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Introdução
Publicamos, há pouco tempo, em nosso site: www.ortocompras.com.br2 e no capítulo 16 do livro 

Ortodontia – Estado Atual da Arte5, algumas considerações sobre a possibilidade de se introduzir 
aperfeiçoamentos nos braquetes ortodônticos atuais. Na íntegra transcreve-se para seu conhecimento: 

Para uma escorreita fase de alinhamento e nivelamento, além dos fios de última geração, faz-
se necessário o desenvolvimento de braquetes com desenho intrínseco superior aos atuais. Com 
a certeza, em futuro próximo, teremos braquetes de alta PERFORMANCE®, capazes de abreviar 
significativamente as fases  do tratamento ortodôntico. Este é o grande desafio. Acredita-se que, 
brevemente, braquetes capazes de realizar eficazmente o movimento de rotação com sobrecorreção, 
além de outras versatilidades, estarão disponíveis para a comunidade ortodôntica. Tudo isso em 
braquetes convencionais e autoligáveis de pequenas dimensões.

Levando-se em conta que o braquete convencional vem do século passado e que, intrínsicamente, 
desde Angle, nada mudou, torna-se necessário o surgimento de um braquete convencional 
aperfeiçoado. Angle chegou a afirmar que seu aparelho edgewise  seria o último e o melhor. Acredita-
se que, em pleno século 21, o braquete convencional pode receber aperfeiçoamentos importantes, 
principalmente no sentido de abreviar a fase de alinhamento e nivelamento.

Assim, numa parceria com a Empresa ID-Logical, desenvolvemos um novo braquete – PERFORMANCE® 

- com características internas que propiciam possibilidades clínicas significativas para todas as fases 
de um tratamento ortodôntico. Os aperfeiçoamentos são inéditos, fazendo com que este suporte 
ofereça uma lista de mais de uma dezena de novas versatilidades que podem abreviar a duração 
do tratamento, bem como, torná-lo mais simples. Um Pedido de Patente Utilidade sob número 
20.2017.000785.0, foi protocolado junto ao INPI, a fim de salvaguardar as modificações introduzidas 
no Braquete Bracanic (Fig. 01).

Fig. 01 -  Protótipo 3D do Braquete Bracanic PERFORMANCE® desenvolvido pela ID-Logical
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 Descrição suscinta

A partir do braquete convencional Bracanic, fabricado pela ID-Logical, incluiu-se alguns 
aperfeiçoamentos capazes de oferecer possibilidades clínicas importantes. Dois planos inclinados 
a partir do terço médio do corpo do braquete com orifícios de .014” (0.355mm) de diâmetro em 
suas extremidades, para ligaduras .008” e .010”.  No centro do corpo do braquete colocou-se um 
slot vertical, com as dimensões de .019 x .027”, capaz de receber fios até .017 x .025”. O SLOT  do 
braquete é .022”. A PRESCRIÇÃO inicial, a ser lançada, será MBT, e a denominação deste novo braquete 
é PERFORMANCE®. Portanto, a prescrição será com braquete PERFORMANCE®  – MBT Compatível (Fig. 
01).

O desenho do braquete PERFORMANCE®  oferece uma interface fio-slot com atrito significativamente 
minimizado. Desta maneira, todas as biomecânicas de deslize podem ser realizadas com forças 
sensivelmente reduzidas.

 

Versatilidades Clínicas

Observando-se o design deste braquete, inédito, batizado de PERFORMANCE®, descreve-se as 
principais versatilidades clínicas decorrentes dos aperfeiçoamentos incluídos no Braquete convencional 
Bracanic, comercializado pela ID-Logical – Produtos Ortodônticos.

01. Correção das giroversões  

 Por intermédio dos orifícios posicionados nas extremidades dos dois planos inclinados pode-se 
realizar giroversões planejadas com sobrecorreções. Os fios de última geração – NiTi termoativo, NiTi 
superelástico, Copper-NiTi e Titânio-Nióbio – propiciam, juntamente com o braquete PERFORMANCE®, 
facilidades na correção de giroversões, desde as mais simples e até as mais severas. 

 Verifica-se que a superfície plana na base do slot e os chanfros nas saídas do slot permitem 
um significativo aumento da distância inter-braquetes. Assim, uma maior quantidade de fio será 
providenciada entre um dente e outro. Em consequência, uma força suave e constante será gerada, 
com resultados diferenciados em relação a outros braquetes. 

Os orifícios colocados nas extremidades dos planos inclinados são usados para aplicação de ligaduras 
para as giroversões. Se o grau de rotação do dente considerado for alto, o arco ortodôntico inicial deve 
ser o Níquel-titânio superelástico .010”. Após duas consultas passar para o arco .012” até a obtenção da 
sobrecorreção. Durante o tempo em que as rotações estão sendo realizadas, não usar ligaduras (nem 
metálicas, nem elásticas) nas aletas dos braquetes envolvidos na movimentação (Fig. 02 a, b, c, d).
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02. Slot vertical para uso de Power-arms

O slot vertical, centralizado no corpo do braquete, possibilita o uso de mecânicas por intermédio 
dos chamados  Power-arms, conforme planejado pelo profissional. Trata-se de uma possibilidade clínica 
importante. A linha de ação de forças pode ser deslocada para bem próximo do centro de resistência 
do dente considerado, permitindo movimentações bem controladas (Fig. 03).     

 

Fig. 02 a, b, c, d -  Detalhes para obtenção do movimento de rotação de forma efetiva.

Fig. 03  – Power-arm encaixado no slot vertical para mecânica de deslize. 
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03. Slot vertical para uso de molas de verticalização
O movimento axial de dentes, com o uso de braquetes com slot vertical, fica facilitado com a 

aplicação de molas de verticalização. Movimentação radicular, coronária e/ou simultâneas pode ser 
planejada. Pode-se optar por outros desenhos de molas de verticalização, como, por exemplo, a mola 
de Begg (Fig. 04).

04. Slot vertical para uso de cantiléver de rotação
O slot vertical aceita um cantiléver com dobraduras para produção do movimento de rotação, 

quando a giroversão estiver acima de 45 graus. Quando o dente considerado estiver com giroversão 
severa, recomenda-se iniciar com o uso do cantiléver de rotação até que o braquete possa ser 
posicionado na face vestibular do dente (Fig. 05 a, b, c, d).

Fig. 04 - Mola de verticalização de Begg aplicada no braquete PERFORMANCE®. 

Fig. 05 a,b, c, d – Cantiléver de rotação em várias posições, para giroversão do dente 35.
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05. Slot vertical para uso de cantilévers de verticalização e/ou 
      intrusão

Diversos desenhos de cantilévers podem ser empregados no slot vertical. O dente que vai receber 
o cantiléver deve ser ancorado, a fim de que a mecânica atue em outro dente ou grupo de dentes, 
para – por exemplo – imprimir movimentos de intrusão ou extrusão. Vários desenhos de cantilévers 
para verticalização e/ou intrusão simultâneas de molares podem ser escolhidos. Observando-se as 
ilustrações verifica-se que o slot vertical aceita cantilévers confeccionados com fio TMA .016 x .022 
ou .017 x .025” com vários desenhos (Fig. 06 a, b, c).

Fig. 06 a, b, c – Cantiléver de verticalização e/ou intrusão simultâneas.

 06. Slot vertical para uso de pinos-ganchos

Mais uma versatilidade do slot vertical. Com o uso de pinos-ganchos, especialmente desenhados, 
os incômodos “Kobayashi” podem ser descartados. Dessa forma, os elásticos de todos os tipos 
serão engatados nesses pinos, com a grande vantagem de oferecer conforto ao paciente (Fig. 07). 
A prescrição Bracanic PERFORMANCE®, MBT compatível, não apresenta ganchos. Portanto, quando 
necessário indica-se o uso de pinos-gancho aplicados no slot vertical.

Fig. 07 – Pino-gancho encaixado no slot vertical com elástico
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07. Slot vertical para uso de posicionadores

Por intermédio de posicionadores de policarbonato encaixados no slot vertical a localização do 
“x” e do “y” fica facilitada, permitindo um correto posicionamento dos braquetes na colagem direta. 
Estamos desenvolvendo junto com a ID-Logical os posicionadores com “x” pré-determinados.

08. Slot vertical possibilitando o uso de um segundo arco

Um clip ou amarrilho aplicados no slot vertical possibilitam o uso de dois arcos simultaneamente. 
Imagine um arco estabilizando a arcada e outro arco realizando uma biomecânica pré-determinada. 
Zucchi e col7. acabam de lançar um livro sobre a Filosofia Duplo-slot. Recomendamos o referido livro 
para que se possa planejar biomecânicas possíveis com o braquete PERFORMANCE® . Pode-se adiantar 
que o domínio no uso de dois arcos ajuda sobremaneira na solução de casos complexos. O clip pode 
ser facilmente dobrado usando fio de aço .017 x .025” (Fig. 08).

09. Slot vertical para uso de molas de torque
 
De acordo com a dica clínica de YOAV8, a mola de torque se mostra altamente eficaz; é simples e fácil 

de ser confeccionada. Os dois orifícios posicionados nas extremidades dos planos inclinados facilitam o uso 
da mola de torque. Indica-se o emprego de fio TMA ou aço, redondo com diâmetro .014”, compatível com 
o diâmetro dos orifícios. A ilustração indica o posicionamento da referida mola individual de torque (Fig. 09).

Fig. 08  – Um arco no slot e outro arco sob as aletas cervicais ligados através de ligaduras.

Fig. 09  – Braquete PERFORMANCE® com aplicação da mola de torque.
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10.  Slot vertical para uso da barra de torque

A TP Inc.6 fornece barra de torque, pré-fabricada, que pode ser usada no slot vertical para torques 
individuais (Fig. 10). A referida barra de torque poderá ser dobrada com fio australiano Bow-flex 
.016”.

Fig. 10 – Barra de torque patenteada pela TP Inc

11. Slot vertical para uso de “clip” de autoligação

Facilmente, este braquete pode ser transformado em autoligável pelo uso de um clip encaixado no 
slot vertical. Interessante atentar para o detalhe da extensão do clip. Ele fica centralizado, facilitando, 
ainda mais, o movimento de rotação. Não se trata de um clip para promover o movimento de rotação, 
mas sim, para facilitar o movimento quando do uso dos planos inclinados.(Fig. 11).

Fig. 11 – Clip de ligação confeccionado com fio de aço .017 x .025”
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13. Funcionando como um braquete wide e como braquete slim

Numa observação atenta aos casos clínicos incluídos no livro MBT (McLaughlin, Bennett e Trevisi), 
verifica-se que os braquetes usados são todos wide e sem ganchos. Quando os ganchos tornarem-se 
necessários os autores indicam a aplicação de “Kobayashi”. Os ganchos incluídos no próprio braquete 
são desconfortáveis. Os pacientes adultos queixam-se desses ganchos que, na maioria dos casos, 
precisam ser desgastados. Os braquetes wide expressam com maior eficiência os torques, as rotações 
e a mecânica de deslize. Os dois planos inclinados transformam o braquete PERFORMANCE®  em um 
braquete wide, pelo uso dos orifícios nas extremidades dos planos inclinados. A parte plana no fundo 
do slot e os chanfros nas extremidades mesial e distal da ranhura permitem uma maior quantidade 
de fio entre um braquete e outro, possibilitando comportamento como um suporte slim.

Fig. 13 – PERFORMANCE® funcionando como braquete wide e/ou slim

12. Aplicação nas mecânicas de deslize 

Observando-se a figura abaixo, verifica-se que as mecânicas de deslize, através do orifício na 
extremidade do plano inclinado, posiciona a linha de ação de forças mais próxima do Centro de 
Resistência do dente considerado. Dessa forma, os efeitos indesejáveis de rotação serão minimizados.

Fig. 12 – Usando ligadura através do orifício para mecânica de deslize.
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Considerações finais

A ID-Logical – Produtos Ortodônticos, empresa que disponibilizará, inicialmente, na Prescrição 
MBT, que denominamos de MBT-Compatível, brevemente iniciará estudos para o desenvolvimento do 
Braquete PERFORMANCE®  Autoligável metálico e estético. Aguardem!

O presente artigo receberá atualizações constantes que serão publicadas nos sites:
www.id-logical.com e www.ortocompras.com.br.
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