apinhamentos severos12,13.
A literatura ortodôntica é farta em trabalhos sobre posicionamento
dos incisivos e alterações do arco dentário inferior com o uso de sistemas
convencionais de aparelhos pré-ajustados14,15,16, mas não em relação ao sistema
autoligado. No entanto, com exceção de alguns relatos de casos isolados sobre
arcos expandidos do sistema Damon, como de Tecco e colaboradores, que em
2009, comparou as alterações no arco maxilar utilizando braquetes autoligados com
convencionais, através de tomografia computadorizada de feixe cônico17, poucos
são sobre as alterações dimensionais do arco com sistemas autoligados18.
Devido

a

sua

capacidade

tridimensional,

a

tomografia

computadorizada de feixe cônico possibilita a visualização da tábua óssea vestibular
e lingual. Os defeitos ósseos bucais podem ser detectados e quantificados com boa
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precisão, o que não ocorria nas radiografias 2D em virtude das sobreposições19 . A
capacidade tridimensional da tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT)
faz com que seja possível avaliar a perda óssea alveolar em dentes anteriores e
posteriores20, onde defeitos ósseos bucais podem ser detectados e quantificados
com boa precisão21.
O escopo do trabalho foi testar a hipótese nula de que não existem
diferenças nas alterações dimensionais no arco inferior em pacientes tratados
ortodonticamente sem extração, com uso de braquetes autoligados e convencionais,
durante o início (T0) e após os primeiros 6 meses de alinhamento e nivelamento
(T1), através da analise das imagens tomográficas de feixe cônico.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 A CRIAÇÃO DOS BRAQUETES AUTOLIGADOS
O primeiro sistema de braquetes autoligável foi descrito por
Stolzemberg em 19352, nos Estados Unidos. O braquete possuia um dispositivo em
sua face vestibular que podia ser aberto ou fechado, mantendo o fio dentro da
canaleta do braquete, eliminando qualquer necessidade de amarrações metálicas ou
elásticas, demoninado Russel Lock6.
2.2 O RESSURGIMENTO DOS BRAQUETES AUTOLIGADOS
Ressurgiu na década de 70, de forma arredondado, com um “clip”
deslizante, que se fechava passivamente, aberto por um instrumento específico,
demoninado Edgelock, elaborado por Wildman, foi considerado o primeiro sistema
passivo e com êxito comercial.
Dr. Franz Sander, em 1973 desenvolveu o Mobil-lock. Três anos
após, Dr. Herbert Hanson, criou o protótipo do SPEED, um aparelho pré-ajustado
com o tamanho reduzido, cuja mola superelástica de níquel-titânio prende o fio na
canaleta, dissipando energia suavemente à medida que ocorria o movimento
dentário. A abertura e fechamento se dava por meio de uma presilha flexível que
comprimia o fio no fundo da canaleta do braquete, batizado de braquete autoligado
ativo6.
Em 1986, surgiu o Activa, projetado por Dr. Erwil Pletcher, com um
braço curvo inflexível que girava ocluso-gengivalmente ao redor do corpo do suporte
cilíndrico. Porém, a facilidade da abertura desse “clip” pelo paciente e sua grande
largura, fizeram com que esse braquete caísse em desuso6.
Outro modelo de braquete autoligado surgiu no mercado em 1995, o
Time, desenvolvido pelo Dr. Wolfgang Heiser. Com o “clip” rígido e curvo, que
envolvia o corpo do braquete ocluso-gengivalmente por vestibular, não permitia
qualquer interação entre o fio e o braquete, característica passiva ao braquete6.
Dr. Dwight Damon, em 1996, apresentou nos Estados Unidos, um
sistema autoligado de braquetes passivos que continham um “clip” deslizante,
chamado de Damon SL, o qual possuía uma tampa deslizante em forma de U, que
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envolvia a face vestibular4,6. Anos depois, Damon refinou seu sistema, criando em
2000 o sistema Damon 26.
O Twin-Lock foi o segundo braquete desenvolvido por Dr. Jim
Wildman. Com característica passiva, composto de uma tampa retangular e plana
situada entre as aletas de amarração6.
Na Inglaterra, em 1999, Parkin, apresentou o In-Ovatin, propostos
com sistema de abertura e fechamento composto por um clip ativo. E um ano mais
tarde, o In-Ovation-R apresentado pela GAC 4.
No congresso AAO (American Association of Orthodontists) de 2004,
a 3M Unitek apresentou o Smartclip. Seu sistema mantive o design do braquete
“Mini-Twin” e suas aletas ficaram acessíveis para a colocação de ligaduras e/ou
elastics. Composto por dois clips de níquel titânio (Nitinol) que abrem e fecham pela
deformação elástica do material quando o arco exerce uma força no clip4.
Com o aumento no interesse e no uso dos braquetes autoligados, a
maioria dos fabricantes possui o seu sistema de braquete autoligado, seja ele
passivo ou ativo4,6. Pesquisas relacionadas ao atrito, tempo de tratamento, expansão
óssea, vantagens e desvantagens dos autoligados, quando comparado aos
convencionais, são relatadas por diversos autores no decorrer dos últimos anos6,7,8,9.
2.3 VANTAGEM DOS BRAQUETES AUTOLIGADOS
Frequentemente a literatura tem reportado a superioridade dos
braquetes autoligados passivos, quando se trata do atrito gerado por mecânicas
deslizantes, até mesmo os autoligados ativos mostram evidências de menor redução
do atrito, quando comparadas aos convencionais3,4,6,7,8,10.
Diversos fatores influenciam o atrito durante a mecânica ortodôntica,
dentre eles: o biofilme dentário, o material e a forma dos braquetes , a forma e o
material constituído do fio, métodos de ligação, a angulação braquete-arco18,10,12,22.
Harradine realizou uma comparação, prospectiva clínica, entre o uso
de braquetes autoligados e convencionais foi realizada na correção do apinhamento
inferior, utilizando como critérios de avaliação a duração do tratamento e seus
efeitos dentários22. Não observaram diferenças estatisticas no tempo necessário
para a correção do apinhamento inferior. No entanto, no grupo de indivíduos com
apinhamento moderado, o tempo de correção foi 2,7 vezes mais rápido com o

17

aparelho autoligado, já para o grupo com apinhamento severo, a diferença no tempo
de tratamento mostrou-se pouco significativa. Nos dois grupos notou-se aumento na
distância intercaninos e intermolares. O grupo com autoligados apresentou um maior
aumento na distância intermolares em relação ao grupo com convencionais, também
foi verificado um aumento da vestibularização dos incisivos nos dois grupos, sem
diferenças entre o autoligado e o convencional22.
Em outro estudo, realizado por Fleming e colaboradores, comparou
o tratamento ortodôntico com braquetes autoligados e convencionais, objetivando
testar a hipótese nula de que não havia diferenças entre grupos em relação aos
quesitos tempo de tratamento e número de visitas ao consultório. Os resultados
mostraram que os tratamentos realizados com braquetes autoligados duraram, em
media 3 meses a menos que o tratamentos com braquetes convencionais, contudo
estas diferenças não foram significativas na duração do tratamento nem no número
de visita23.
Chen e colaboradores, em 2010, realizaram uma revisão sistemática
da literatura sobre braquetes autoligados, com intuito de rever tudo que já foi
pesquisado sobre sua eficiência, efetividade e estabilidade do tratamento, quando
comparado aos braquetes convencionais. Eles usaram quatro bases de dados,
analisando estudos de 1966 a 2009, avaliando a qualidade dos artigos e excluindo
os que não se mostraram confiáveis. Concluíram que, apesar das vantagens
afirmadas sobre os braquetes autoligados, praticamente, não existem provas
consistentes. Deste modo, o menor tempo de cadeira e uma menor vestibularização
dos incisivos, parecem ser, até agora, as únicas vantagens evidenciadas dos
aparelhos autoligados em relação aos convencionais10.
2.4 EXPANSÃO DENTÁRIA
Tecco e colaboradores, em 2009, avaliaram as dimensões
transversais do arco dentário maxilar induzida por braquetes autoligados e
convencionais durante o tratamento ortodôntico. Quarenta pacientes (faixa etária de
14 a 30 anos) com plano mandibular normal, sobre mordida normal, e apinhamento
suave foram incluídos. O aparelho convencional utilizado, MBT (3M Unitek), e o
aparelho autoligado Damon-3MX (Ormco). Distâncias intercaninos, primeiro e
segundo inter prémolares e intermolares na maxila foram registrados antes do
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tratamento (T0) e após 12 meses (T1). Relataram, em ambos os grupos, ocorreu um
aumento significativo para todas as medidas transversais de T0 para T1, mas não foi
observada diferença significativa entre os grupos. Concluíram que, dentro de 12
meses de tratamento, ambos os aparelhos aumentaram a largura do arco dentário
superior17.
Outros pesquisadores, investigaram as alterações tranversais do
arco dentário inferior, utilizando braquetes convencional e autoligado e concluíram
que o alinhamento dentário promove uma expansão transversal do arco24,25. Scott e
colaboradores não encontraram diferenças estatísticas, quando comparado o
sistema autoligado com o sistema convencional em pacientes que tiveram extrações
de pré-molares26.
2.5 EXPANSÃO ÓSSEA
A expansão óssea é um procedimento ortodôntico comum utilizado
para corrigir mordidas cruzadas posteriores, aumentar a largura maxilar, ou ampliar
o perímetro do arco27.
A maior parte dos estudos realizados sobre a estabilidade e os
efeitos colaterais da expansão são limitados à análises de moldes dentários e
radiografias bidimensionais28. Pesquisas recentes começaram a avaliar os efeitos
esqueléticos após a expansão maxilar com a utilização de tecnologia de cone
feixe29.
Damon em 1989 e Yu em 2007, defendem que o uso de forças
leves, com fios de alta tecnologia associados ao braquete autoligado passivo, é
capaz de alterar o equilíbrio de forças entre o lábio, a língua e os demais músculos
da face. Esta alteração, supostamente cria um equilíbrio que permite o
remodelamento da forma do arco para acomodar os dentes, mesmo em casos de
apinhamento severo. Afirmando que este sistema poderia até eliminar a
necessidade de extrações dentárias12,13.
2.6 REGIÃO ANTEROINFERIOR
A posição e o movimento dos incisivos inferiores desempenham
papéis fundamentais no diagnóstico e no tratamento. Há situações em que o
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movimento dos incisivos de forma extensa é necessária para alcançar resultados
satisfatórios no tratamento. Os fatores biológicos e biomecânicos determinam a
intensidade dos efeitos colaterais no tratamento ortodôntico, como a perda da crista
alveolar óssea30.
A tomografia computadorizada permite a visualização do osso
alveolar que recobre os dentes por vestibular e lingual. Baseando nesse argumento,
Garib e colaboradores, com o objetivo de expor e discutir as implicações da
morfologia do osso alveolar, visualizado através de tomografia computadorizada,
sobre o diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico. Descreveram as evidências
sobre a interrelação entre as características dento faciais e a morfologia das tábuas
ósseas vestibulares e linguais, assim como evidências sobre a repercussão da
movimentação ortodôntica sobre o nível e espessura dessas estruturas periodontais.
Os autores concluíram que a morfologia do rebordo alveolar constitui um fator
limitante para a movimentação dentária e deve ser considerada, de forma individual,
na realização do plano de tratamento ortodôntico31.
Pesquisas que avaliaram a correlação da inclinação dos incisivos
inferiores e a prevalência com gravidade da recessão gengival em pacientes
tratados ortodonticamente, não encontraram resultados estatísticos32,33.
Estudos

investigaram

a

eficácia

dos

braquetes

autoligados

comparados com os convencionais, avaliaram índices oclusais, dimensionais dos
arcos dentários e as inclinações dos incisivos inferiores após o alinhamento dos
incisivos e no final do tratamento. Esses não observaram diferença estatística entre
os grupos em qualquer categoria dos resultados, exceto para a mudança no arco
mandibular com a vestibularização dos incisivos. Os braquetes autoligado resultou
em 1,50 a menos de vestibularização dos incisivos do que os braquetes
convencionais7,9,10,16,34.
A utilização de tomografia computadorizada de feixe cônico tem sido
empregada em pesquisas para correlecionar as alterações dimensionais e
inclinações dos incisivos inferiores com confiável nível de precisão35,36,37.
2.7 TOMOGAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO (TCFC)
O avanço nos exames por imagem, como a utilização da tomografia
computadorizada, disponibiliza meios para diagnósticos mais precisos e com grande
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confiabilidade, principalmente por possibilitar a obtenção das estruturas em três
dimensões.
A Tomografia Computadorizada foi desenvolvida por Hounsfield em
196719 e a evolução para as Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico
proporcionou sua popularização. Elas possibilitam uma alta precisão no diagnóstico
com uma dose relativamente baixa de radiação38. Vários estudos têm sido
realizados para examinar a validade e a confiabilidade de medidas lineares e
angulares em imagens tomográficas20,21,39.
Misch e colaboradores avaliaram a precisão de medidas lineares e
angulares realizadas com TCFC para medir defeitos periodontais. Criaram defeitos
ósseos artificiais em mandíbulas de crânios secos e mediram através de imagens
tomográficas, radiografia periapical e sondagem periodontal direta com um
paquímetro digital, que foi usado como padrão de referência. Todos os defeitos
ósseos eram identificados e quantificados diretamente ou por imagem tomográfica.
Os defeitos vestibular e lingual não podiam ser medidos com radiografias. Eles
concluíram que os três métodos são úteis para a identificação de defeitos
periodontais interproximais, mas em comparação com as radiografias, a capacidade
tridimensional da TCFC oferece uma vantagem significativa porque todos os
defeitos, incluindo defeitos vestibular e lingual podem ser detectados e
quantificados20.
Moreira e colaboradores pesquisaram a precisão de medidas
lineares e angulares obtidas nas imagens de TCFC em 15 crânios humanos secos.
As medidas angulares e lineares foram baseadas em pontos anatômicos
convencionais e identificados nas imagens tomográficas por dois radiologistas em
dois momentos, de forma independente. Posteriormente, foram realizadas medidas
por um terceiro examinador, utilizando um paquímetro digital. Não foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas, tanto nas medidas lineares
como nas angulares. Concluíram que as imagens tomográficas podem ser utilizadas
para obter medidas lineares e angulares precisas das estruturas ósseas37.
Timock e colaboradores compararam as medidas realizadas em
TCFC com as medições diretas a partir do uso de um paquímetro digital. As TCFC
foram tomadas em tomógrafo I-CAT (8.9 sec, 0,3 voxel, 120 KVP e 3-8mA). As
imagens

geradas

do

paciente

em

formato

DICOM

(Digital

Imagingand

Communication in Medicine), foram exportadas para o programa Dolphin 3D Imaging
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e mensuraram a altura e a espessura do osso alveolar de 65 dentes. Todas as
medidas foram repetidas 3 vezes por 2 avaliadores a fim de se verificar a
confiabilidade intra-examinador e inter-examinador. Os resultados indicaram
concordância entre as medidas realizadas em TCFC e as menusaradas diretamente
por meio de paquímetro digital, tanto para a medida do osso em altura quanto para o
osso em espessura. Concluindo assim, que as TCFC podem fornecer medidas
confiáveis com grande eficácia para as dimensões do osso alveolar vestibular21.
2.8 OBJETIVOS DA PESQUISA
O escopo do trabalho foi testar a hipótese nula de que não existem
diferenças nas alterações dimensionais no arco inferior em pacientes tratados
ortodonticamente sem extração, com uso de braquetes autoligados e convencionais,
durante o início (T0) e após os primeiros 6 meses de alinhamento e nivelamento
(T1), através da analise das imagens tomográficas de feixe cônico.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP=278.811), da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Os
pacientes e responsáveis foram informados sobre a realização do estudo, a partir do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O cálculo amostral foi realizado pelo programa Statistica 5.0. Uma
amostra composta por 25 indivíduos, utilizando-se um intervalo de confiança de 80%
pôde detectar diferença de 1,4mm a um nível de significância de 95% (p<0,05)13. A
amostra composta para o presente estudo, prospectivo e randomizado iniciou-se no
ano de 2009 e finda-se no ano de 2013. Os 25 indivíduos se enquadram no critério
de inclusão que consiste em: má oclusão de Classe I de Angle, com apinhamento
dentário inferior de moderado a severo (> 5mm) medidos pelo índice irregularidade
de Little, dimensão vertical normal, ausência de diastemas, mordida cruzada
posterior e que se encontrem na fase de dentadura permanente completa (com
exceção dos terceiros molares). Possuem documentação ortodôntica inicial
completa (fotos intra-orais e extra-orais, telerrediografia, panorâmica e periapical
anterior) contendo tomografias computadorizadas, no período pré-tratamento (T1).
Estes pacientes foram agrupados em dois grupos, de forma aleatória, sendo a
seleção realizada por meio de sorteio, para tanto utilizou-se uma moeda onde a face
cara foi selecionada para o grupo autoligável, e a coroa para o grupo convencional.
Destes indivíduos selecionadas nenhum foi excluído após o início do tratamento.
O primeiro Grupo 1, (G1) será tratado com aparelho autoligável
(N=13), sistema EasyClip (Aditek, Cravinhos, SP, Brasil) (slot 0.022”X 0.027”), com
idade média de 18,58 anos (DP=5,43). O segundo grupo (G2), será utilizado
aparelho convencional pré-ajustado (3MUnitek,São José do Rio Preto, SP,
Brasil)(slot 0.022” x 0.028”)(N=12), com idade média de 21,61e (DP=6,69), utilizando
ligaduras metálicas. Todos os indivíduos serão tratados sem extrações dentárias e
sem desgastes proximais. Será utilizado fios da marca Aditek e a mecânica
ortodôntica seguiu o protocolo indicado pelo fabricante do sistema EasyClip, cuja
sequência de fios para o alinhamento e nivelamento é 0.013” Niti, 0.014”Niti e 0.016”
Niti, trocados a cada 2 meses. Após aproximadamente 6 meses de alinhamento e
nivelamento (T2) foi obtida nova documentação ortodôntica contendo tomografia
computadorizada de feixe cônico.
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As imagens tomograficas foram obtidas com o tomógrafo i-CAT
(Imaging Sciences, Kavo, protocolo: 22X16 cm fov, 40 sec, 0,4 voxel, 120 KVP e 36
mA), com cortes de 0,4 mm em cada plano ortogonal, estando os pacientes em
posição natural da cabeça e máxima intercuspidação habitual (MIH). As imagens
geradas

do

paciente

serão

exportadas

para

o

programa

DolphinTM11.35

(DolphinImaging & Management Solutions, EUA) em formato DICOM Digital Imaging
and Communication in Medicine.
3.1 PADRONIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA CABEÇA
Primeiramente foram padronizadas as imagens de orientação da
cabeça tanto para mensuração na região antero-inferior como na região posterior.
Na imagem frontal da face se utilizará como referencia vertical do
ponto passando pela glabela e subnasal (Figura 1 A) que divide a cavidade piriforme
igualmente em duas partes (Figura 1 B) e perpendicular ao solo e na referência
horizontal o alinhamento das órbitas estará paralelo ao solo (Figura 2 A e B).
Figura 1 - Alinhamento vertical

(A)
Fonte: Do autor

(B)
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Figura 2 - Simetria da face e alinhamento horizontal

(A)

(B)

Fonte: Do autor

3.2 REGIÃO ANTERO-INFERIOR
As medidas da região antero-inferior, foram obtidas a partir de um
método de proposto por Lee et al. Após padronização das imagens de orientação da
cabeça, obtem-se uma imagem lateral da face (Figuras 3 e 4), com o plano oclusal
deverá estar paralelo ao solo e as sobreposições das imagens41,41,42,44.
Figura 3 -Imagem lateral esquerda.

Fonte: Do autor
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Figura 4 - Imagem lateral direita

Fonte: Do autor

Em seguida é realizado uma imagem lateral (Figura 5), posicionando
verticalmente o incisivo a ser mensurado no seu longo eixo(Figura 6), obtendo corte
sagital da região a ser mensurada
mensurada(Figura 7).
Figura 5 - Imagem lateral

Fonte: Do autor

Figura 6 - C
Corte sagital

Fonte: Do autor
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Figura 7 – Corte sagital

Fonte: Do autor

A definição dos ponto de referência e medidas dos incisivos
inferiores em pontos de imagem tomográficas referência e medições são indicados e
descritos na Figura 8 e Tabela 1.
As medidas utilizadas foram descritas por Kim et al. e Lee et al., que
são modificações obtidas no relatório Handelman e Beckmann et al. A crista alveolar
é definida como o nível mais coronal do osso alveolar. As distâncias entre a crista
alveolar e a junção cemento são medidos nas superfícies vestibulares e linguais de
esquerda incisivo central inferior e incisivo lateral, paralelas ao eixo longitudinal do
dente. Isto representará o grau de perda óssea alveolar verticais. As medições de
espessura do osso alveolar são feitas a partir da metade da raiz e o ápice radicular
até o limite da cortical alveolar, perpendiculares ao eixo longitudinal do dente, e
estas registradas como a espessura óssea horizontal na metade da raiz e espessura
óssea horizontal no ápice42,43.
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Figura 8- Pontos de referência

40

Fonte: Lee et al. .

Tabela 1- Definições de pontos de referência
Definições
1

incisal

2

ápice

3

Junção amelodentinária no lado vestibular

4

Junção amelodentinária CEJ no lado lingual

5

crista alveolar no lado vestibular

6

crista alveolar no lado lingual

7

ponto de interseção linha perpendicular ao eixo a metade da raiz com contorno
vestibular da sínfise

8

ponto de interseção linha perpendicular ao eixo com contorno vestibular da raiz

9

ponto de interseção linha perpendicular ao eixo com contorno lingual da raiz

10

ponto de interseção linha perpendicular ao eixo ao meio da raiz com contorno
lingual da sínfise

11

ponto de interseção linha perpendicular ao eixo no ápice da raiz com contorno
vestibular da sínfise

12

ponto de interseção linha perpendicular ao eixo no ápice da raiz com o
contorno lingual da sínfise
40

Fonte: Lee et al. .

Com estas medidas, serão obtidas as alterações dimensionais
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ocorridas nos três períodos de tratamento (Figura 9 e Tabela 2).
Figura 9 - Medidas utilizadas

40

Fonte: Lee et al. .

Tabela 2 – Definições de medidas
Medidas
Nível ósseo vertical no lado vestibular
(VBL)
Nível ósseo vertical no lado lingual
(VBL`)
Espessura óssea horizontal (mHBT)
Espessura óssea horizontal (mHBT´)
Espessura do osso horizontal no ápice
(aHBT)
Espessura do osso horizontal no ápice
(aHBT´)
Volume de massa óssea vertical no
lado vestibular
Volume de massa óssea vertical no
lado lingual
Comprimento da raiz
IMPA
40

Fonte: Lee et al. .

Definições
Distância entre os pontos 3 e 5 medida paralelamente ao
eixo dos incisivos
Distância entre os pontos 4 e 6 medida paralelamente ao
eixo dos incisivos
Distância entre os pontos 7 e 8 medida perpendicularmente
ao eixo dos incisivos
Distância entre os 9 e 10 medida perpendicularmente ao eixo
dos incisivos
Distância entre os pontos 2 e 11 medida perpendicularmente
ao eixo dos incisivos
Distância entre os pontos 2 e 12 medida perpendicularmente
ao eixo dos incisivos
VBL/comprimento da raiz x 100
VBL´/comprimento da raiz x 100
Distância perpendicular entre o ponto 2 e pontos de conexão
de linhas 3 e 4
Inclinação entre incisivo eixo e plano mandibular
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3.3 ERRO DO MÉTODO
Dois examinadores previamente calibrados realizaram o teste do
erro do método. O erro inter-examinador do presente trabalho, foi analisado pelo
Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI). Para identificar o erro sistemático intraexaminador foi avaliada a confiabilidade do método por meio do teste estatístico t de
Student pareado (Tabela 3). Para se determinar o erro casual foi utilizada a fórmula
proposta por Dahlberg44.

erro =

åd2
2n

onde, d = diferença entre 1a. e 2a. medições
n = número de repetições

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para a verificação da distribuição, foi utilizado o teste de
Kolmogorov-Smirnov, o qual apresentou normalidade na medidas dos dois grupos. A
comparação entre as fases Inicial (T0) e 06 meses (T1) dentro de cada grupo foi
feita pelo teste paremétrico t de student (tabela 08). Na comparação entre os 2
grupos ( T0 e T1) foi utilizado o teste “t” de student pareado. Em todos os testes foi
adotado nível de significância de 5% (p<0,05)44.
Todos os dados estatísticos foram executados no programa
Statistica versão 5.1 (StatSoft Inc., Tulsa, USA)
3.5 RESULTADOS
As amostras foram compatíveis ao início do tratamento nos aspectos
idade inicial, tempo de tratamento (Tabela 3).
Os resultados das avaliações do erro método, avaliados em P< 0,05
foram considerados estatisticamente insignificante. A medição CCI, mostra uma
média de 0.85, indicando uma excelente confiabilidade. A Tabela 4 mostra as
médias e desvios-padrão para as medidas cefalométricas em T0 e T1 e para todas
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as medidas. Foram encontradas diferenças significativas em todas as medições.
As médias e desvios-padrão para a mudança osso alveolar do
incisivo central inferior e incisivo lateral em T0 e T1 no grupo Convecional são
mostrados na tabela5 e do grupo Autoligado são mostrados na tabela 6.
A tabela 7 representa as alterações de T0 para T1 comparando os
grupos convencional e grupo Autoligado. Ao comparar os dois tipos de aparelhos
percebeu-se uma similaridade na resposta ao tratamento ortodôntico e não houve
diferença estatisticamente significante entre os dois tipos de sistemas de braquetes.
Na comparação entre as medidas antes e após o tratamento em
ambos os grupos, houve diferenças significativas entre as medidas T0 e T1.
3.5.1 Nível Ósseo Vertical (VBL e VBL’)
3.5.1.1 Grupo Convencional (Tabela 5)
O nível ósseo vertical do lado vestibular dos incisivos inferiores
(VBL ) foi de 1,67 mm +/- 0,40 (T0) para 5,33 mm +/- 1,91 (T1), diferença de 3,66
mm. O nível ósseo vertical do lado lingual do incisivo lateral direito (VBL’) foi de
1,62mm +/- 0,32 (T0) para 2,82 mm +/- 1,18 (T1), diferença de 1,20 mm.
3.5.1.2 Grupo Autoligado (Tabela 6)
O nível ósseo vertical do lado vestibular dos incisivos (VBL) era de
2,03 mm +/- 0,68 (T0) e foi para 5,87mm +/- 1,21 (T1), diferença de 3,84 mm. O
nível ósseo vertical no lado lingual do incisivo lateral direito (VBL’) foi de 1,66 mm +/0,44 (T0) para 3,71 mm +/- 0,59 (T1), diferença de 2,05 mm.
O nível ósseo vertical médio do lado vestibular (VLB) e lingual (VLB’)
de ambos os grupos apresentou uma diminuição de massa óssea vertical
estatisticamente significante durante o tratamento. Quando comparado o grupo
Convencional com o grupo Autoligado apresentou diferença estatisticamente
significante apenas no nível ósseo vertical no lado lingual (VBL’) 1,20 mm +/-1,22 no
G1, 2,04 mm +/- 0,77 no G2 apresentando uma diferença de 0,84 mm Espessura
Óssea na Metade da Raiz (mHBT e mHBT’)
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3.5.1.3 Grupo Convencional (Tabela 5)
A espessura óssea horizontal na metade da raiz no lado vestibular
dos incisivos (mHBT ) foi de 0,89 mm +/- 0,27 para 0,67 mm +/- 0,50 , diferença de 0,22 mm. No lado lingual (mHBT’) a espessura foi de 1,61 mm +/- 0,68 para 1,67mm
+/- 0,94, diferença de 0,06 mm.
3.5.1.4 Grupo Autoligado (Tabela 6)
A espessura óssea horizontal na metade da raiz no lado vestibular
dos incisivos (mHBT ) foi de 1,09 mm +/- 0,67 para 0,51 mm +/- 0,50, diferença de 0,58 mm. No lado lingual (mHBT’) a espessura foi de 1,82 mm +/- 0,80 para 1,38
mm +/- 0,75, diferença de -0,44mm.
Na comparação intergrupos, espessura óssea horizontal na metade
da raiz no lado vestibular e lingual, assim como apresentado no nível ósseo alveolar
vertical, durante os 06 primeiros meses de tratamento ortodôntontico diminuíram ,no
entanto, essas alterações foram estatisticamente insignificantes (Tabela 7).
3.5.2 Espessura Óssea Horizontal Apical (aHBT e aHBT’)
3.5.2.1 Grupo Convencional (Tabela 5)
A espessura óssea horizontal no ápice da raiz no lado vestibular dos
incisivos inferiores (aHBT) foi de 5,80 mm +/- 1,45 para 6,58 mm +/- 1,62 , diferença
de 0,78 mm. No lado lingual (aHBT’) a espessura foi de 4,13 mm +/- 0,84 para 3,92
mm+/- 0,81 , diferença de -0,21 mm.
3.5.3 Grupo Autoligado (Tabela 6)
A espessura óssea horizontal no ápice da raiz no lado vestibular dos
incisivos inferiores (aHBT) foi de 6,30 mm +/- 1,90, para 6,54 mm +/- 1,62, diferença
de 0,24 mm. No lado lingual (aHBT’) a espessura foi de 4,28 mm +/- 1,17 , para 3,86
mm +/- 0,90 , diferença de -0,42 mm.
Ocorreu um aumento na espessura óssea horizontal apical na parte
vestibular e uma diminuição na parte lingual de ambos os grupos durante a fase de
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alinhamento e nivelamento. Porém essas diferenças foram estatisticamente
insignificativa (tabela 7).
3.5.4 Inclinação do Incisivo Inferior no Plano Mandibular (IMPA)
Houve um aumento no angulo IMPA tanto no grupo controle, como
no grupo Autoligado, mas na comparação entre os grupos, 7,14o +/- 4,86, para 6,840
+/- 4,71, diferença de -0,30, estatisticsmente não significante (Tabela 7).
3.5.5 Comprimento da raiz
No grupo Convencional –tabela 5- houve diferença no comprimento
da raiz (22,79 mm +/- 1,62, para 22,46 mm +/- 1,30, diferença de – 0,34 mm). No
grupo Autoligado –tabela 6- os incisivos inferiores apresentaram diferença (23,82
mm +/- 1,58 inicial, para 23,46 mm +/- 1,45, diferença de -0,36 mm).
Quando comparado o grupo Convencional com o grupo Autoligado –
tabela 7-, todos os incisivos apresentaram direfenças, pequena reabsorção ( -0,34
+/- 0,90 convencional, -0,36 mm +/- 0,47, diferença de 0,02mm), porém
estatisticamente insignificante.
Tabela 3– Compatibilização da amostra utilizado o teste t
GRUPO
DP
GRUPO
DP
CONVENCIONAL
AUTOLIGADO
N=13
N=12
Idade
inicial

21,61

Tempo de 218,17
tratamento
(dias)

P

6,69

18,58

5,43

0,22 ns

46,60

210,15

41,44

0,65 ns

ns – diferença estatisticamente não significativa * - diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).
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Tabela 4 – Erro do método. Coeficientes de Correlação Intraclasse entre a primeira e
segunda medição
Medida
CCI
p
IMPA

0,99

<0,001*

Nível ósseo vertical no lado vestibular (VBL)

0,97

<0,001*

Nível ósseo vertical no lado lingual (VBL')

0,97

<0,001*

Espessura óssea horizontal vestibular (mHBT)

0,92

<0,001*

Espessura óssea horizontal ligual (mHBT')

0,97

<0,001*

Espessura do osso horizontal vestibular no ápice (aHBT)

0,96

<0,001*

Espessura do osso horizontal lingual no ápice (aHBT’)

0,92

<0,001*

Comprimento da raíz

0,96

<0,001*

- estatisticamente significativo (p<0,05).
Fonte: Do autor (2013).

Tabela 5 – Comparação entre Inicial e Final no grupo Convencional
Medida

T1

T2

dif.

p

4,09

7,14

<0,001*

5,33

1,91

3,66

<0,001*

0,32

2,82

1,18

1,20

0,006*

0,89

0,27

0,67

0,50

-0,22

0,080

mHBT'

1,61

0,68

1,67

0,94

0,06

0,798

aHBT

5,80

1,45

6,58

1,62

0,78

0,004*

aHBT’

4,13

0,84

3,92

0,81

-0,21

0,360

22,79

1,62

22,46

1,30

-0,34

0,224

média

dp

média

dp

IMPA

97,52

6,59

104,66

VBL

1,67

0,40

VBL'

1,62

mHBT

Comprimento da raíz

* - diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).

34

Tabela 6– Comparação entre Inicial e Final no grupo Autoligado
Medida

T1

T2

dif.

p

4,09

7,14

<0,001*

5,87

1,21

3,84

<0,001*

0,44

3,71

0,59

2,04

<0,001*

1,09

0,67

0,51

0,50

-0,58

0,021*

mHBT'

1,82

0,80

1,38

0,75

-0,44

0,075

aHBT

6,30

1,99

6,54

1,62

0,24

0,601

aHBT’

4,28

1,17

3,86

0,90

-0,42

0,063

23,82

1,58

23,46

1,45

-0,36

0,019*

média

dp

média

dp

IMPA

97,52

6,59

104,66

VBL

2,03

0,68

VBL'

1,66

mHBT

Comprimento da raíz

* - diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).

Tabela 7 – Comparação intergrupos Convencional e Autoligado da variação ocorrida
durante o tratamento
Medida

Convencional

Autoligado

dif.

p

4,71

-0,30

0,875

3,84

1,43

0,18

0,802

1,22

2,04

0,77

0,85

0,047*

-0,22

0,40

-0,58

0,79

-0,36

0,173

mHBT'

0,06

0,85

-0,44

0,81

-0,50

0,144

aHBT

0,78

0,74

0,24

1,60

-0,54

0,299

aHBT’

-0,21

0,76

-0,42

0,73

-0,20

0,499

Comprimento da raíz

-0,34

0,90

-0,36

0,47

-0,02

0,944

média

dp

média

dp

IMPA

7,14

4,86

6,84

VBL

3,66

2,04

VBL'

1,20

mHBT

* - diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).
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Tabela 8 – Coeficientes de Correlação
Intraclasse entre a primeira e
segunda medição.
Medida

CCI

p

IMPA

0,99

<0,001*

NOV42

0,00

<0,001*

NOV'42

0,90

<0,001*

EOH42

0,90

<0,001*

EOH'42

1,00

<0,001*

EOHa42

0,97

<0,001*

EOHa'42

0,90

<0,001*

CD42

0,90

<0,001*

NOV41

1,00

<0,001*

NOV'41

1,00

<0,001*

EOH41

1,00

<0,001*

EOH'41

0,90

<0,001*

EOHa41

0,90

<0,001*

EOHa'41

0,90

<0,001*

CD41

0,98

<0,001*

NOV31

0,99

<0,001*

NOV'31

1,00

<0,001*

EOH31

0,99

<0,001*

EOH'31

0,99

<0,001*

EOHa31

0,98

<0,001*

EOHa'31

0,81

<0,001*

CD31

0,99

<0,001*

NOV32

0,99

<0,001*

NOV'32

0,97

<0,001*

EOH32

0,80

<0,001*

EOH'32

0,97

<0,001*

EOHa32

0,96

<0,001*

EOHa'32

0,95

<0,001*

CD32

0,95

<0,001*

* - estatisticamente significativo (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).
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3.6 DISCUSSÃO
Este é um estudo prospectivo e randomizado que inclui uma amostra
composta por 25 indivíduos, divididos em dois grupos, G1, 13 pacientes que
utilizaram sistema de braquete autoligado e G2, 12 pacientes que foram tratados
com sistema de braquete convencional.
A estimativa do tamanho adequado da amostra é uma parte
importante da metodologia das pesquisas clínicas e intimamente relacionada à
precisão e poder do teste. Alguns aspectos importantes da validade ou qualidade da
metodologia são a randomização, o estudo cego e a redução de perdas durante o
acompanhamento do estudo. Deve-se salientar que este trabalho utilizou o protocolo
duplo cego e a segregação da amostra total em grupos distintos realizada de forma
aleatória, por sorteio, a fim de se evitar distorção do fatos na pesquisa, sobre noções
já pré-concebidas.
As imagens e medidas utilizadas neste estudo foram propostas por
Lee e colaboradores40. Para padronizar a mecânica utilizada, todos pacientes foram
tratados sem desgaste ou extrações dentárias e utilizada a mesma seqüência de fios
proposta pelo fabricante, no grupo convencional, foram utilizadas ligaduras
metálicas.
Este trabalho objetivou testar a hipótese nula de que não existe
diferenças nas alterações do osso alveolar dos incisivos inferiores durante os
primeiros 6 meses de alinhamento e nivelamento, utilizando-se braquetes
autoligados e convencionais analisado em tomografias computadorizadas.
Nos últimos anos os aparelhos autoligados vêm recebendo
crescente atenção e ampla divulgação comercial. Na década de 90, Damon difundiu
a teoria de que utilizando baixo atrito e forças leves produziriam resultados
biológicos mais estáveis12,13. Também atribuiu vantagens aos autoligados, que
consistiam em uma expansão passiva dos arcos, ocorrida em razão da expansão
lateral

dos

arcos,

reduzindo

o

efeito

de

vestibularização

dos

dentes

anteroinferiores6,12.
A falta de espaço no arco inferior, tanto anteroinferior como
pósteroinferior, requer espaço para alinhamento. Desta forma, faz-se necessário a
obtenção de espaço por meio de protrusão dentoalveolar anterior ou expansão
posterior,

na

ausência

de

movimentos

distais,

exodontias

ou

desgastes
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interproximais45,46.
Os estudos sobre expansão óssea no arco inferior em TCFC quando
comparados com os casos tratados por meio dos aparelhos autoligados e
convencionais ainda são pouco relatados na literatura. No entanto, observam-se
trabalhos que comparam a expansão dentária em modelos de gesso tradicional, e
em

modelos

de

gesso

digitalizados,

os

quais

apresentam

uma

grande

acurácia22,23,24.
O osso alveolar é essencial para manter a saúde periodontal, a
estabilidade dos dentes anteriores e obter uma estética aceitável. A estabilidade
ideal é obtida quando os incisivos são posicionados na parte medular do osso
alveolar e em equilíbrio com a musculatura labial e lingual 25,26.
Na tentativa de identificar ortodonticamente uma posição ideal,
estável e equilibrada dos incisivos que não cause problemas periodontais, futuras
patologias ou reicidivas, implicou em esforços para determinar o limite do seu
posicionamente mais anterior 18,27,47.
Os ortodontistas devem ter em mente que o osso cortical do palato e
da sínfise, traçado a partir de telerradiografias apresentam uma visão bidimensional
de uma superfície côncava. Assim, os limites reais do palato e sínfise na linha média
pode ser mais estreita do que as imagens indicam21,40.
A tomografia computadorizada de alta definição permite uma análise
aprofundada de suporte ósseo vestíbulo lingual dos incisivos, sem as desvantagens
da radiografia convencional. Estas imagens não estão sujeito à distorção ou
sobreposição28. Além disso, reconstruções computadorizadas secundárias facilitam
a avaliação quantitativa e qualitativa das superfícies ósseas, a avaliação quantitativa
da relação entre dentes e osso, e seleção das seções desejados. Fuhrmann e
colaboradores mostraram que a avaliação quantitativa da cortical óssea com
tomografia computadorizada é necessária para uma espessura óssea mínima de 0,5
mm. Considerando que as radiografias convencionais não permitem uma avaliação
cortical óssea, os resultados tomográficos demonstraram ser estatisticamente
semelhante às medições histológicas48. Diante disso, são usados as medidas de
TCFC para avaliar com maior precisão as alterações ósseas alveolares.
Harradine e Birnie (1996), afirmaram que a mecânica com braquetes
autoligado promove uma maior expansão do arco dentário e menor proclinação dos
incisivos, e, portanto, reduz as extrações necessárias para a fornecer espaço, o
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tempo de tratamento, maior conforto ao paciente, melhor higiene oral.30 A
vestibularização dos incisivos inferiores, medida pela mudança no ângulo IMPA entre o plano mandibular e o longo eixo dos incisivos inferiores, mostrou diferença
significativa em ambos os grupos entre T0 e T1, ocorrendo um aumento do ângulo, e
quando comparados entre os grupos, não apresentou diferença, corroborando com
os achados de Pandis

24

e Jiang e Fu

25

tratados sem extrações e os estudos

Scott26 e Machibya tratados com extração50 .
Cattaneo e colaboradores51 compararam os aparelhos autoligados
ativos com os passivos quanto à expansão e a espessura da tábua óssea vestibular
superior, por meio de TCFC, encontraram que em ambos os grupos a expansão foi
pronunciada na região dos pré-molares superiores. E não foi possível detectar
diferença significativa entre os dois tipos de aparelhos autoligáveis.
Kortam (2010) em sua tese avaliou, por meio de TCFC, se existiram
diferenças nos pacientes tratados com braquetes autoligados e convencionais em
relação à altura do osso alveolar, espessura da cortical vestibular e expansão e
medidas das distâncias intermolares. Assim, encontrou uma diminuição da altura
alveolar significativa para ambos os braquetes, e não diferiram entre grupos. A
espessura óssea diminuiu significantemente após o tratamento ortodôntico em
ambos os braquetes (p=0,017) e também não houve diferença estatisticamente
significativa entre o aparelho autoligável e o convencional. A distância intermolares
em virtude do tratamento, quando comparados os dois tipos de aparelho, não houve
diferença estatisticamente significativa. Desta forma o autor também concluiu que
não existem diferenças entre os braquetes autoligados e convencionais52.
Pandis e colaboradores24 por meio de radiografias panorâmicas, não
encontraram diferenças significante, no comprimento radicular dos incisivos
superiores. Resultados semelhantes foram obtidos por Scott e colaboradores57 que
avaliaram mudanças no comprimento das raízes de incisivos inferiores em
radiografias periapicais na fase de alinhamento e nivelamento. A quantidade média
de reabsorção foi ligeiramente maior com o aparelho Damon 3 (2,26 vs 1,21
milímetros), embora a diferença não conseguiu alcançar significância estatística,
corroborando com os resultados obtidos.
Após a fase de alinhamento e nivelamento, os dois grupos
apresentaram alterações das medidas nos incisivos inferiores, mas quando
comparados, as diferenças foram estatisticamente insignificantes na maioria das
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medidas, somente uma medida, nível ósseo vertical no lado lingual (VLB’)
apresentou significante entre os braquetes e em ambos os grupos resultou em
nivelamento satisfatório.
Estes

resultados

sugerem

que

braquetes

autoligáveis

e

convencionais solucionam o apinhamento de uma maneira semelhante. As
alegações de que braquetes autoligáveis promovem uma expansão fisiológica do
arco dentário e, portanto, permitem tratamento sem extração necessitam de mais
estudos que corroborem com esta premissa.
No presente estudo, o período de alinhamento e nivelamento
ortodôntico foi de 6 meses, houve uma alteração das medidas mensuradas do osso
alveolar, mas comparando o grupo G1 com o G2, essas alterações foram
insignificantes, com exceção do nível ósseo vertical no lado lingual (VBL'), que foi
maior no grupo autoligado que no grupo convencional. Isto sugere que o padrão de
movimento dos incisivos inferiores durante o tratamento ortodôntico, na fase de
alinhamento e nivelamento foi de inclinação para vestibular.
Assim, no que se refere às alterações dentárias e ósseas na região
anterior do arco, demonstrou-se a partir deste estudo randomizado que os aparelhos
autoligados passivos não oferecem nenhuma vantagem em relação aos aparelhos
convencionais. Estudos futuros, com uma amostra maior, maior tempo de
acompanhamento e fios que liberam maior energia, podem complementar os
resultados desta pesquisa no que tange a movimentação óssea na região da cortical
óssea vestibular.

40

4 ARTIGO 1

ESTUDO TOMOGRÁFICO COMPARATIVO DAS ALTERAÇÕES
DIMENSIONAIS DO ARCO DENTÁRIO INFERIOR UTILIZANDO
BRAQUETES AUTOLIGADOS E CONVENCIONAIS
RESUMO
Este estudo teve como objetivo comparar as alterações dimensionais do arco
inferior em pacientes tratados ortodonticamente sem extração, utilizando braquetes
convencionais e autoligados. A avaliação de mudanças na arco dentário inferior foi
realizado através de tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) . O prétratamento (T0) , após os primeiros 06 meses (T1) de alinhamento e nivelamento ,
foram avaliados dois períodos. A amostra foi composta de 25 pacientes de má
oclusão Classe I e II de ambos os sexos divididos em 2 grupos : Grupo 1 (G1),
constituído por 13 indivíduos tratados com autoligado aparelho EasyClip .022 "
(Aditek) com idade inicial de 18,58 Grupo 2 (G2) constituito de 12 indivíduos tratados
com aparelho convencional pré-ajustado 0,022 " (ABZIL UNITEK -3M ), com uma
idade média inicial de 21,61 . Para este estudo , foi utilizado em ambos os grupos a
mesma sequência de arame recomendadas pelo fabricante (Aditek). Todas as
medidas passados pelo teste de Kolmogorov - Smirnov , a comparação entre a
primeira e após 06 meses foi realizada pelo teste t de comparação entre
convencional e grupos Autoligado foi realizada pelo teste de t . Em todos os níveis
de significância estatística testes - adotadou de 5 % ( p < 0,05 ) . Dois examinadores
calibrados realizaram o erro do método de teste. O erro inter- observador foi
avaliada pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC).
Resultados: Os incisivos centrais e laterais inferiores apresentaram mudanças
dimensionais semelhantes em ambos os grupos durante o alinhamento e
nivelamento , com a exceção do nível ósseo vertical lingual ( VLB ') que maior no
grupo autoligado.
Conclusão: A hipótese nula neste estudo foi rejeitada, ou seja, houve diferença
estatisticamente significativa entre os aparelhos convencionais e autoligados nas
alterações dimensionais.
Palavras-chave: Ortodontia. Braquetes autoligados. Espessura do osso alveolar.
Feixe cônico tomografia computadorizada .

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o uso de braquetes autoligados vem aumentando1. Esse
sistema foi apresentado em 19352, ficando décadas no esquecimento.
Ressurgiu na década de 70, ganhando maior destaque na década de 90
com a intenção de superar dificuldades encontradas no tratamento ortodôntico
convencional, apresentando vantagens como: ligadura segura e robusta, redução do
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atrito, maior eficiência e facilidade de uso, menor tempo de cadeira, tratamento
reduzido, alinhamento eficiente irregularidades dentárias, controle de torque,
conforto para o paciente, controle da placa bacteriana, manutenção da
ancoragem3,4,5,6,7. Na revisão sistemática de Chen e colaboradores, em 2010, onde
foram analisados estudos publicados entre 1996 a 2009, percebeu-se que muitas
das vantagens sobre os braquetes autoligados ainda são inconsistentes, sendo as
mais evidenciadas, o menor tempo de cadeira e menor vestibularização dos
8

incisivos .
O sucesso do tratamento ortodôntico, é obtido respeitando-se os limites da
movimentação ortodôntica, evitando iatrogênias ao periodonto de sustentação e
proteção, como recessões gengivais, deiscências e fenestrações ósseas9. Relatos
sobre o sistema autoligado Damon afirmam que o uso de forças biologicamente
sensíveis que trabalham com os processos adaptativos do organismo, naturalmente,
cria espaços e permite a maioria dos casos tratamentos sem extração ou
expansores palatinos, inclusive em apinhamentos severos10,11.
A literatura ortodôntica é farta em trabalhos sobre posicionamento dos
incisivos e alterações do arco dentário inferior com o uso de sistemas convencionais
de aparelhos pré-ajustados12,13,14, mas não em relação ao sistema autoligado. No
entanto, com exceção de alguns relatos de casos isolados sobre arcos expandidos
do sistema Damon, como de Tecco e colaboradores, que em 2009, comparou as
alterações no arco maxilar utilizando braquetes autoligados com convencionais,
através de tomografia computadorizada de feixe cônico14, poucos são sobre as
alterações dimensionais do arco com sistemas autoligados.
Devido a sua capacidade tridimensional, a tomografia computadorizada de
feixe cônico possibilita a visualização da tábua óssea vestibular e lingual. Os
defeitos ósseos bucais podem ser detectados e quantificados com boa precisão, o
que não ocorria nas radiografias 2D em virtude das sobreposições15 . A capacidade
tridimensional da tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) faz com que
seja possível avaliar a perda óssea alveolar em dentes anteriores e posteriores16,
onde defeitos ósseos bucais podem ser detectados e quantificados com boa
precisão17.
O escopo do trabalho foi testar a hipótese nula de que não existem
diferenças nas alterações dimensionais no arco inferior em pacientes tratados
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ortodonticamente sem extração, com uso de braquetes autoligados e convencionais,
durante o início (T0) e após os primeiros 6 meses de alinhamento e nivelamento
(T1), através da analise das imagens tomográficas de feixe cônico.

MATERIAL E MÉTODOS
O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP=278.811), da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Os pacientes e
responsáveis foram informados sobre a realização do estudo, a partir do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
O cálculo amostral foi realizado pelo programa Statistica 5.0. Uma amostra
composta por 25 indivíduos, utilizando-se um intervalo de confiança de 80% pôde
detectar diferença de 1,4mm a um nível de significância de 95% (p<0,05). A amostra
composta para o estudo, foi prospectivo e randomizado, entre 2009 a 2013. Os 25
indivíduos tendo como critério de inclusão: má oclusão de Classe I e II de Angle,
com apinhamento dentário inferior de moderado a severo (> 5mm) medidos pelo
índice de irregularidade de Little, dimensão vertical normal, ausência de diastemas,
ausência de mordida cruzada posterior e dentadura permanente completa (com
exceção dos terceiros molares). Possuem documentação ortodôntica inicial
completa com tomografias computadorizadas, no período pré-tratamento (T0). Os
pacientes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos.
O primeiro Grupo 1, (G1) com idade média de 18,58 anos (DP=5,43) foi
tratado com aparelho autoligado (N=13), sistema EasyClip (Aditek, Cravinhos, SP,
Brasil) (slot 0.022”X 0.027”). O segundo grupo (G2), com idade média de 21,61 e
(DP=6,69), fez uso de aparelho convencional pré-ajustado (3MUnitek,São José do
Rio Preto, SP, Brasil)(slot 0.022” x 0.028”)(N=12), utilizando ligaduras metálicas. Os
grupos foram tratados sem extrações dentárias e sem desgastes proximais. Utilizouse fios da marca Aditek e a mecânica ortodôntica seguiu o protocolo indicado pelo
fabricante do sistema EasyClip, cuja sequência de fios para o alinhamento e
nivelamento é 0.013” Niti, 0.014”Niti e 0.016” Niti, trocados a cada 2 meses. Após
aproximadamente 6 meses de alinhamento e nivelamento (T2) obteve-se nova
documentação ortodôntica contendo a tomografia computadorizada de feixe cônico.
As imagens tomograficas foram obtidas com o tomógrafo i-CAT (Imaging
Sciences, Kavo, protocolo: 22x16 cm fov, 40 sec, 0,4 voxel, 120 KVP e 36 mA), com
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cortes de 0,4 mm em cada plano ortogonal, estando os pacientes em posição natural
da cabeça e máxima intercuspidação habitual (MIH) e exportadas para o programa
DolphinTM11.35 (Dolphin Imaging& Management Solutions, EUA) em formato DICOM
Digital Imaging and Communication in Medicine.

Padronização do Posicionamento da Cabeça
As imagens foram padronizadas utilizando-se como referência a linha
vertical passando pelos pontos glabela e subnasal, dividindo a cavidade piriforme
igualmente em duas partes e na referência horizontal o alinhamento das órbitas
paralelo ao solo (Figura 1 A e B).

Figura 1 - Alinhamento vertical e horizontal

(A)

(B)
Fonte: Do autor (2013).

Região Anoteroinferior
Após a padronização das imagens de orientação da cabeça, obteve-se as
medidas da região anteroinferior proposto por Lee et al18 .
Em seguida foi realizado uma imagem lateral de um corte sagital,
posicionando verticalmente o incisivo para ser mensurado seu longo eixo (Figura 2).
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Figura 2 – Corte sagital

Fonte: Do autor (2013).

Os pontos de referência e as medidas dos incisivos inferiores são indicados
e descritos na Figura 3 e Tabela1. Estas medidas utilizadas foram descritas Lee e
colaboradores18.
A crista alveolar é definida como o nível mais coronal do osso alveolar. As
distâncias entre a crista alveolar e a junção cemento-esmalte são medidos nas
superfícies vestibular e lingual dos incisivos e lateral, paralelas ao eixo longitudinal
do dente, que representará o grau de perda óssea alveolar vertical. As medidas de
espessura horizontal do osso alveolar foram realizados a partir de uma
perpendicular ao longo eixo do dente na região média da raiz, sendo mensurado a
distância de vestibular radicular a sínfise vestibular e da lingual radicular a sínfise
lingual e espessura óssea horizontal no ápice a sínfise vestibular e lingual18.
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Figura 3- Pontos de referência

18

Fonte: Lee et al. .

Tabela 1- Pontos de referência
1

incisal

2

ápice

3

Junção amelodentinária no lado vestibular

4

Junção amelodentinária no lado lingual

5

crista alveolar no lado vestibular

6

crista alveolar no lado lingual

7

ponto de intersecção da linha perpendicular ao longo eixo do dente na metade
da raiz com a sínfise vestibular

8

ponto de intersecção da linha perpendicular ao longo eixo do dente na metade
da raiz com contorno vestibular da raiz

9

ponto de intersecção da linha perpendicular ao longo eixo do dente na metade
da raiz com contorno lingual da raiz

10

ponto de intersecção da linha perpendicular ao longo eixo do dente na metade
da raiz com a sínfise lingual

11

ponto de intersecção da linha perpendicular ao longo eixo do dente no ápice da
raiz com a sínfise vestibular

12

ponto de intersecção da linha perpendicular ao longo eixo no ápice da raiz com
a sínfise lingual
18

Fonte: Lee et al. .
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Com estas medidas, foram obtidas as alterações dimensionais ocorridas nos
dois períodos de tratamento - To e T1 (Figura 4 e Tabela 2).

Figura 9 - Medidas utilizadas

18

Fonte:Lee et al. .

Tabela 2 – Definições de medidas
Medidas
Nível ósseo vertical no lado vestibular
(VBL)
Nível ósseo vertical no lado lingual
(VBL`)
Espessura óssea horizontal (mHBT)
Espessura óssea horizontal (mHBT´)
Espessura do osso horizontal no ápice
(aHBT)
Espessura do osso horizontal no ápice
(aHBT´)
Comprimento da raiz
IMPA

Definições
Distância entre os pontos 3 e 5 medida paralelamente ao
eixo dos incisivos
Distância entre os pontos 4 e 6 medida paralelamente ao
eixo dos incisivos
Distância entre os pontos 7 e 8 medida perpendicularmente
ao eixo dos incisivos
Distância entre os 9 e 10 medida perpendicularmente ao eixo
dos incisivos
Distância entre os pontos 2 e 11 medida perpendicularmente
ao eixo dos incisivos
Distância entre os pontos 2 e 12 medida perpendicularmente
ao eixo dos incisivos
Distância perpendicular entre o ponto 2 e pontos de conexão
de linhas 3 e 4
Inclinação entre incisivo e plano mandibular
18

Fonte: Lee et al.

Erro do Método
Dois examinadores previamente calibrados realizaram o teste do erro do
método. O erro inter-examinador do presente trabalho, foi analisado pelo Coeficiente
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de Correlação Intraclasse (CCI). Para identificar o erro sistemático intra-examinador
foi avaliada a confiabilidade do método por meio do teste estatístico t de Student
pareado (Tabela 3). Para se determinar o erro casual foi utilizada a fórmula proposta
por Dahlberg19.

erro =

åd
2n

2

onde, d = diferença entre 1a. e 2a. medições
n = número de repetições
Análise Estatística
Para a verificação da distribuição, foi utilizado o teste de KolmogorovSmirnov, o qual apresentou normalidade na medidas dos dois grupos. A
comparação entre as fases Inicial (T0) e 06 meses (T1) dentro de cada grupo foi
feita pelo teste paremétrico t de student. Na comparação entre os 2 grupos ( T0 e
T1) foi utilizado o teste “t” de student pareado. Em todos os testes foi adotado nível
de significância de 5% (p<0,05)19.
Todos os dados estatísticos foram executados no programa Statistica versão
5.1 (StatSoft Inc., Tulsa, USA).

Resultados
As amostras foram compatíveis ao início do tratamento nos aspectos idade
inicial, tempo de tratamento (Tabela 3).
Os resultados das avaliações do erro método, avaliados em P< 0,05 foram
considerados estatisticamente insignificante. A medição CCI, mostra uma média de
0.85, indicando uma excelente confiabilidade. A Tabela 4 mostra as médias e
desvios-padrão para as medidas cefalométricas em T0 e T1 e para todas as
medidas. Foram encontradas diferenças significativas em todas as medições.
As médias e desvios-padrão para a mudança osso alveolar do incisivo
central inferior e incisivo lateral em T0 e T1 no grupo Convecional são mostrados na
tabela5 e do grupo Autoligado são mostrados na tabela 6.
A tabela 7 representa as alterações de T0 para T1 comparando os grupos
convencional e grupo Autoligado. Ao comparar os dois tipos de aparelhos percebeu-
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se uma similaridade na resposta ao tratamento ortodôntico e não houve diferença
estatisticamente significante entre os dois tipos de sistemas de braquetes.
Na comparação entre as medidas antes e após o tratamento em ambos os
grupos, houve diferenças significativas entre as medidas T0 e T1.

Nível Ósseo Vertical (VBL e VBL’)

Grupo convencional (Tabela 5)
O nível ósseo vertical do lado vestibular dos incisivos inferiores (VBL ) foi de
1,67 mm +/- 0,40 (T0) para 5,33 mm +/- 1,91 (T1), diferença de 3,66 mm. O nível
ósseo vertical do lado lingual do incisivo lateral direito (VBL’) foi de 1,62mm +/- 0,32
(T0) para 2,82 mm +/- 1,18 (T1), diferença de 1,20 mm.

Grupo autoligado (Tabela 6)
O nível ósseo vertical do lado vestibular dos incisivos (VBL) era de 2,03 mm
+/- 0,68 (T0) e foi para 5,87mm +/- 1,21 (T1), diferença de 3,84 mm. O nível ósseo
vertical no lado lingual do incisivo lateral direito (VBL’) foi de 1,66 mm +/- 0,44 (T0)
para 3,71 mm +/- 0,59 (T1), diferença de 2,05 mm.
O nível ósseo vertical médio do lado vestibular (VLB) e lingual (VLB’) de
ambos

os

grupos

apresentou

uma

diminuição

de

massa

óssea

vertical

estatisticamente significante durante o tratamento. Quando comparado o grupo
Convencional com o grupo Autoligado apresentou diferença estatisticamente
significante apenas no nível ósseo vertical no lado lingual (VBL’) 1,20 mm +/-1,22 no
G1, 2,04 mm +/- 0,77 no G2 apresentando uma diferença de 0,84 mm Espessura
Óssea na Metade da Raiz (mHBT e mHBT’).

Grupo convencional (Tabela 5)
A espessura óssea horizontal na metade da raiz no lado vestibular dos
incisivos (mHBT ) foi de 0,89 mm +/- 0,27 para 0,67 mm +/- 0,50 , diferença de -0,22
mm. No lado lingual (mHBT’) a espessura foi de 1,61 mm +/- 0,68 para 1,67mm +/0,94, diferença de 0,06 mm.
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Grupo autoligado (Tabela 6)
A espessura óssea horizontal na metade da raiz no lado vestibular dos
incisivos (mHBT ) foi de 1,09 mm +/- 0,67 para 0,51 mm +/- 0,50, diferença de -0,58
mm. No lado lingual (mHBT’) a espessura foi de 1,82 mm +/- 0,80 para 1,38 mm +/0,75, diferença de -0,44mm.
Na comparação intergrupos, espessura óssea horizontal na metade da raiz
no lado vestibular e lingual, assim como apresentado

no nível ósseo alveolar

vertical, durante os 06 primeiros meses de tratamento ortodôntontico diminuíram ,no
entanto, essas alterações foram estatisticamente insignificantes (Tabela 7).

Espessura Óssea Horizontal Apical (aHBT e aHBT’)
Grupo convencional (Tabela 5)
A espessura óssea horizontal no ápice da raiz no lado vestibular dos
incisivos inferiores (aHBT) foi de 5,80 mm +/- 1,45 para 6,58 mm +/- 1,62 , diferença
de 0,78 mm. No lado lingual (aHBT’) a espessura foi de 4,13 mm +/- 0,84 para 3,92
mm+/- 0,81 , diferença de -0,21 mm.

Grupo Autoligado (Tabela 6)
A espessura óssea horizontal no ápice da raiz no lado vestibular dos
incisivos inferiores (aHBT) foi de 6,30 mm +/- 1,90, para 6,54 mm +/- 1,62, diferença
de 0,24 mm. No lado lingual (aHBT’) a espessura foi de 4,28 mm +/- 1,17 , para 3,86
mm +/- 0,90 , diferença de -0,42 mm.
Ocorreu um aumento na espessura óssea horizontal apical na parte
vestibular e uma diminuição na parte lingual de ambos os grupos durante a fase de
alinhamento e nivelamento. Porém essas diferenças foram estatisticamente
insignificativa (tabela 7).

Inclinação do Incisivo Inferior no Plano Mandibular (IMPA)
Houve um aumento no angulo IMPA tanto no grupo controle, como no grupo
Autoligado, mas na comparação entre os grupos, 7,14o +/- 4,86, para 6,840 +/- 4,71,
diferença de -0,30, estatisticsmente não significante (Tabela 7).
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Comprimento da raiz
No grupo Convencional –tabela 5- houve diferença no comprimento da raiz
(22,79 mm +/- 1,62, para 22,46 mm +/- 1,30, diferença de – 0,34 mm). No grupo
Autoligado –tabela 6- os incisivos inferiores apresentaram diferença (23,82 mm +/1,58 inicial, para 23,46 mm +/- 1,45, diferença de -0,36 mm).
Quando comparado o grupo Convencional com o grupo Autoligado –tabela
7-, todos os incisivos apresentaram direfenças, pequena reabsorção ( -0,34 +/- 0,90
convencional, -0,36 mm +/- 0,47, diferença de 0,02mm), porém estatisticamente
insignificante.

Tabela 3– Compatibilização da amostra utilizado o teste t
GRUPO
DP
GRUPO
DP
CONVENCIONAL
AUTOLIGADO
N=13
N=12
Idade
inicial

21,61

Tempo de 218,17
tratamento
(dias)

P

6,69

18,58

5,43

0,22 ns

46,60

210,15

41,44

0,65 ns

ns – diferença estatisticamente não significativa * - diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).

Tabela 4 – Erro do método. Coeficientes de Correlação Intraclasse entre a primeira e
segunda medição
Medida
CCI
p
IMPA

0,99

<0,001*

Nível ósseo vertical no lado vestibular (VBL)

0,97

<0,001*

Nível ósseo vertical no lado lingual (VBL')

0,97

<0,001*

Espessura óssea horizontal vestibular (mHBT)

0,92

<0,001*

Espessura óssea horizontal ligual (mHBT')

0,97

<0,001*

Espessura do osso horizontal vestibular no ápice (aHBT)

0,96

<0,001*

Espessura do osso horizontal lingual no ápice (aHBT’)

0,92

<0,001*

Comprimento da raíz

0,96

<0,001*

- estatisticamente significativo (p<0,05).
Fonte: Do autor (2013).
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Tabela 5 – Comparação entre Inicial e Final no grupo Convencional
Medida

T1

T2

dif.

p

4,09

7,14

<0,001*

5,33

1,91

3,66

<0,001*

0,32

2,82

1,18

1,20

0,006*

0,89

0,27

0,67

0,50

-0,22

0,080

mHBT'

1,61

0,68

1,67

0,94

0,06

0,798

aHBT

5,80

1,45

6,58

1,62

0,78

0,004*

aHBT’

4,13

0,84

3,92

0,81

-0,21

0,360

22,79

1,62

22,46

1,30

-0,34

0,224

média

dp

média

dp

IMPA

97,52

6,59

104,66

VBL

1,67

0,40

VBL'

1,62

mHBT

Comprimento da raíz

* - diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).

Tabela 6– Comparação entre Inicial e Final no grupo Autoligado.
Medida

T1

T2

dif.

p

4,09

7,14

<0,001*

5,87

1,21

3,84

<0,001*

0,44

3,71

0,59

2,04

<0,001*

1,09

0,67

0,51

0,50

-0,58

0,021*

mHBT'

1,82

0,80

1,38

0,75

-0,44

0,075

aHBT

6,30

1,99

6,54

1,62

0,24

0,601

aHBT’

4,28

1,17

3,86

0,90

-0,42

0,063

23,82

1,58

23,46

1,45

-0,36

0,019*

média

dp

média

dp

IMPA

97,52

6,59

104,66

VBL

2,03

0,68

VBL'

1,66

mHBT

Comprimento da raíz

* - diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).
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Tabela 7 – Comparação intergrupos Convencional e Autoligado da variação
ocorrida durante o tratamento
Medida

Convencional

Autoligado

dif.

p

4,71

-0,30

0,875

3,84

1,43

0,18

0,802

1,22

2,04

0,77

0,85

0,047*

-0,22

0,40

-0,58

0,79

-0,36

0,173

mHBT'

0,06

0,85

-0,44

0,81

-0,50

0,144

aHBT

0,78

0,74

0,24

1,60

-0,54

0,299

aHBT’

-0,21

0,76

-0,42

0,73

-0,20

0,499

Comprimento da raíz

-0,34

0,90

-0,36

0,47

-0,02

0,944

média

dp

média

dp

IMPA

7,14

4,86

6,84

VBL

3,66

2,04

VBL'

1,20

mHBT

* - diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: Do autor (2013).

DISCUSSÃO
Este é um estudo prospectivo e randomizado que inclui uma amostra
composta por 25 indivíduos, divididos em dois grupos, G1, 13 pacientes que
utilizaram sistema de braquete autoligado e G2, 12 pacientes que foram tratados
com sistema de braquete convencional.
A estimativa do tamanho adequado da amostra é uma parte importante da
metodologia das pesquisas clínicas e intimamente relacionada à precisão e poder do
teste. Alguns aspectos importantes da validade ou qualidade da metodologia são a
randomização, o estudo cego e a redução de perdas durante o acompanhamento do
estudo. Deve-se salientar que este trabalho utilizou o protocolo duplo cego e a
segregação da amostra total em grupos distintos realizada de forma aleatória, por
sorteio, a fim de se evitar distorção do fatos na pesquisa, sobre noções já préconcebidas.
As imagens e medidas utilizadas neste estudo foram propostas por Lee e
colaboradores18. Para padronizar a mecânica utilizada, todos pacientes foram
tratados sem desgaste ou extrações dentárias e utilizada a mesma seqüência de fios
proposta pelo fabricante, no grupo convencional, foram utilizadas ligaduras
metálicas.
Este trabalho objetivou testar a hipótese nula de que não existe diferenças
nas alterações do osso alveolar dos incisivos inferiores durante os primeiros 6
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meses de alinhamento e nivelamento, utilizando-se braquetes autoligados e
convencionais analisado em tomografias computadorizadas.
Nos últimos anos os aparelhos autoligados vêm recebendo crescente
atenção e ampla divulgação comercial. Na década de 90, Damon difundiu a teoria de
que utilizando baixo atrito e forças leves produziriam resultados biológicos mais
estáveis10,11. Também atribuiu vantagens aos autoligados, que consistiam em uma
expansão passiva dos arcos, ocorrida em razão da expansão lateral dos arcos,
reduzindo o efeito de vestibularização dos dentes anteroinferiores6,10.
A falta de espaço no arco inferior, tanto anteroinferior como pósteroinferior,
requer espaço para alinhamento. Desta forma, faz-se necessário a obtenção de
espaço por meio de protrusão dentoalveolar anterior ou expansão posterior, na
ausência de movimentos distais, exodontias ou desgastes interproximais20,21.
Os estudos sobre expansão óssea no arco inferior em TCFC quando
comparados com os casos tratados por meio dos aparelhos autoligados e
convencionais ainda são pouco relatados na literatura. No entanto, observam-se
trabalhos que comparam a expansão dentária em modelos de gesso tradicional, e
em

modelos

de

gesso

digitalizados,

os

quais

apresentam

uma

grande

acurácia22,23,24.
O osso alveolar é essencial para manter a saúde periodontal, a estabilidade
dos dentes anteriores e obter uma estética aceitável. A estabilidade ideal é obtida
quando os incisivos são posicionados na parte medular do osso alveolar e em
equilíbrio com a musculatura labial e lingual 25,26.
Na tentativa de identificar ortodonticamente uma posição ideal, estável e
equilibrada dos incisivos que não cause problemas periodontais, futuras patologias
ou reicidivas, implicou em esforços para determinar o limite do seu posicionamente
mais anterior 25,27, 28.
Os ortodontistas devem ter em mente que o osso cortical do palato e da
sínfise, traçado a partir de telerradiografias apresentam uma visão bidimensional de
uma superfície côncava. Assim, os limites reais do palato e sínfise na linha média
pode ser mais estreita do que as imagens indicam16,17.
A tomografia computadorizada de alta definição permite uma análise
aprofundada de suporte ósseo vestíbulo lingual dos incisivos, sem as desvantagens
da radiografia convencional. Estas imagens não estão sujeito à distorção ou
sobreposição28. Além disso, reconstruções computadorizadas secundárias facilitam
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a avaliação quantitativa e qualitativa das superfícies ósseas, a avaliação quantitativa
da relação entre dentes e osso, e seleção das seções desejados. Fuhrmann e
colaboradores mostraram que a avaliação quantitativa da cortical óssea com
tomografia computadorizada é necessária para uma espessura óssea mínima de 0,5
mm. Considerando que as radiografias convencionais não permitem uma avaliação
cortical óssea, os resultados tomográficos demonstraram ser estatisticamente
semelhante às medições histológicas29. Diante disso, são usados as medidas de
TCFC para avaliar com maior precisão as alterações ósseas alveolares.
Harradine e Birnie (1996), afirmaram que a mecânica com braquetes
autoligado promove uma maior expansão do arco dentário e menor proclinação dos
incisivos, e, portanto, reduz as extrações necessárias para a fornecer espaço, o
tempo de tratamento, maior conforto ao paciente, melhor higiene oral.30 A
vestibularização dos incisivos inferiores, medida pela mudança no ângulo IMPA entre o plano mandibular e o longo eixo dos incisivos inferiores, mostrou diferença
significativa em ambos os grupos entre T0 e T1, ocorrendo um aumento do ângulo, e
quando comparados entre os grupos, não apresentou diferença, corroborando com
os achados de Pandis

31,32

e Jiang e Fu

33

tratados sem extrações e os estudos

Scott34 e Machibya tratados com extração35 .
Cattaneo e colaboradores36 compararam os aparelhos autoligados ativos
com os passivos quanto à expansão e a espessura da tábua óssea vestibular
superior, por meio de TCFC, encontraram que em ambos os grupos a expansão foi
pronunciada na região dos pré-molares superiores. E não foi possível detectar
diferença significativa entre os dois tipos de aparelhos autoligáveis.
Kortam (2010) em sua tese avaliou, por meio de TCFC, se existiram
diferenças nos pacientes tratados com braquetes autoligados e convencionais em
relação à altura do osso alveolar, espessura da cortical vestibular e expansão e
medidas das distâncias intermolares. Assim, encontrou uma diminuição da altura
alveolar significativa para ambos os braquetes, e não diferiram entre grupos. A
espessura óssea diminuiu significantemente após o tratamento ortodôntico em
ambos os braquetes (p=0,017) e também não houve diferença estatisticamente
significativa entre o aparelho autoligável e o convencional. A distância intermolares
em virtude do tratamento, quando comparados os dois tipos de aparelho, não houve
diferença estatisticamente significativa. Desta forma o autor também concluiu que
não existem diferenças entre os braquetes autoligados e convencionais37.
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Pandis e colaboradores31 por meio de radiografias panorâmicas, não
encontraram diferenças significante, no comprimento radicular dos incisivos
superiores. Resultados semelhantes foram obtidos por Scott e colaboradores57 que
avaliaram mudanças no comprimento das raízes de incisivos inferiores em
radiografias periapicais na fase de alinhamento e nivelamento. A quantidade média
de reabsorção foi ligeiramente maior com o aparelho Damon 3 (2,26 vs 1,21
milímetros), embora a diferença não conseguiu alcançar significância estatística,
corroborando com os resultados obtidos.
Após a fase de alinhamento e nivelamento, os dois grupos apresentaram
alterações das medidas nos incisivos inferiores, mas quando comparados, as
diferenças foram estatisticamente insignificantes na maioria das medidas, somente
uma medida, nível ósseo vertical no lado lingual (VLB’) apresentou significante entre
os braquetes e em ambos os grupos resultou em nivelamento satisfatório.
Estes resultados sugerem que braquetes autoligáveis e convencionais
solucionam o apinhamento de uma maneira semelhante. As alegações de que
braquetes autoligáveis promovem uma expansão fisiológica do arco dentário e,
portanto, permitem tratamento sem extração necessitam de mais estudos que
corroborem com esta premissa.
No presente estudo, o período de alinhamento e nivelamento ortodôntico foi
de 6 meses, houve uma alteração das medidas mensuradas do osso alveolar, mas
comparando o grupo G1 com o G2, essas alterações foram insignificantes, com
exceção do nível ósseo vertical no lado lingual (VBL'), que foi maior no grupo
autoligado que no grupo convencional. Isto sugere que o padrão de movimento dos
incisivos inferiores durante o tratamento ortodôntico, na fase de alinhamento e
nivelamento foi de inclinação para vestibular.
Assim, no que se refere às alterações dentárias e ósseas na região anterior
do arco, demonstrou-se a partir deste estudo randomizado que os aparelhos
autoligados passivos não oferecem nenhuma vantagem em relação aos aparelhos
convencionais. Estudos futuros, com uma amostra maior, maior tempo de
acompanhamento e fios que liberam maior energia, podem complementar os
resultados desta pesquisa no que tange a movimentação óssea na região da cortical
óssea vestibular.
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CONCLUSÃO
Os dados encontrados na presente pesquisa permitem-nos afirmar que:
Durante a fase de nivelamento e alinhamento dentários nos casos

sem

extrações ou desgastes interproximais, há um aumento significativo na inclinação do
incisivos inferiores em relação ao plano mandibular, uma diminuição no nível ósseo
vertical dos incisivos, na espessura óssea na metade da raiz do lado vestibular, um
aumento no lado lingual e na espessura óssea apical,

um aumento no lado

vestibular e uma diminuição no lado lingual. Porém, esta diminuição é similar para
ambos os grupos, não apresentando diferenças estatisticamente significativas
alterações ósseas comparando os grupos tratado com aparelhos autoligados e
convencionais.
Assim, a hipótese nula, no presente estudo, foi rejeitada, o qual apresentou
diferença estatisticamente significativa no nível ósseo vertical lingual(VBL’), as
demais medidas não apresentaram diferenças estaticamente significativas entre os
braquetes convencionais e autoligados.
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5 CONCLUSÃO
Os dados encontrados na presente pesquisa permitem-nos afirmar
que:
Durante a fase de nivelamento e alinhamento dentários nos casos
sem extrações ou desgastes interproximais, há um aumento significativo na
inclinação do incisivos inferiores em relação ao plano mandibular, uma diminuição
no nível ósseo vertical dos incisivos, na espessura óssea na metade da raiz do lado
vestibular, um aumento no lado lingual e na espessura óssea apical, um aumento
no lado vestibular e uma diminuição no lado lingual. Porém, esta diminuição é similar
para ambos os grupos, não apresentando diferenças estatisticamente significativas
alterações ósseas comparando os grupos tratado com aparelhos autoligados e
convencionais.
Assim, a hipótese nula, no presente estudo, foi rejeitada, o qual
apresentou

diferença

estatisticamente

significativa

no

nível

ósseo

vertical

lingual(VBL’), as demais medidas não apresentaram diferenças estaticamente
significativas entre os braquetes convencionais e autoligados.
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