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1. RESUMO 

  

Esta pesquisa consistiu em um experimento in vitro sobre o comportamento 

de anéis elásticos sob ativação de 3 vezes seu diâmetro. Foram avaliados elásticos 

com diferentes intensidades de força: leve (2,5oz), médio (4,5oz) e pesado (6,5oz), 

de duas diferentes marcas comerciais mais utilizadas na Ortodontia: Morelli e 

Orthometric, sendo todos os anéis de dimensão 3/16”, foi mensurado o valor da 

força inicial (t0) e da degradação desta força nos tempos 1, 6, 24, 48, 72 e 120 

horas, todos os 60 corpos de prova tiveram sua força mensurada por um 

dinamômetro. A partir dos dados brutos foi realizada uma análise estatística e 

verificou-se que os elásticos ortodônticos tem diferença significativa na degradação 

de força entre os fabricantes, depois de ativados por 6, 48 e 72 horas. Na 

comparação entre os tipos de intensidade leve, médio e pesado, houve diferença 

estatisticamente significativa de todos os tempos com relação ao tempo t0. Além da 

força de degradação mostrar-se mais expressiva nas primeiras 24 horas, e que após 

esse período, a degradação ocorreu de forma mais lenta.   

 

2. INTRODUÇÃO 

 

No início do século passado, houve um aumento no estudo e 

desenvolvimento da mecânica ortodôntica, bem como dos dispositivos incorporados 

aos aparelhos. Dispositivos esses que visam auxiliar a mecânica ortodôntica e, 

assim, possibilitar ao profissional um maior controle nos movimentos desejáveis e 

indesejáveis dos dentes, dentro dos objetivos propostos pelo aparelho utilizado. 

Entre os vários dispositivos, temos os elásticos de látex, cuja importância singular 

tem despertado o interesse de diversos pesquisadores e, devido ao seu baixo custo 

e grande versatilidade, são largamente utilizados na Ortodontia. 

Atualmente, esse material elástico pode ser empregado de diversas formas, 

como substitutos de ligaduras metálicas, movimentação dentária para retração de 

dentes, fechamento de espaços, correção de relação interarcos, auxiliares na 

utilização de aparelhos extrabucais occipitais ou parietais, com máscara facial ou 

então como elástica intermaxilares nas fases de intercuspidação, correção dentária 
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da Classe II e da Classe III e na correção da linha média por exemplo. (Henriques et 

al., 2003)  

Sabe-se que os elásticos intrabucais intermaxilares não são materiais ideais, 

pois suas propriedades mecânicas mudam com o tempo e temperatura. Todos os 

tipos de elásticos ortodônticos absorvem umidade e se deterioram em condições 

intrabucais, o que representa um problema na prática clínica. (Moris et al.,2009) O 

fato dos elásticos ortodônticos perderem sua elasticidade, com consequente 

redução da força, tem sido bem documentado, onde quanto mais estirados forem 

estes, maior é a deformação permanente gerada. 

Apesar da variável intensidade de força dos elásticos intrabucais ser uma 

característica a muito incorporada a estes materiais, pouco se estudou sobre a 

influência desta variação de acordo com a intensidade de força descrita pelo 

fabricante, e a degradação de força sofrida durante o tempo de uso destes recursos 

mecânicos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Em decorrência da necessidade de elucidar melhor a influência da variável 

intensidade de força dos elásticos intrabucais, conforme descrita pelos fabricantes, e 

a degradação de força sofrida durante o tempo de uso destes recursos mecânicos, 

mostra-se importante o estudo comparativo quanto à degradação de força de anéis 

elásticos de diversas intensidades de força em relação ao período de ativação/uso. 

O presente projeto tem como objetivo realizar um experimento in vitro de 

alongamento de anéis elásticos de diferentes intensidades de força, originários de 

duas marcas comerciais amplamente utilizadas em Ortodontia, e testar a seguinte 

hipótese nula: "Não existem diferenças significativas, quanto à degradação de força 

de elásticos intrabucais, entre as diferentes intensidades disponíveis e os tempos de 

utilização estudados". Por meio dos resultados a serem encontrados, a comunidade 

ortodôntica terá maior precisão na aplicação clínica dos elásticos intrabucais, 

principalmente aumentando seu conhecimento sobre o comportamento da variável 

intensidade de força em situações de simulação mecânica. 
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4. METODOLOGIA  

Descreve-se a seguir os materiais empregados e a metodologia aplicada. 

 

4.1 Materiais utilizados 

 Recipiente de vidro com dimensões 35x16x27cm 

 Água destilada 

 Aquecedor com termostato 

 Termômetro 

 Bomba de circulação e filtragem de água 

 Três placas de acrílico com dimensões de 25x5x1cm 

 Dinamômetro Haag-Streit A.G. Correx (10-250g) 

 

A amostra utilizada neste experimento foi composta por 6 grupos de elásticos 

ortodônticos de dimensão 3/16”, totalizando 60 anéis elásticos, conforme descrito 

abaixo: 

 Elásticos da marca Morelli: 10 força leve, 10 média e 10 pesada 

 Elásticos da marca Orthometric: 10 força leve, 10 média e 10 pesada. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Recipiente de vidro nos 

primeiros instantes do experimento. 

Figura 3– Medição da força do 

elástico com auxilio do dinamômetro. 
Figura 1 - Placas  de acrílico com os 

elásticos tensionados 
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4.2.  Métodos 

Os elásticos foram adquidos de seus revendedores em embalagens fechadas 

e foram selecionados aleatoriamente e divididos em 6 grupos de 10 elásticos, 

variando de intensidade leve, média e pesada, totalizando 60 elásticos, de duas 

diferentes marcas comerciais: Morelli e Orthometric, sendo todos de dimensão 3/16”. 

  O experimento foi realizado em um recipiente de vidro com as dimensões de 

35 x 16 x 27cm, com capacidade para 15 litros, em cujo interior foi colocado água 

destilada, aquecida e estabilizada por um aquecedor em uma temperatura de 37ºC e 

monitorada com um termômetro, buscando simular condições ambientais 

semelhantes com a cavidade bucal.  

 Para a ativação dos elásticos foram utilizadas três placas de acrílico, com 

dimensões de 25 x 5 x 1cm. Cada placa possuindo 20 pares de pinos, com 1 cm de 

distância entre os pares de pinos no sentido longitudinal da placa. A distância entre 

os dois pinos de cada par é de 14,3mm, representando três vezes o diâmetro interno 

do elástico, conforme especificação de aplicação clínica.  

Para a realização do experimento, uma das extremidades do elástico foi 

colocada em um dos pinos da placa e a outra extremidade foi lentamente puxada 

com o auxílio do dinamômetro até o pino oposto correspondente, com a finalidade 

de mensurar o valor da força no instante inicial de ativação. Este procedimento foi 

realizado com todos os elásticos de cada grupo. As placas de acrílico, com os 

elásticos posicionados, foram mergulhadas no recipiente contendo água destilada e 

as suas mensurações foram repetidas, na mesma ordem de montagem após 1, 6, 

24, 48, 72 e 120 horas, utilizando-se o mesmo dinamômetro de precisão da marca 

Haag-Streit A.G. Correx (10 - 250 g). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente os elásticos ortodônticos são largamente utilizados, possuindo 

propriedades que estabelecem vantagens e desvantagens. Fatores positivos 

amplificam o seu emprego na rotina ortodôntica. Por serem elásticos, constituem 

importante fonte de força, não necessitam de ativação, são facilmente manuseados 

pelo próprio paciente na sua colocação e remoção, são descartados após seu uso, e 

contribuem na correção das más oclusões. (Henriques et al., 2003)  
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Entretanto, alguns fatores têm chamado atenção dos ortodontistas quanto ao 

seu uso, sabe-se que os elásticos não são considerados materiais ideais, pois 

sofrem influência de fatores físicos e ambientais como seu diâmetro interno, 

espessuras da parede, largura do elástico, tensão aplicada, falta de padronização 

pelos fabricantes, dos fluidos bucais, temperatura e tempo de utilização, influenciam 

na eficácia destes materiais durante o tratamento ortodôntico. (Moris et al., 2009)  

A maioria dos dispositivos ortodônticos utilizados para empregar forças e, 

consequentemente movimentar dentes, não apresenta uma força constante. Com o 

decorrer do tempo, a magnitude de força inicialmente empregada se reduz e, com 

isso, a movimentação dentária pode diminuir ou cessar. Os materiais elásticos 

apresentam esta característica de degradação da força. (Loriato et al., 2006)   

Esta pesquisa teve a finalidade de mensurar o valor da força inicial (t0) e da 

degradação de força de anéis elásticos ortodônticos nos tempos 1, 6, 24, 48, 72 e 

120 horas, todos os 60 corpos de prova tiveram sua força mensurada por um 

dinamômetro.  

A degradação da força dos anéis elásticos, de ambas as marcas, com 

dimensão 3/16“ foi maior nas primeiras 24 horas. Depois disso eles continuam 

perdendo força, só que de uma forma mais lenta e gradual, o que leva a concluir que 

deve-se deixá-los na boca por um período maior afim de se aproveitar essa força 

leve e constante de acordo com Andreasen e Bishara (1970) e Loriato et al.,(2006).  

Os elásticos, por serem influenciados por diversos fatores físicos e 

ambientais, como já citado por diversos pesquisadores, têm a sua eficácia 

comprometida durante o tratamento ortodôntico, pois sofrem degradação de sua 

força, e segundo Henriques et al., (2003) necessita ser trocado diariamente ou 

mensalmente a depender de sua aplicação.  

Ao analisar os resultados, conclui-se também que há diferença significativa na 

perda de força entre os fabricantes nos tempos t6-t0, t48-t0 e t72-t0, ou seja, para 

esses tempos há diferença na perda de força entre as duas marcas, Morelli e 

Orthometric. Estes resultados obtidos servem apenas como referência. De acordo 

com Cabrera et al., (2003) para uma força adequada, o uso do dinamômetro de 

precisão é fundamental.  
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Na comparação entre os tipos de intensidade leve, médio e pesado, há 

diferença estatisticamente significativa de todos os tempos com relação ao tempo t0, 

ou seja, em todos os tempos há diferença na perda de força nos corpos de prova.  

Segundo Moris et al., (2009) ao decidir qual elástico usar, dentre os 

estudados, deve-se observar o comportamento individual de cada marca e tamanho, 

devido à variabilidade dos resultados, e assim escolher qual o elástico ideal para o 

caso.  

Observando que o nível ideal de força é variável, seria interessante o 

ortodontista compreender as propriedades dos elásticos de látex, bem como suas 

limitações e riscos e ter em seu consultório, elástico de variados tamanhos e 

marcas, e também fazer uso do dinamômetro para a seleção do seu elástico. E 

assim, avaliar a quantidade de força necessária para cada caso em particular e 

julgar, com base nos resultados encontrados, qual o elástico mais indicado e qual o 

tempo mais apropriado para sua troca, buscando alcançar a movimentação dentária 

desejada. 

 

6. RESULTADOS 

 

  Como uma visualização geral dos dados, apresentamos nas tabelas de 1 e 2 

as estatísticas descritivas de anéis elásticos das duas diferentes marcas utilizadas 

na ortodontia, Morelli e Orthometric, composto por três tipos de intensidade de força 

(leve, médio e pesado). 

 

Tabela 1: Dados da estatística descritiva para a fabricante Orthometric em 

relação ao tipo leve, médio e pesado para todos os tempos. 

Orthometric 

TEMPO 
LEVE MÉDIO PESADO 

Média D.P. Média D.P. Média D.P. 

t0 60 5,37 98 7,89 159,5 7,98 

t1 55 3,33 93,5 5,8 147 11,35 

t6 53,5 5,29 87 6,75 140 12,02 

t24 50,5 4,97 83 6,75 124 6,99 

t48 48 5,37 77,5 4,25 123,5 6,68 

t72 46,5 4,11 72,5 3,54 114,5 8,96 

t120 43 4,21 72,5 3,54 112,5 8,58 
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Tabela 2: Dados da estatística descritiva para a fabricante Morelli em relação 

ao tipo leve, médio e pesado para todos os tempos. 

Morelli 

TEMPO 
LEVE MÉDIO PESADO 

Média D.P. Média D.P. Média D.P. 

t0 82 4,8 147,5 6,34 161 6,7 

t1 77 3,5 143 4,83 157 4,83 

t6 73,5 2,41 126,5 4,74 141,5 5,29 

t24 69 3,16 124 4,74 132,5 3,53 

t48 64,5 4,37 119 5,67 125,5 4,97 

t72 63,5 4,11 112,5 3,53 121 3,94 

t120 62,5 4,24 111 4,6 122 4,83 

 

As tabelas mostram os resultados da estatística descritiva para cada variável. 

Contendo a média e desvio padrão para cada Fabricante e Tipo em relação ao 

Tempo. 

Para a análise dos dados foi utilizada a variância (ANOVA), para verificar se 

há diferença estatisticamente significante de força entre os fabricantes, intensidade 

de força e também a existência de efeito de interação entre fabricante e intensidade.   

Na Tabela 3 é apresentado o valor da estatística e valor p para cada um dos testes 

realizados. 

   Tabela 3: Teste de significância das diferenças de tempo em relação a t0. 

  Fabricante Tipo Fabricante*Tipo 

Diferença Estat. F valor p Estat. F valor p Estat. F valor p 

t1-t0 2.61 0.1121 4.00 0.0240 5.76 0.005 

t6-t0 9.05 0.0040 25.06 <.0001 3.51 0.370 

t24-t0 2.76 0.1027 80.62 <.0001 11.40 <.0001 

t48-t0 7.50 0.0083 48.41 <.0001 2.27 0.1126 

t72-t0 5.59 0.0216 96.36 <.0001 7.63 0.0012 

t120-t0 2.41 0.1261 85.48 <.0001 12.00 <.0001 

 

Pela tabela 3, podemos verificar que, há diferença significativa na perda de 

força entre os Fabricantes nos tempos t6-t0, t48-t0 e t72-t0, ou seja, para esses 

tempos há diferença na perda de força entre as duas marcas. Na comparação entre 

os tipos de intensidade (leve, médio e pesado), há diferença estatisticamente 

significativa de todos os tempos com relação ao tempo t0, ou seja, em todos os 

tempos há diferença na perda de força nos corpos de prova. Além disso, no teste do 
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efeito de interação Fabricantes e os Tipos de intensidade, só não houve significância 

no tempo t48-t0, ou seja, nos demais a relação entre a marca do elástico e a 

intensidade da perda de força é significativa.  

Na tabela 4 foi aplicado o teste de Tukey ao nível de significância de 5% para 

verificar quais são as diferenças existentes em cada um dos tempos em relação ao 

tempo t0.  

Tabela 4: Agrupamento do teste de Tukey para identificar as diferenças 

significativas ao nível de 5% para a comparação dos tipos no tempo t1, t6, t24, t48, 

t72, 120 em relação ao tempo t0. 

Tukey Grouping Mean N Tipo 

T1 

  A -4.000 20 Leve 

B B -4.500 20 Médio 

B   -8.250 20 Pesado 

T6 

A -6.500 20 Leve 

B -16.000 20 Médio 

B -19.500 20 Pesado 

T24 

A -10.250 20 Leve 

B -19.250 20 Médio 

C -32.000 20 Pesado 

T48 

A -13.750 20 Leve 

B -24.500 20 Médio 

C -35.750 20 Pesado 

T72 

A -15.000 20 Leve 

B -30.250 20 Médio 

C -42.500 20 Pesado 

T120 

A -17.250 20 Leve 

B -31.000 20 Médio 

C -43.000 20 Pesado 

 

Através do teste Tukey acima, podemos analisar que, para t1-t0, não há 

diferença entre as médias do tipo de intensidade de força leve e médio e nem do 

médio para o pesado, mas há diferença estatisticamente significante entre as médias 

do tipo leve e pesado. 
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Para a diferença de força nos tempos t6-t0, a diferença média do tipo de 

intensidade de força leve é diferente das médias do tipo médio e pesado. Por outro 

lado, observa-se que não há diferença estatisticamente significante entre as médias 

do tipo médio e pesado. 

Podemos verificar que, a diferença de força para os tempos t24, t48, t72, t120 

em relação a t0, há diferença significativa entre as médias do tipo leve, médio e 

pesado. 

Na tabela 5 foi aplicado o teste de Tukey ao nível de significância de 5% para 

verificar quais são as diferenças existentes na comparação entre os fabricantes em 

relação ao tempo t0. 

Tabela 5: Agrupamento do teste de Tukey para identificar as diferenças 

significativas ao nível de 5% para a comparação dos fabricantes no tempo t1, t6, t24, 

t48, t72, t120 em relação ao tempo t0. 

Tukey Grouping Mean N Fabricante 

T1 

A -4.500 30 Morelli 

A -6.667 30 Orthometric 

T6 

A -11.667 30 Orthometric 

B -16.333 30 Morelli 

T24 

A -19.333 30 Orthometric 

A -21.667 30 Morelli 

T48 

A -22.167 30 Orthometric 

B -27.167 30 Morelli 

  T72 

A -27.333 30 Orthometric 

B -31.167 30 Morelli 

T120 

A -29.167 30 Orthometric 

A -31.667 30 Morelli 

 

Analisando o teste Tukey acima, vemos que não há diferença significativa 

para as médias dos fabricantes em relação a força perdida durante os tempos t1, 

t24, t120 em relação a t0. Porém, para os tempos t6, t48, t72 em relação a t0, 
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podemos concluir que há diferença nas médias dos fabricantes estatisticamente 

significante para a perda de força durante o tempo observado. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram que os elásticos 

ortodônticos tem diferença significativa na degradação de força entre os fabricantes, 

depois de ativados por 6, 48 e 72 horas, ou seja, para esses tempos houve diferença 

na perda de força entre as duas marcas. 

Na comparação entre os tipos de intensidade leve, médio e pesado, houve 

diferença estatisticamente significativa de todos os tempos com relação ao tempo t0, 

ou seja, em todos os tempos há diferença na perda de força nos corpos de prova. 

Porém somente a partir do tempo t24 em relação ao t0 tem diferença significativa em 

relação aos três tipos de elásticos. 

A força de degradação mostrou-se mais expressiva nas primeiras 24 horas, 

sendo que, após esse período, a degradação ocorreu de forma mais lenta e gradual. 
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