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folhas: 67. [Dissertação de Mestrado]. Programa de Pós-Graduação em Odontologia –
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi o de avaliar e quantificar, in vitro, a tensão
resultante nas estruturas de suporte durante a retração de um canino superior com o
uso do método mini-implante e power arm, por meio da fotoelasticidade. Foram
utilizados 15 modelos em resina fotoelástica representando um hemi-arco superior
direito com a ausência do primeiro pré-molar, e a presença dos dentes incisivos,
canino, segundo pré-molar, primeiro e segundo molares. Nos referidos dentes, foram
colados braquetes convencionais (3M-UNITEK, prescrição MBT .022”) e tubos no
primeiro e segundo molar (3M-UNITEK, prescrição MBT .022”), os quais receberam
um fio de Niti (Orthometric, .016” x .022”). Foram adaptados dispositivos power arm
nos braquetes dos caninos, nos tamanhos: curto, médio e longo, passando abaixo
do centro de resistência, na altura do centro de resistência e acima do centro de
resistência do dente, respectivamente. Para cada tamanho do dispositivo power arm
a ser adotado, foram confeccionados 5 modelos em resina fotoelástica. Na região
vestibular, entre as raízes do segundo pré-molar e primeiro molar foi posicionado um
mini-implante à 5 mm apicalmente ao terço cervical. Uma mola de retração de 150g
(GAC, Niti) foi conectada do mini-implante ao dispositivo power arm. A tensão
gerada foi analisada ao longo da raiz do canino por meio de um polariscópio
utilizando-se o método de reflexão, o qual quantificou as tensões (Mpa) por meio de
um software (OS CALC 2.0). Para análise estatística foi utilizado o teste ANOVA
seguido do teste de Tukey a 0,05% de significância. Os resultados obtidos revelaram
que o power arm médio foi o mais eficiente para a realização do movimento de
translação durante a retração do canino, quando comparado aos de tamanho curto e
longo. Conclui-se que para a retração de caninos, quando a finalidade é um
movimento de corpo, o tamanho do power arm deve coincidir com a altura do centro
de resistência do mesmo, sendo então o de tamanho médio o de melhor escolha.
Palavras-chave: retração dos caninos, fotoelasticidade, movimentação dentária,
áreas de tensão.

GALLI, Lais Giacomini. Evaluation of tension generated in canine retraction with
mini-implant and method power arm through photoelasticity. Número total de
folhas: 67. [Dissertação de Mestrado]. Programa de Pós-Graduação em Odontologia
– Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2013.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate and quantify in vitro, the resulting
tension in the supporting structures during retraction of a maxillary canine using the
mini-implant and method power arm through photoelasticity. A total of 15 models in
photoelastic resin representing a hemi-arch top right with the absence of the first
premolar, and the presence of incisors, canine, second premolar, first and second
molar. In those teeth were glued conventional brackets (3M-UNITEK, prescription
MBT .022 ") and tubes in the first and second molar (3M-UNITEK, prescription MBT
.022"), which received a wire niti (Orthometric, .016" x .022 "). We adapted devices
power arm in canine brackets in sizes: short, medium and long, going below the
center of resistance, the height of the center of resistance and above the center of
resistance of the tooth, respectively. For each device size power arm to be adopted,
5 models were manufactured in photoelastic resin. In the vestibular region, between
the roots of the second premolar and first molar was positioned a mini implant to 5
mm apical to the cervical third. A spring retraction 150g (GAC, Niti) was connected to
the mini-implant device power arm. The voltage generated was analyzed along the
root of the canine by means of a polariscope using the reflection method, which
quantified the stresses (MPa) through a software (OS CALC 2.0). Statistical analysis
was performed by ANOVA followed by Tukey test at 0,05% significance. The results
revealed that the average power arm was more efficient to perform the translation
movement during retraction of the canine when compared to short and long size. It is
concluded that for canine retraction when the purpose is a motion of body, size of the
power arm must match the height of its center of resistance thereof then being the
average size of choice.

Keywords: retraction of canines, photoelasticity, tooth movement, areas of tension.
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1 INTRODUÇÃO
O movimento dentário ortodôntico é decorrente da resposta celular nas
estruturas de suporte alveolar dos dentes, quando forças são aplicadas em suas
coroas7. Ao receber uma carga por um determinado período de tempo, este assume
uma nova posição no osso através da reabsorção do tecido ósseo nas áreas de
pressão e aposição de novo osso, nas áreas de tensão5,21,15. Sua estabilidade
depende da musculatura e da oclusão, que devem estar em equilíbrio21. A
compreensão dos mecanismos de resposta dos tecidos ainda é limitada,
provavelmente por causa da sua natureza multifatorial. Outra consideração
importante diz respeito à variação encontrada na maioria dos sistemas biológicos,
neste caso em particular, há diferenças nos tamanhos dos dentes, na morfologia
radicular e localização, na natureza e qualidade dos tecidos envolvidos, a idade do
paciente, e as respostas biológicas individuais com alternância dentro do ambiente.
O tipo de resposta esperado dos tecidos está diretamente relacionado à direção, à
duração, à continuidade, e à distância através da qual as forças são aplicadas7.
O diagnóstico e o plano de tratamento ortodôntico muitas vezes exigem a
retração de dentes anteriores superiores, nestes casos a extração dos pré-molares
fornece os espaços requeridos para a correção da má oclusão18. Geralmente, o
primeiro pré-molar é o dente mais frequentemente extraído a fim de alcançar um
resultado mais satisfatório11, principalmente devido à sua proximidade com a região
a ser retraída e por apresentar-se birradicular. A discrepância entre o tamanho dos
dentes e as bases ósseas, podem levar o Ortodontista a optar pela extração3,20. De
maneira geral, existem três razões para a extração dentária em ortodontia: (a)
conseguir espaço para alinhar dentes apinhados, (b) diminuir a protrusão e (c)
camuflar problemas moderados de Classes II ou III, quando a correção por
modificação do crescimento não é mais possível. Muitas vezes, o espaço
conseguido com as extrações não é completamente fechado com o alinhamento dos
dentes, sendo necessária uma força adicional para esse fim10. Dependendo das
técnicas utilizadas, um número de procedimentos são usados para retração dos
incisivos, dos caninos ou em massa do segmento anterior em casos de tratamentos
com extração7,4.
Há na literatura ortodôntica uma versatilidade de métodos utilizados para a
retração dos caninos. Esses meios implicam em vários tipos de braquetes e outros
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como: acessórios, fios de espessura e formas variadas, fontes de aplicação de força
e controle, e sistemas de ancoragem. O dente pode ser movido distalmente
utilizando-se arco contínuo, podendo ser de fio redondo ou retangular, a largura e o
tipo dos braquetes afetam a quantidade da área de contato com o fio, podendo ou
não, afetar significadamente a força transmitida ao ligamento periodontal. O
fechamento do espaço também pode ser realizado por meio de um arco vestibular
com alça, eliminando qualquer possível efeito de fricção, mas sacrificando, até certo
ponto, o controle dos dentes. As forças podem ser aplicadas por meio da utilização
de elásticos, molas de secção aberta ou fechada, alças de numerosos desenhos e
inúmeros tipos de aparelhos extrabucais 4,7.
No passado, o conhecimento a respeito da resposta do periodonto de um
dente, quando submetido a uma força, só era possível por meio de estudos
histológicos dos tecidos de suporte. Um eficiente e seguro método de pesquisa para
avaliação dos fenômenos que ocorrem no periodonto de sustentação é o da
fotoelasticidade21, introduzido na Odontologia por Zak em 193525 e certificado por
Brodsky e Caputo em 19755, quando validaram a correlação positiva entre os
resultados histológicos e fotoelásticos. O método da fotoelasticidade é o mais bem
aceito, dentre os métodos utilizados, por permitir uma análise fiel da distribuição de
forças em estruturas de conformação espacial complexa. Quando utilizada dentro de
suas limitações e controladas as variáveis indesejáveis, a análise fotoelástica
proporciona dados bastante precisos sobre as zonas de concentração de tensões
nos padrões confeccionados em material adequado, podendo ser extrapolados para
situações reais com bastante segurança6.
No que diz respeito à movimentação dentária, o ortodontista pode definir o
tipo de movimento dental a ser realizado, a partir da correta utilização de forças,
momentos e binários8. Dentre os movimentos dentários existentes, o mais facilmente
obtido, mas nem sempre desejável, é o de inclinação descontrolada, que ocorre
quando uma força simples é aplicada na coroa de um dente, ou seja, distante do seu
centro de resistência (CR) fazendo com que o dente sofra um movimento pendular.
Outro movimento é o inclinação controlada, onde ocorre apenas a movimentação da
coroa dentária mantendo o ápice radicular na sua posição inicial.

E por fim, o

movimento mais complexo e, muitas vezes desejável, é o de translação ou
movimento de corpo. É obtido sempre que a linha de ação de força cruzar o centro
de resistência, ocorrendo então o deslocamento do dente sem que o mesmo sofra
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alteração em seu longo eixo22,13,8. Para superar esta barreira anatômica natural, que
é a localização do centro de resistência, Andrews em 1977, incorporou um powerarm (braço de Alavanca) aos braquetes para casos com extração da técnica
Straight-wire. Segundo ele, estes braquetes deslocavam o local de aplicação de
força mais para apical, propiciando o movimento de translação dentária8.
Com o intuito de realizar novas pesquisas de retração de caninos por meio da
fotoelasticidade, visto a escassez de estudos na literatura, o presente estudo tem
por objetivo avaliar e quantificar a tensão resultante nas estruturas de suporte
durante a retração de caninos, utilizando o dispositivo ortodôntico power arm, com
ancoragem em mini implante, por meio da fotoelasticidade.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Um método para verificação dos movimentos e áreas de tensão durante a
retração de caninos é o da fotoelasticidade, fenômeno físico, em que certos
materiais anisotrópicos apresentam um padrão de franjas coloridas, quando forças
são aplicadas sobre este material12,14. Utilizando-se desta técnica fotoelástica,
Caputo et al (1974)7, desenvolveram dois modelos fotoelásticos de um hemi-arco
inferior, com ausência do primeiro pré-molar, simulando a exodontia do mesmo.
Avaliaram, com um polariscópio circular o efeito fotoelástico de diferentes alças
verticais para retração, confeccionadas com fio Elgiloy azul (Rocky Mountain,
Denver Colo). Dobras Gable de 0o, 30o, 45o e 60o foram incorporadas nas alças de
retração. Eles concluíram que, uma apropriada combinação entre forças de ativação
excessiva, independentemente da dobra Gable, produz movimentos de inclinação,
assim como perda de ancoragem; e o movimento controlado do canino ocorre
quando a força de ativação não excede 300 gramas e o ângulo Gable fica entre 45o
e 60o.
Avaliando, também, por meio da fotoelasticidade, Baeten (1975)1, construiu
um modelo resinoso de tamanho e formas anatômicas, simulando um arco superior
direito e avaliou dezessete sistemas mecânicos de retração na Ortodontia. Dentre as
técnicas avaliadas estão a mecânica de retração de Ricketts e a alça de retração
retangular utilizada por Burstone. Para a análise dos resultados, a tensão resultante
era vista como franjas coloridas no interior do modelo fotoelástico, onde eram
fotografadas e depois analisadas. Concluíram que, entre as técnicas avaliadas, as
de Burstone e as de Ricketts tiveram resultados satisfatórios por promover um
movimento sem fricção.
Utilizando-se animais (gatos), Brodysky et al. (1975)5 estudaram a correlação
entre as alterações histológicas e distribuições de tensões em modelos fotoelásticos.
Foi avaliado o movimento do canino decorrente da aplicação de força durante a
retração com molas de secção fechadas fixadas anteriormente ao canino e
posteriormente ao molar. As arcadas superiores foram moldadas, e os dentes
construídos em material fotoelástico (PL4, Malvern, Pa) e uma fina camada de cera
cobrindo as raízes dos dentes para posterior substituição por material plástico
uretano birrefringente (Solithane 113, Trenton, NJ) simulando o ligamento
periodontal. O restante do modelo foi confeccionado com material plástico menos
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duro, com base epóxi (PLM-1Z, Malvern, PA). Os modelos foram examinados no
campo de um polariscópio circular e os padrões de estresse dentro das secções
foram registrados fotograficamente. Nos modelos fotoelásticos foram anotadas as
áreas de interesse particular, localizadas na crista alveolar do canino, no ápice do
canino, e por fim, na crista alveolar do molar. Nas mesmas regiões foram realizados
cortes histológicos. Observaram que, os modelos fotoelásticos apresentavam locais
de tensão e que nestes locais, no material histológico, havia tracionamento do
ligamento periodontal. As regiões de pressão no modelo foram idênticas em que se
verificou compressão das fibras periodontais. Concluíram que, houve uma
correlação positiva entre os modelos fotoelásticos e os materiais histológicos.
Comparando a mecânica convencional com a mecânica power arm, Rossato
et. Al. (1982)21, avaliaram o movimento do canino, por meio do método fotoelástico.
Reproduziram 15 padrões fotoelásticos, de um hemi-arco inferior direito, com a
ausência do primeiro pré-molar inferior, simulando a extração. Para cada mecânica
foram confeccionados dois arcos segmentados de fios retangulares, sendo um de
.021” x .025” e outro de .018” x .025”. Concluíram que, no método convencional o
canino apresentou um movimento de inclinação, sendo acentuada com a utilização
de fio mais leve e com incremento na magnitude da força. Já no método “power
arm”, o canino apresentou tendência para movimento de corpo, sendo que a
espessura do fio não alterou o movimento e a magnitude.
Campos Júnior et al. (1989)6, compararam as distribuições de forças em
diferentes formas radiculares, trinta padrões fotoelásticos foram confeccionados
(sendo 10 da série I – raízes cilíndricas; 10 da série II – raízes cônicas de apical
para cervical; 10 da série III – raízes cônicas da cervical para apical). Observaram
que o principal fator de determinação da distribuição de forças é a área apical, e que
os dentes cônicos (série III), apresentavam uma compressão lateral que influenciava
a magnitude da força necessária para obtenção da mesma deformação das outras
séries. Concluíram que, para comparação de distribuição de forças periodontais, é
imprescindível a padronização de todas as etapas de construção dos padrões
fotoelásticos, medidas do bloco de silicone fotoelástico e, principalmente, da área
apical da raíz, que é o principal fator decorrente dos resultados qualitativos e
quantitativos da análise fotoelástica.
Comparando as tensões geradas por aparelhos linguais e labiais, por meio da
fotoelasticidade, Chaconas et al. (1990)9, confeccionaram modelos fotoelásticos
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tridimensionais do arco superior e inferior de forma a simular uma oclusão que
poderia ser tratada com ambos os aparelhos. Arcos contínuos de beta-titânio .016”
foram utilizados para simular as forças produzidas pelos dispositivos labiais e
linguais sobre os dentes e as estruturas circundantes durante o nivelamento, sendo
que estavam ligados aos braquetes com alastik (UNITEK Corporation 3M). Os
modelos foram vistos e fotografados por um polariscópio circular antes da colocação
dos arcos para verificação de tensões que poderiam mascarar os resultados. Os
arcos de retração com fio Elgiloy (Rocky Mountain Orthodontics) .016” x .016” foram
amarrados aos incisivos, com ativações controladas para ambos os aparelhos, tanto
por lingual quanto por vestibular. Os arcos foram ativados, e as distribuições de
tensões dentro das estruturas de suporte foram analisadas. Os autores encontraram
que, forças aplicadas pelos arcos de nivelamento foram semelhantes em natureza e
intensidade para ambos os aparelhos, embora as tensões produzidas pelo aparelho
lingual sejam ligeiramente superiores.
Utilizando o meio fotoelástico, Matsui et al. (2000)17 construíram um modelo
fotoelástico de três dimensões da maxila com diferentes materiais na confecção dos
componentes individuais do modelo. Este apresentava espaços de 6mm entre os
caninos e incisivos laterais, como objetivo de simular um estágio do tratamento
ortodôntico com extração, já os incisivos centrais firmemente fixados entre si. A
determinação do centro de resistência em um segmento anterior do arco superior foi
especificado a partir de forças que geraram distribuição de forma uniforme ao redor
do dente. Os autores concluíram que, o centro de resistência foi localizado
aproximadamente a 6mm apical e 4mm posterior a linha perpendicular do plano
oclusal, a partir da crista óssea alveolar vestibular do incisivo central.
Por meio de um modelo fotoelástico, Yoon et al. (2002)24 avaliaram a
distribuição da tensão produzida entre dois tipos de sistemas para correção da
mordida cruzada posterior de segundos molares. O modelo fotoelástico foi
confeccionado utilizando resina fotoelástica (PL-3) para similar o osso alveolar e
resina Ivory-colored utilizada para construção dos dentes. O modelo foi analisado no
início e no final do experimento em um polariscópio circular e fotografado antes e
depois da ativação do aparelho. Os autores concluíram que, uma inclinação palatina
descontrolada e uma força de rotação foram geradas quando a força de tração foi
aplicada na superfície palatina do segundo molar superior; e que uma inclinação
controlada e uma força intrusiva foram geradas quando a força de tração foi aplicada
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na superfície vestibular do segundo molar superior.
Bradan et al. (2003)2, avaliaram as tensões transmitidas as raízes dos dentes
da arcada inferior com apinhamento moderado e um canino superior deslocado para
a palatina, no início do nivelamento, em modelos fotoelásticos. Compararam seis
tipos de arcos de nivelamento (dois arcos multi-trançados de aço inoxidável; dois
arcos de níquel titânio e dois arcos de níquel titânio super elásticos). Cada um dos
seis arcos foram testados três vezes e analisados por meio de um polariscópio
circular. Os autores concluíram que, mesmo em situações em que há grandes
desvios, onde arcos iniciais para nivelamento são necessários, os arcos de níqueltitânio super elásticos não parecem ter vantagens sobre os arcos de nivelamento
multi-trançados de aço inoxidável, em termos de tensões transferidas para as raízes
dos dentes.
Com o fim de dinamizar o ensinamento prático em Ortodontia, Watanable et
al. (2004)23, propuseram a utilização de um typodont fotoelástico simulando o
movimento de intrusão para a correção do trespasse vertical acentuado, utilizando a
técnica do arco segmentado. Para a construção do aparato foi desenvolvido um
modelo acrílico com o formato da arcada dentária, onde dentes artificiais foram
inseridos em material fotoelástico. O modelo foi submetido à forças por meio de
dobras no fio preconizadas por Burstone, de 20o a 50o, gerando forças que variaram
de 50g a 110g. As tomadas fotográficas foram realizadas por um polariscópio plano
em campo escuro. Observaram que o typodont fotoelástico mostrou-se eficiente na
visualização do movimento intrusivo, reproduzindo a biomecânica quando da
utilização da mecânica 4x2, sendo, portanto, um recurso efetivo a ser utilizado na
prática Ortodôntica.
Analisando fotoelasticamente a distribuição de tensões decorrente da
movimentação distal dos molares inferiores, com sistema de ancoragem esquelética,
Nakamura et al. (2007)19, utilizaram dois tipos de modelos fotoelásticos. Um modelo
simulando a posição do segundo molar antes da retração e, o outro, simulando a
situação após a movimentação distal. Uma barra foi fixada por detrás do modelo
para variar a direção das forças de distalização. O experimento efetuou 3 tipos de
tração: apenas do primeiro molar; somente o segundo molar; e o primeiro e o
segundo molares simultaneamente. A direção da força de tração foi paralela ao
plano oclusal 30o para baixo em relação ao plano oclusal, utilizando uma força de
250g por ser similar aquela usada na prática clínica. Os resultados mostraram que,
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no modelo com tração do primeiro molar apenas, a tensão foi extremamente elevada
quando paralela ao plano oclusal. Com tração 30o para baixo do plano oclusal, todos
os modelos mostraram tensão ao redor dos molares, prolongando-se para baixo e
para distal. Os autores concluíram que, a tração simultânea dos molares deve ser
preferível. Para prevenir inclinação distal do primeiro molar, independentemente da
tração ou sequência utilizada, a tração em 30o para baixo parece induzir intrusão e
movimento distal dos molares.
Com a finalidade de analisar o local onde a força é exercida após a ativação
do arco de dupla chave (DKL), Dobranszki et al. (2009)10, construíram nove modelos
fotoelásticos de um arco dentário inferior, sem os primeiros pré-molares e os
terceiros molares. O arco DKL foi ativado entre as alças, na alça distal e com GurinR.
A região de incisivos, caninos e dentes posteriores foi fotografada, com interposição
de filtros polarizadores de luz. Após a análise do modelo fotoelástico, conclui-se que
ativação com GurinR pode produzir movimento de retração anterior com componente
extrusivo. A ativação na alça distal pode produzir movimento de retração anterior
sem componente extrusivo. E a ativação entre as alças e na alça distal pode
produzir movimento de retração anterior com componente intrusivo.
Em um trabalho atual Maia et al. (2011)16, utilizando-se da análise
fotoelástica, modelos foram preparados posicionando os dois dentes separados por
uma distância de 27mm, em ambos os grupos. A avaliação foi feita com as mesmas
pré-ativações. No grupo 1, foi utilizado o fio de aço e dois helicoides incorporados na
mola T-loop; e o grupo 2, foi confeccionado com liga TMA e sem nenhum helicoide.
Os testes foram realizados utilizando polariscópio circular. Utilizando-se da análise
qualitativa da ordem das franjas no modelo fotoelástico, observou-se que magnitude
de força gerada pelas molas do grupo 1 foi significadamente mais elevada do que no
grupo 2. Os autores concluíram que, o sistema de força liberado pelas molas foi
semelhante em ambos os lados independentemente do tipo de liga utilizada para
construir as molas. Considerando a magnitude de força a mola confeccionada com
liga de TMA mostrou-se inferior quando comparada com as molas feitas com fio de
aço.
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3 PROPOSIÇÃO
O presente estudo tem por objetivo, avaliar e quantificar a tensão resultante
nas estruturas de suporte na região de caninos durante a retração dos mesmos,
utilizando o dispositivo ortodôntico power arm, com ancoragem em mini-implante,
por meio da fotoelasticidade
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4 ARTIGO - AVALIAÇÃO DA TENSÃO GERADA NA RETRAÇÃO DE CANINOS
COM O MÉTODO MINI-IMPLANTE E POWER ARM POR MEIO DA
FOTOELASTICIDADE
4.1 RESUMO
O objetivo deste estudo foi o de avaliar e quantificar in vitro, a tensão
resultante nas estruturas de suporte durante a retração de um canino superior com o
uso do método mini-implante e “power arm”, por meio da fotoelasticidade. Foram
utilizados 15 modelos em resina fotoelástica representando um hemi-arco superior
direito com a ausência do primeiro pré-molar, e a presença dos dentes incisivos,
canino, segundo pré-molar, primeiro e segundo molar. Nos referidos dentes, foram
colados braquetes convencionais (3M-UNITEK, prescrição MBT .022”) e tubos no
primeiro e segundo molar (3M-UNITEK, prescrição MBT .022”), os quais receberam
um fio de niti (Orthometric, .016” x .022”). Foram adaptados dispositivos power arm
nos braquetes dos caninos, nos tamanhos: curto, médio e longo, passando abaixo
do centro de resistência, na altura do centro de resistência e acima do centro de
resistência do dente, respectivamente. Para cada tamanho do dispositivo power arm
a ser adotado, foram confeccionados 5 modelos em resina fotoelástica. Na região
vestibular, entre as raízes do segundo pré-molar e primeiro molar foi posicionado um
mini-implante à 5 mm apicalmente ao terço cervical. Uma mola de retração de 150g
(GAC, Niti) foi conectada do mini-implante ao dispositivo power arm. A tensão
gerada foi analisada ao longo da raiz do canino por meio de um polariscópio
utilizando-se o método de reflexão, o qual quantificou as tensões (Mpa) por meio de
um software (OS CALC 2.0). A análise estatística foi realizada pelo teste ANOVA
seguido do teste de Tukey a 0,05% de significância. Os resultados obtidos revelaram
que o power arm médio foi o mais eficiente para a realização do movimento de
translação durante a retração do canino, quando comparado aos de tamanho curto e
longo. Conclui-se que para a retração de caninos, quando a finalidade é um
movimento de corpo, o tamanho do power arm deve coincidir com a altura do centro
de resistência do mesmo.

Palavras-chave: retração dos caninos, fotoelasticidade, movimentação dentária,
áreas de tensão.
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4.2 INTRODUÇÃO
O principal objetivo da Ortodontia é a correção das más oclusões com
concomitante reposicionamento dos dentes em uma relação esteticamente
agradável e estável15. A retração dentária anterior representa uma fase fundamental
do tratamento com aparelhagem ortodôntica fixa12. Quando as forças são aplicadas
nas coroas dos dentes, produzem uma resposta celular nas estruturas de suporte
alveolar, gerando uma movimentação dentária. As tensões são transmitidas aos
tecidos circundantes das raízes dos dentes, onde sua intensidade, a direção, a
duração,a continuidade e a distância por meio da qual as forças são aplicadas,
afetam diretamente a resposta tecidual esperada13.
No passado, o conhecimento a respeito da resposta do periodonto de um
dente, quando submetido a uma força, só era possível por meio de estudos
histológicos dos tecidos de suporte. Um eficiente e seguro método de pesquisa para
avaliação dos fenômenos que ocorrem no periodonto de sustentação é o da
fotoelasticidade19, introduzido na Odontologia por Zak em 193525. O método da
fotoelasticidade é o mais bem aceito, dentre os métodos utilizados, por permitir uma
análise fiel da distribuição de forças em estruturas de conformação espacial
complexa. Quando utilizada dentro de suas limitações e controladas as variáveis
indesejáveis, a análise fotoelástica proporciona dados bastante precisos sobre as
zonas de concentração de tensões, podendo ser extrapolados para situações reais
com bastante segurança5.
No intuito de realizar a movimentação dentária, é de fundamental importância
determinar a localização do centro de resistência do dente ou de um grupo de
dentes, para melhor compreender a natureza das características de deslocamento
quando submetidos a vários níveis de forças9,3. Dentre os diversos movimentos
dentários existentes, tais como inclinação controlada e, descontrolada, aquele que
se destaca é o de translação, embora de maior complexidade. Esse movimento é
obtido sempre que a linha de ação da força cruzar o centro de resistência, ocorrendo
então o deslocamento do dente sem que o mesmo sofra alteração em seu longo
eixo21,14. Para superar esta barreira anatômica natural que é a localização do centro
de resistência, Andrews em 1977, inspirado nos trabalhos de Case (1908),
incorporou um power-arm (braço de Alavanca) aos braquetes para tratamento
ortodôntico de casos com extração utilizando-se da

técnica Straight-wire,
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deslocando o local de aplicação da força mais para apical, propiciando o movimento
de translação dentária19,8.
Devido a escassez de trabalhos pertinentes na literatura, o presente estudo
tem por objetivo avaliar e quantificar a tensão resultante nas estruturas de suporte
durante a retração de caninos, utilizando o dispositivo ortodôntico “power arm” e
ancoragem em mini- implante, por meio da fotoelasticidade.
4.3 MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi composto por 15 modelos fotoelásticos de um hemiarco superior direito, com ausência do primeiro pré-molar, utilizando protótipos de
resina dos dentes incisivos, canino, segundo pré-molar, primeiro e segundo molares
(Roic, São Paulo, Brasil), com braquetes convencionais prescrição MBT .022” (3MUNITEK), e tubos colados nos primeiro e segundo molares (prescrição MBT 0,022”,
3M-UNITEK) , passando um fio de niti0.016”x.022” (Orthometric) e retração com
molas Niti (Sentalloy, GAC, 150g) conectadas dos mini-implantes (1,6 diâmetro,
8mm comprimento, SIN, Brasil) aos dispositivos ortodônticos power arm adaptados
nos braquetes dos caninos em 3 tamanhos diferentes: curto, médio e longo,
passando respectivamente, abaixo do centro de resistência, no centro de resistência
e acima do centro de resistência do canino.

4.3.1 Métodos
Considerando o objetivo do presente trabalho, foi idealizado um modelo em
resina fotoelástica correspondente a hemi-arcada superior direita, segundo os
passos que serão descritos a seguir.

4.3.2 Obtenção do modelo de gesso
Para a realização do presente trabalho foi idealizado um modelo padrão
correspondente a um segmento de arco superior direito de um paciente adulto, com
a presença dos incisivos, canino, segundo pré-molar, primeiro e segundo molar.
Para a obtenção deste padrão, inicialmente foi duplicada a arcada superior completa
de um manequim odontológico pré-fabricado (Roic, SP, Brasil) com uma silicona de
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adição (Elite Double 22-Zhermack, USA) (Figura 1) cujo molde foi vazado com gesso
pedra tipo IV (Durone, Dentsply) sobre um vibrador para gesso.

Figura 1 - Duplicação do arco superior de um manequim odontológico

Uma vez cristalizado e removido do molde, o modelo de gesso foi recortado
até que fosse obtido um segmento do arco descrito anteriormente, constituído por
uma base de 2 cm de altura no sentido ocluso-cervical e uma parede de 1cm de
largura no sentido vestíbulo-lingual, de forma que os dentes permanecessem
centralizados. (Figura 2).

Figura 2 - Delimitação do modelo de gesso para recorte do arco dentário descrito

4.3.3 Obtenção do modelo de Resina Acrílica
Finalizado o modelo de gesso foi realizado um segundo molde em silicona de
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adição, sendo o vazamento com uma resina acrílica ativada quimicamente incolor
(Jet-Clássico, Campo Limpo Paulista, Brasil) (Figura 3) e mantido em ambiente
úmido com pressão constante de 25 libras por um período de 20 minutos para se
evitar a inclusão de bolhas.

Figura 3 - Vazamento de Resina Acrílica Quimicamente Ativada em um segundo molde de
silicone de adição

Polimerizada a resina acrílica realizou-se a desinclusão do modelo de resina
acrílica, do qual foi realizada a remoção da porção coronária do primeiro pré-molar
com uma broca maxicut em baixa rotação, simulando uma situação clínica onde a
retração do canino estaria indicada (Figura 4).

Figura 4 - Remoção da porção coronária do dente 14

As paredes do modelo foram então alisadas manualmente com uma lixa de
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granulação 600, inclusive na área correspondente a coroa do primeiro pré-molar,
buscando-se remover qualquer imperfeição superficial. Recebeu polimento com
pedra pomes e branco de Espanha ao longo de toda a superfície (Figura 5).

Figura 5 - Acabamento e Polimento do modelo de Resina Acrílica

4.3.4 Obtenção do modelo fotoelástico
Um terceiro molde em silicona de adição foi realizado a partir do modelo em
resina acrílica. Desta vez, antes do vazamento com resina acrílica incolor, as
réplicas dos incisivos, canino, segundo pré-molar, primeiro e segundo molar. foram
reposicionados no molde apoiados por sua porção coronária (Figura 6).

Figura 6 - Posicionamento da réplicas dos incisivos, canino, segundo pré-molar, primeiro e
segundo molar no molde de silicona de adição
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Após o mesmo procedimento descrito e adotado para a polimerização da
resina acrílica, o modelo foi removido do molde e pode-se observar por
transparência a posição e a distância das raízes do segundo pré-molar e primeiro
molar, local escolhido para a colocação de um mini-implante ortodôntico. Por meio
de uma broca de fissura 702 em baixa rotação foi realizada uma perfuração a uma
distância de 5mm da representação da crista alveolar no modelo, entre as raízes do
segundo pré-molar e primeiro molar, de maneira a ficar paralelo ao plano oclusal .
Após a perfuração foi instalado um mini-implante (1,6 diâmentro, 8mm de
comprimento, SIN, Brasil) e inserido por meio de chave apropriada, fazendo-se valer
sua conformação para a fixação mecânica no corpo do modelo de resina acrílica.
Conferido o posicionamento do mini-implante, adaptou-se um tubo de plástico de
diâmetro correspondente à plataforma do mesmo, fixando-o com cera utilidade à
superfície do modelo (Figura 7). Esse procedimento foi realizado com o fim de evitar
a instalação do mini-implante após a obtenção do modelo fotoelástico, o que com
certeza, geraria uma tensão e respectivas franjas indesejáveis

que poderiam

interferir nos resultados.

Figura 7 - Adaptação do tubo plástico de diâmetro correspondente à plataforma do miniimplante

A partir deste modelo obteve-se cinco moldes de silicona de adição, a fim de
constituir o número necessário de modelos para cada grupo a ser estudado. Por
meio de um teste piloto foi realizado neste momento o vazamento de duas resinas
fotoelásticas, para tanto selecionou-se aquela que forneceria de maneira satisfatória
a leitura das tensões impostas pelos dispositivos ortodônticos. Foi utilizada a resina
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epóxica PL-2 (Vishay, Malvern, USA) e a resina flexível G4 (Londrina, PR, Brasil).
Para a obtenção dos modelos piloto foram posicionados uma nova série de dentes
de manequim e um novo mini-implante antes do vazamento das resinas. Após a
polimerização e desinclusão dos modelos, os mesmos foram levados ao polariscópio
de reflexão em busca de tensões. Como não haviam tensões presentes ou
residuais, um novo conjunto de dispositivos ortodônticos foram instalados para a
realização do teste piloto. Detectou-se ao final do teste que a resina PL-2 não
demonstrava na intensidade necessária a formação de tensões, escolhendo-se
portanto a resina flexível G4 para a realização da pesquisa. Desta maneira, foram
obtidos 15 modelos padronizados com esta resina (Figura 8).

Figura 8 - Modelos Padronizados com Resina Fotoelástica

4.3.5 Adaptação do Braço de Alavanca Power Arm
No intuito de empregar a técnica de retração de caninos com o braço de
alavanca, utilizam-se clinicamente a adaptação do mesmo em braquetes de caninos
para colagem, sugerido por Cotrim-Ferreira em 19897, por meio dos passos
descritos a seguir: Foram construídos 15 segmentos de fio ortodôntico retangular
.021” x .025” polegadas, divididos em três diferentes grupos , por tamanhos: curto,
médio e longo, com um gancho em uma das extremidades. Sendo (G1) curto,
passando abaixo do centro de resistência do canino; (G2) médio, passando sobre o
centro de resistência do canino e; (G3) longo, passando acima do centro de
resistência do canino (Figura 9).
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Figura 9 - Power arm curto, médio e longo, confeccionados com fio ortodôntico de aço
0,021’’x 0,025’’

Para o preparo do braquete utilizou-se disco de carboril realizando um sulco
no centro da face lingual do braquete do canino no sentido vertical de gengival até
apical (Figura 10), onde durante o procedimento, o braquete foi fixado por um alicate
tipo “How” reto.

Figura 10 - Preparo dos braquetes com disco de carborril realizando um sulco no centro da
face lingual dos braquetes dos caninos

Após a confecção foi verificado se o segmento de fio retangular com gancho
adaptava-se perfeitamente ao sulco. Para promover a fixação do segmento de fio no
sulco já confeccionado, misturamos uma pequena quantidade dos líquidos A e B de
resina acrílica flúida e gotejamos no sulco, fixando-as em posição, a seguir
verificando-a com uma paquímetro digital, a posição dos ganchos com alturas as
previamente planejadas.

4.3.6 Instalação dos dispositivos ortodônticos
Em cada um dos modelos de resina fotoelástica foram fixados os braquetes
convencionais (3M-UNITEK, prescrição MBT, slot .022”) sobre a superfície vestibular
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dos incisivos e segundo pré-molar e o braquete adaptado com o “power arm” no
canino, com um adesivo a base de cianoacrilato (SuperBonder, Locite). Nos primeiro
e segundo molar foram colados tubos duplos e simples (3M-UNITEK, prescrição
MBt) respectivamente, sobre os quais instalou-se um fio de Niti .016” x .022”
(Orthometric), realizando-se então uma colagem nivelada dos dispositivos
ortodônticos, não induzindo assim tensões residuais (Figura 11).

Figura 11 - Dispositivos Ortodônticos instalados

4.3.7 Aplicação da força com o dispositivos power arm
Nos braquetes fixados nos caninos de todos os modelos e conforme sua
altura em relação ao centro de resistência do dente, foram construídos 3 grupos
distintos (n=5). Desta forma para, o Grupo 1 considerou-se um dispositivo power arm
de altura curta, ao ser instalado coronariamente no centro de resistência do canino.
O Grupo 2 considerou-se uma altura média, onde a instalação do dispositivo power
arm se deu de maneira alinhada horizontalmente ao centro de resistência do canino,
e o Grupo 3 utilizou-se um dispositivo power arm longo, ao ser instalado apicalmente
ao centro de resistência do canino.

4.3.8 Análise das tensões frente a um Polariscópio de Reflexão
Em cada modelo constituído e dividido nos grupos já descritos foi instalada e
posicionada uma mola Niti (GAC, Sentalloy, 150g) na cabeça do mini implante
interligada ao dispositivo “power arm” (Figura 12).

32

Figura 12 - Posicionamento da mola de NiTi interligada da cabeça do mini-implante ao
power arm

Uma vez posicionada a mola, automaticamente uma tensão foi gerada na
resina ao longo da raiz do canino, simulando a tensão que ocorreria na estrutura
óssea de sustentação. Neste momento, o conjunto foi posicionado a frente de um
polariscópio de reflexão (VIshay LF/Z-2, Malern, USA), estabilizados sobre um
suporte padrão com a finalidade de todos os modelos estarem na mesma posição
durante a análise. O polariscópio permitiu então observar as tensões provenientes
da ativação dos dispositivos utilizados, e quantificá-los por meio de um software
específico (PS CALC 2.0) (Figura 13).

Figura 13 - Polariscópio de Reflexão (Vishay LF/Z-2, Malern, USA) e Software específico
(PSCalc 2.0)

A leitura das tensões foi realizada em pontos pré-determinados ao longo da
porção radicular do canino, considerando o terço cervical, médio e apical das face
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distal em uma distância de 2mm entre cada ponto, somando-se ao todo 6 pontos,
conforme o esquema (Figura 14).

Figura 14 - Esquema dos pontos pré-determinados ao longo da porção radicular do canino,
distribuídos ao longo da face distal (D)

4.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO
Os dados foram registrados em planilhas do programa Microsoft Excel,
apresentados pela média e desvio padrão e gráfico de colunas. A amostra foi
classificada, quanto:
•

Ao tipo de power arm: curto, médio ou longo.

•

A localização dos seis pontos considerados.

Para comparação dos três tipos de power arm para cada um dos pontos
aplicou-se os testes ANOVA (comparação entre os três grupos) e teste de Tukey
(comparação entre dois grupos). Todas as análises estatísticas foram realizadas
pelo programa Past version 1.74, adotando-se nível de significância de 0,05%.

4.5 RESULTADOS
Para uma análise mais clara e objetiva, os resultados foram divididos em
análise qualitativa e análise quantitativa. Sob o ponto de vista qualitativo, pela
observação de presença ou não de franjas coloridas. E também, pelo ponto de vista
quantitativo, quando se observou a extensão das franjas coloridas, ou seja, sua
força/área.
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4.5.1 Análise qualitativa
Foram observadas as distribuições das ordens das franjas e o power arm que
foi mais eficiente para concentração de tensões nos pontos pré-determinados. De
acordo com as fotos da análise fotoelástica, através de uma análise visual, ou seja
de uma análise subjetiva, podemos observar que o power arm de tamanho curto
(Figura15) apresentou maior concentração de tensão na região cervical do canino, o
que propicia uma tendência ao movimento de inclinação do canino, visto que o
dispositivo ortodôntico passa abaixo do centro de resistência. Em relação ao power
arm médio (Figura 16) há uma formação de tensões na região média do canino,
onde ocorre uma tendência ao movimento de translação, ou seja, ao movimento de
corpo do canino durante a retração do mesmo. No último grupo de power arm, que é
o de tamanho longo (Figura 17), observamos uma formação de franjas coloridas na
região próxima ao ápice da raiz, o que tende a ocorrer um movimento de inclinação
dentária.

Figura 15 - Presença de franjas coloridas frente a um polariscópio de reflexão com a
utilização do método power arm curto

Figura 16 - Presença de franjas coloridas frente a um polariscópio de reflexão com a
utilização do método power arm médio
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Figura 17 - Presença de franjas coloridas frente a um polariscópio de reflexão com a
utilização do método power arm longo

4.5.2 Análise Quantitativa
Foram aplicadas cargas de 150g (1,5N), e as tensões nos pontos prédeterminados foram calculados de acordo com a força/área. Os valores das médias
de concentração de tensões estão representados nas tabelas abaixo em Mpa.
Tabela 1 - Média dos valores, em Mpa, dos seis pontos de cada um dos três grupos (curto,
médio e longo) (Leitura horizontal)

Grupos
Pontos

Curto

Médio

Longo

1

2,8a

9,6b

2,2a

2

4,8a

7,0b

1,4c

3

3,2a

10,8b

3,4a

4

3,6a

9,0b

2,4a

5

0,2a

4,2b

9,8c

6

0,0a

3,0b

9,4c

Curto x Médio: 0,0377*
Curto x Longo: 0,4034
Médio x Longo: 0,3559
* diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
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Figura 18 - Média dos Power Arm, em Mpa, dos cinco modelos de cada um dos três grupos
(curto, médio e longo) referente aos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Para uma análise mais objetiva, foi estabelecida uma tabela única com os
grupos e pontos pré-determinados, afim de que sua comparação seja mais didática
e simples.

De acordo com os dados encontrados, descritos na tabela 1 e

ilustrados no gráfico acima (Figura 18), quando o ponto avaliado refere-se ao ponto
1, que ficou localizado na região cervical do canino à 2mm de sua face distal,
observou-se que o power arm de tamanho médio

apresentou uma maior

concentração de força/área (9,6 Mpa) quando comparado aos outros grupos. E o
ponto 2, na mesma região à 4mm da face distal do canino, apresentou o mesmo
resultado (7,0 Mpa). Quando a aplicação de força, foi realizada no terço médio do
canino, tanto à 2mm quanto à 4mm de sua face distal, nos pontos 3 e 4, (10,8 Mpa e
9,0 Mpa) respectivamente, o resultado foi semelhante aos do terço cervical,
tornando o power arm de tamanho médio o mais apropriado para a movimentação
nesta região. E por fim, quando o objetivo foi de atingir os pontos 5 e 6, localizados à
2mm e 4mm da face distal do canino em seu terço apical, a utilização do power arm
longo, foi o de escolha, visto que sua força/área foi de (9,8 Mpa e 9,4 Mpa),
respectivamente, sendo semelhante ao resultado encontrado quando analisado
qualitativamente.
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4.6 DISCUSSÃO
Para facilitar a compreensão do leitor, a discussão foi dividida em tópicos,
abordando as características da

metodologia, os resultados obtidos e suas

considerações finais.

4.6.1 Metodologia
A literatura apresenta alguns trabalhos que demonstram a distribuição de
forças no periodonto de sustentação, com a finalidade de recolher melhores
subsídios para o planejamento e implicações clínicas5. Dentre os métodos utilizados,
o da fotoelasticidade tem sido muito bem aceito, e o de escolha nesses
trabalhos6,1,2,15,19,5,17,10,16. O presente estudo está sendo o pioneiro em promover
retração de canino variando as alturas dos power arm, quando utilizado por meio da
fotoelasticidade, na intenção de verificar qual o dispositivo que

seria o mais

apropriado para efetuar um movimento de translação do canino.
Qualquer que seja o método de tratamento usado para casos de extração,
com retração dentária de corpo, a habilidade clínica para controlar as mecânicas de
escolha no tratamento vai determinar o resultado. Uma limitação relevante para o
Ortodontista é o ponto de aplicação de força no braquete, o qual sempre está
distante do centro de resistência do dente ou de um grupo de dentes consolidados20.
Segundo Smith e Burstone em 198421, uma maneira de se obter movimento de
corpo é passar a linha de ação de força sobre o centro de resistência, com esse
propósito, a força é aplicada na extremidade de um braço de alavanca estendido a
partir do braquete para gengiva. Sendo por essa razão a escolha de se realizar esta
pesquisa utilizando-se deste dispositivo ortodôntico power arm. É importante
determinar a localização do centro de resistência de um dente ou um grupo de
dentes para melhor compreender a natureza de suas características de
deslocamento quando submetidas a vários níveis de forças21,22,9. E sobre centro de
resistência de um dente unirradicular, sua localização, com uma probabilidade de
êxito, está sobre seu longo eixo entre o terço e a metade do comprimento da raiz
entre a apical à crista alveolar do dente4.
Nesta pesquisa laboratorial, o teste fotoelástico utilizado, apresentou os locais
onde houve formação de franjas coloridas, representando as áreas de tensão em
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que o periodonto foi submetido, quando uma carga de força foi aplicada através de
molas de Niti, ligadas do meio de ancoragem mini-implante ao dispositivo power
arm. As alturas dos power arm, foram preconizadas de acordo com a anatomia do
canino superior direito, respeitando os limites anatômicos em uma situação clínica
real, que obrigatoriamente, passassem abaixo do centro de resistência, sobre o
centro de resistência e acima do centro de resistência do mesmo, corroborando com
o trabalho de Singh 201120. As análises foram efetuadas através de um Polariscópio
de Reflexão, onde os resultados foram obtidos por meio de um software específico,
que traduziam as formações de franjas coloridas em valores específicos (MPa)
dentro das áreas pré-determinadas.
A ancoragem em Ortodontia é um dos fatores importantes que determinam o
tratamento e seu resultado23. O mini-implante é um método alternativo de
ancoragem absoluta em Ortodontia18. Em algumas situações é desejável que os
dentes de apoio ou ancoragem não se movam o que, muitas vezes, requer
aparelhos volumosos ou até com extensões para fora da boca do paciente. Pelo
problema de aceitação social, muitas vezes o resultado final fica comprometido pela
falta de colaboração do paciente. O emprego de mini-implantes, é uma solução
viável para evitar movimentos indesejáveis11. Devido a falta de estudos fotoelásticos,
relacionando os mini-implantes à retração de caninos, objetivou-se com este
trabalho ser o pioneiro neste sentido também. Sobre análise fotoelástica em miniimplante, há um estudo de Dobranski em 201011, que observou formação de tensões
quando o dispositivo foi submetido à cargas laterais e torção de inserção. No
presente trabalho, não foi possível avaliar a formação de tensões (franjas coloridas)
devido às estruturas adjacentes a ele, no caso, os dentes de resina referentes ao
primeiro molar e segundo pré-molar, que impossibilitaram a visualização das franjas
e, assim, a consequente avaliação das mesmas. Outro fator relevante é sobre o fato
da posição do mini-implante, pois avaliaria somente a formação de franjas coloridas
ao redor da cabeça do mini-implante evidenciando as áreas em que ocorreriam
formação de tensão devido a força resultante entre o power arm e ele, o que não
nos indicaria perda de ancoragem, visto que o mini-implante é de ancoragem
esquelética, ou seja, de ancoragem máxima. Porém o motivo mais relevante diz
respeito à direção da incidência da luz polarizada, pois a mesma incide paralela ao
mini-implante e não perpendicular, como deve ser para que o polariscópio possa
fazer a leitura das tensões.

39

4.6.2 Resultados obtidos
Os resultados obtidos referentes à comparação entre os três grupos de power
arm e suas respectivas áreas de interesse, representadas pelos pontos prédeterminados, através da análise fotoelástica, são estes: a) no referido ponto 1e 2,
quando da análise subjetiva observou-se a formação de tensões no terço cervical
quando da utilização de power arm curto. Já em uma análise quantitativa, o power
arm médio apresentou-se mais eficiente com uma carga/área de 9,6 Mpa e 7,0 Mpa,
respectivamente, sendo inesperado este resultado, podendo ter ocorrido devido a
dissipação das franjas até estes pontos e a flexibilidade do fio de aço do power arm
por apresentar-se maior, outro considerável motivo, está relacionado a altura do
posicionamento do mini-implante quando comparado a uma ancoragem em molar, o
que pode nos levar a uma possível resposta diferente. Esta altura onde o miniimplante foi instalado vem corroborando com o trabalho de Zago em 201124 onde
validou que a melhor altura para instalação do mini-implante foi à 5mm da crista
óssea alveolar e não tendo haver portanto com o CR do canino; Nos pontos 3 e 4,
analisados qualitativamente, quando utilizado o power arm médio, observou-se a
formação de maior concentração de franjas coloridas no terço médio do canino,
dissipando-se ao longo da raiz porém com menos intensidade. E no quesito
quantitativo, a resposta foi a mesma, sendo uma concentração de carga/área de
10,8 Mpa e 9,0 Mpa, para os referidos pontos, respectivamente, o que tendenciou a
um movimento de translação do canino superior direito vindo de encontro com os
resultados obtidos pelos estudos de Rossato em 198219, onde foi constatado uma
tendência ao movimento de translação quando da utilização do power arm,
comparando-se ao método convencional; e por fim, nos pontos 5 e 6, quando
analisados tanto qualitativa quanto quantitativamente, o power arm longo propiciou
um movimento de inclinação dentária onde houve uma maior concentração de
tensões sobre o local próximo ao ápice do dente, de 9,8 e 9,4 Mpa nas áreas,
respectivamente. Este resultado foi esperado visto que a linha de ação de força
passou acima do centro de resistência do canino.
Embora da utilização de diferentes metodologias, porém com a utilização do
meio fotoelástico, julgou-se pertinente a exibição de resultados de trabalhos
clássicos existentes na literatura para a comparação de resultados. Caputo em
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19746 conclui que uma excessiva ativação de dobras Gable apresentou tendência a
um movimento de inclinação e uma perda de ancoragem ocorreu quando uma
magnitude de força foi excessiva. Já no presente estudo, observou-se uma
tendência de translação dentária independente de sua magnitude de força visto que
a linha de ação da força passa sob o centro de resistência do canino e a não perda
de ancoragem, considerando que a ancoragem faz-se absoluta visto da utilização de
mini-implantes. Já Brodsky observou em 19752 que utilizando-se da retração de
caninos com o método convencional ancorado no molar, houve uma tendência de
inclinação dentária com formação de franjas coloridas na crista alveolar distal do
canino e na face mesial do ápice radicular do mesmo, ocorrendo também, na crista
alveolar do molar e ao longo de sua raíz mesial o que revelaria a perda de
ancoragem, evidenciando a tendência a um movimento de inclinação vindo contra os
resultados obtidos pelo presente estudo que com a utilização do power arm de
tamanho médio houve uma tendência a um movimento de translação do canino,
sendo então mais eficiente para este fim.

4.6.3 Considerações finais
Por ser um estudo pioneiro no que diz respeito a variação de locais de
aplicação da força utilizando-se deste meio fotoelástico e do método power arm, o
presente estudo limitou-se a algumas comparações. Tendo então, que melhor
estabelecer seus resultados e esclarecer sua metodologia. Por este motivo, nesta
pesquisa optou-se por estudar o método power arm, e pelos resultados obtidos,
verificou-se sua eficiência. No entanto, indubitavelmente, deve-se considerar a
necessidade de estudos futuros para melhor esclarecer esta técnica e as possíveis
questões e dúvidas ainda pendentes.

4.7 CONCLUSÃO
Mediante a metodologia apresentada e os resultados obtidos, pode-se
concluir com este trabalho que:
•

Quando o objetivo foi verificar os pontos 1 e 2, situados no terço cervical
do canino, o power arm de tamanho médio apresentou-se mais eficaz
quando comparado aos outros dois tamanhos. Em uma análise subjetiva,
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o power arm de tamanho curto apresentou maior área de concentração de
forças (franjas coloridas)quando utilizado.
•

Quando o objetivo foi verificar a concentração de forças no terço médio do
canino, nas regiões dos pontos 3 e 4, o power arm médio obteve o melhor
resultado, propiciando um movimento de translação do canino.

•

Quando o objetivo foi verificar os pontos 5 e 6, localizados no terço apical
do canino, o power arm longo apresentou a melhor concentração de
forças tanto em sua análise qualitativa quanto em sua análise quantitativa,
quando comparado aos outros grupos de power arm, com tendência a um
movimento de inclinação dentária.

•

Para um movimento de translação do canino, o power arm de tamanho
médio apresentou-se mais eficaz e o de escolha para tal finalidade, sendo
apropriado por sua linha de ação de força passar sob o centro de
resistência do canino, observado isto, a utilização do power arm torna-se
um método auxiliar seguro e de total credibilidade.
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5 CONCLUSÃO
Mediante a metodologia apresentada e os resultados obtidos, pode-se
concluir com este trabalho que:
•

Quando o objetivo foi verificar os pontos 1 e 2, situados no terço cervical
do canino, o power arm de tamanho médio apresentou-se mais eficaz
quando comparado aos outros dois tamanhos. Em uma análise subjetiva,
o power arm de tamanho curto apresentou maior área de concentração de
forças (franjas coloridas)quando utilizado.

•

Quando o objetivo foi verificar a concentração de forças no terço médio do
canino, nas regiões dos pontos 3 e 4, o power arm médio obteve o melhor
resultado, propiciando um movimento de translação do canino.

•

Quando o objetivo foi verificar os pontos 5 e 6, localizados no terço apical
do canino, o power arm longo apresentou a melhor concentração de
forças tanto em sua análise qualitativa quanto em sua análise quantitativa,
quando comparado aos outros grupos de power arm.

•

Para um movimento de translação do canino, o power arm de tamanho
médio apresentou-se mais eficaz e o de escolha para tal finalidade, sendo
apropriado por sua linha de ação de força passar sob o centro de
resistência do canino, observado isto, a utilização do power arm torna-se
um método auxiliar seguro e de total credibilidade.
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