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1. RESUMO DO TRABALHO 
 
 

O tratamento ortodôntico ocorre devido à qualidade e precisão dimensional 

dos braquetes, principalmente em seus slots, onde o mesmo transmite a força 

realizada pelo fio para o dente, proporcionando a movimentação ortodôntica. 

Quando as angulações de torque e paralelismo estão alteradas, a eficiência do 

tratamento ortodôntico é comprometida. Nota-se daí uma crescente e preocupante 

dúvida se os valores informados pelos fabricantes são precisos e confiáveis. O 

presente projeto de pesquisa analisou o nível de precisão de braquetes ortodônticos 

disponíveis no mercado. A amostra foi composta por 100 braquetes Roth .022” de 

incisivos centrais superiores, sendo 50 metálicos e 50 cerâmicos, de cinco marcas 

comerciais: Abzil, GAC, Ormco, RMO e Unitek. Cada grupo é composto por 10 

braquetes, sendo cinco grupos de braquetes metálicos e outros cinco de braquetes 

cerâmicos das mesmas marcas. As imagens foram obtidas por um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), com aumento de  30 vezes. Estas imagens foram 

processadas e mensuradas pelo Software AutoCAD 2011, a partir dos dados brutos 

encontrados foi realizada a análise estatística, onde o torque de referência foi de 12 

graus com tolerância entre 11 a 13 graus e o paralelismo de referência de 0 graus 

com tolerância de -1 a +1 grau. Em relação ao torque, 42% dos materiais 

cerâmicos estiveram dentro das especificações e o material metálico obteve 46%.  

As marcas  GAC e a Ormco foram as únicas que obtiveram maioria de suas 

amostras dentro dos padrões aceitáveis nos dois casos. Com relação ao 

paralelismo, o percentual de amostras dentro das especificações foram de 60% para 

o tipo cerâmico e 56% para o metálico. No grupo cerâmico as marcas Abzil e RMO 

mantêm a maioria das amostras dentro da tolerância aceitável, já no grupo metálico 

as marcas GAC e Unitek obtiveram maior número de amostras com tolerância 

aceitável.  

 
 
2. INTRODUÇÃO 

 
 

A mecânica ortodôntica depende da precisão das angulações de torque e 

paralelismo nos slots dos braquetes, seja ele metálico ou cerâmico, transmitindo 

assim uma força correta e adequada ao dente durante a movimentação ortodôntica. 



Qualquer imprecisão destas angulações nos slots faz com que o tratamento 

ortodôntico seja comprometido e sua eficiência e qualidade são alterados. 

KUSY e WHITLEY (1999) afirmam que se os ângulos entre o slot-arco forem 

ultrapassados, a mecânica de deslizamento será cada vez mais impedida. Para que 

isto não ocorra existem dois índices de importância: o índice de preenchimento, que 

expressa a relação entre o tamanho do fio para o slot do braquete; e o índice do 

braquete, que expressa a relação entre a largura do braquete para seu slot. Os 

pesquisadores concluíram que tudo depende da angulação e preenchimento correto 

entre slot-arco para uma mecânica de deslizamento eficiente. 

KUSY e WHITLEY, também em 1999, realizaram outro estudo onde 

propuseram-se a examinar a relação slot-arco  em diferentes dimensões e marcas 

comerciais. Os resultados demonstraram que as dimensões dos fios foram 30% 

maiores e 15% dos braquetes avaliados possuiam canaleta menor que o prescrito 

pelo fabricante. Em alguns braquetes estudados, as canaletas excederam o valor da 

sua dimensão em aproximadamente 16%. Os autores concluíram que os fabricantes 

não descrevem os valores reais dos tamanhos de slots e dos fios ortodônticos em 

seus catálogos. 

CASH (2004) obteve resultados que indicam que os slots de braquetes 

ortodônticos são maiores do que o indicado pelos fabricantes. A geometria do slot e 

o padrão de acabamento do braquete variaram muito entre os grupos de braquetes. 

Os ortodontistas devem estar cientes de que pode haver uma perda tridimensional 

do posicionamento dentário, como resultado do uso inadvertido de braquetes 

ortodônticos com slots de grandes dimensões. 

 GIOKA e ELIADES (2004) investigaram exaustivamente as fontes de variação 

na expressão de torque em aparelhos pré-ajustados. As variáveis relacionadas com 

propriedades de materiais foram avaliadas, entre elas estavam: (1) a folga do fio em 

virtude da diferença da dimensão dos arcos nos slots dos braquetes, (2) 

irregularidades no processo de construção dos braquetes que impossibilitam o 

encaixe apropriado, (3) diferenças na rigidez das ligas do fio inseridas na canaleta 

do braquete, (4) variações entre valores reais de torque prescrito nos braquetes, e 

(5) formas de amarração dos arcos. 

MALTAGLIATI et al. (2006) afirmaram que os braquetes estéticos, e em 

especial os cerâmicos, apresentam características muito satisfatórias. Porém deve-

se ter cuidado na seleção do material, na maneira de manipulá-lo durante o 



tratamento e durante a remoção, deste modo é possível realizar um tratamento com 

qualidade. 

ZANESCO (2008) realizou um estudo onde comparou as angulações e 

torques de braquetes de marcas comerciais distintas em relação à prescrição de 

Roth e também em relação aos valores preconizados pelo fabricante. O autor 

conclui que as diferenças tanto de torque quanto de angulação quando comparados 

os valores à prescrição dos fabricantes, se enquadram dentro de um grau de 

tolerância preconizada por um órgão regulador de peças ortodônticas alemãs. 

ASSAD-LOSS et al. (2010) realizaram um estudo onde se mediu as 

dimensões da altura e profundidade do slot de nove tipos de braquetes de diferentes 

ligas e processos de obtenção, e  comparou tais medidas às divulgadas pelo 

fabricante. Em relação à profundidade do slot, a grande maioria dos grupos 

apresentaram valores aumentados, com variação de 8,2% a até 49%. A comparação 

entre braquetes do mesmo fabricante, mas de diferentes materiais, mostra que os 

braquetes de aço inoxidável apresentaram menores variações em relação ao 

divulgado pelo fabricante tanto em altura quanto em profundidade. 

STREVA et al. (2011) selecionou seis grupos, cada um composto por 20 

braquetes de cada uma das marcas disponíveis comercialmente no Brasil. Com esse 

estudo concluiu que em geral, os valores médios de torque para os suportes foram 

encontrados estar dentro dos valores prescritos pela técnica MBT, exceto para o 

Morelli marca para os braquetes dos caninos superiores. 

LEMOS (2013) avaliou o torque e o paralelismo entre as paredes internas e a 

altura das canaletas de braquetes estéticos de diferentes marcas comerciais, da 

prescrição de Roth, na dimensão .022”x.028”. Os resultados indicaram ampla 

concordância entre os valores verificados nos corpos de prova e os indicados pela 

prescrição técnica, denotando uma visão genérica de precisão satisfatória. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Os fabricantes não declaram qual o método que usam no controle de precisão 

dos slots dos braquetes e não colocam as tolerâncias aceitáveis em seus catálogos 

de produtos ou em suas etiquetas. É primordial ter o conhecimento sobre a precisão 

dos slots dos braquetes, permitindo um controle maior e momentos de torque mais 



correto. Nota-se daí uma crescente e preocupante duvida se os valores informados 

pelos fabricantes são precisos e confiáveis. 

Há poucos trabalhos relacionados com a avaliação da fidedignidade das 

angulações dos slots de braquetes e devido a este fato o presente trabalho analisou 

o nível de precisão de 100 braquetes ortodônticos disponíveis no mercado, 

braquetes Roth. 022” de incisivos centrais superiores, sendo 50 metálicos e 50 

cerâmicos, de cinco marcas comerciais: Abzil, GAC, Ormco, RMO e Unitek. 

 
4. METODOLOGIA 

O presente projeto de pesquisa realizou uma análise do nível de precisão de 

braquetes ortodônticos disponíveis no mercado, a amostra desse estudo foi 

composta por 100 braquetes Roth .022” de incisivos centrais superiores, sendo 50 

metálicos e 50 cerâmicos, de cinco marcas comerciais: Abzil, GAC, Ormco, RMO e 

Unitek. Cada grupo é composto por 10 braquetes, sendo cinco grupos de braquetes 

metálicos e outros cinco de braquetes cerâmicos das mesmas marcas. Os braquetes 

foram posicionados corretamente, possibilitando o paralelismo perfeito de seus slots 

em relação a um feixe de obtenção de imagem do microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), onde foi utilizado um aumento de 30 vezes. Todas as 100 

imagens, relativas às faces mesiais de cada um dos braquetes foram analisadas 

pelo Software AutoCAD 2011, onde foram processadas e mensuradas. Nestas 

imagens foram demarcados pontos e linhas para se determinar com exatidão, a 

formação dos ângulos e medidas que representam o torque e o paralelismo entre as 

paredes internas dos slots. Para as mensurações foram avaliados os ângulos 

formados pela intersecção da linha da base do braquete (LB), com as linhas 

tangentes as paredes internas dos slots (cervical - LC e incisal - LI). Obtendo-se a 

média entre eles (APC+API/2) foi possível definir o torque real apresentado por cada 

braquete. Para avaliação do paralelismo entre as paredes internas dos slots, os 

valores para os ângulos APC e API foram subtraídos entre si (APC – API), sendo o 

valor padrão de 0° indicativo de paralelismo perfeito. Estes valores foram 

comparados aos parâmetros de torque estabelecidos pela técnica de Roth, 

aceitando-se uma tolerância de +/- 1o que apresenta uma padronização e 

normatização para os aparelhos ortodônticos.  



                       

       Figura 1 - Braquete metálico                         Figura 2- Braquete Cerâmico 

Linha cervical, incisal e da base; Ângulos da parede cervical e incisal. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

O ortodontista depende da mecânica ortodôntica para o sucesso de seu 

tratamento, para que essa mecânica ocorra de forma desejável é primordial ter o 

conhecimento sobre a precisão dos slots e da relação slot-arco dos braquetes, 

permitindo um controle maior e momentos de torque mais correto. KUSY e 

WHITLEY (1999) afirmam que se os ângulos entre o slot-arco forem ultrapassados, 

a mecânica de deslizamento será cada vez mais impedida. Mas, os fabricantes não 

declaram qual o método que usam no controle de precisão dos slots dos braquetes e 

não colocam as tolerâncias aceitáveis em seus catálogos de produtos ou em suas 

etiquetas. Devido a este fato não tem como confiar na fidedignidade das angulações 

dos slots de braquetes, e saber se estes estão de acordo com a norma ISO 27020 

(2011).  

Para um tratamento ortodôntico de qualidade o cirurgião dentista deve saber 

escolher o melhor fabricante e o melhor material a ser utilizado. ASSAD-LOSS et al. 

(2010) em uma avaliação da precisão de braquetes metálicos, obteve resultados que 

demostraram que a altura do slots dos braquetes de todos os grupos apresentavam-

se aumentados, um aumento com variação de 1,82% a 10,91%. Em relação à 

profundidade do slot, a grande maioria dos grupos apresentaram valores 

aumentados, com variação de 8,2% a até 49%. Os resultados foram totalmente 

insatisfatórios, gerando uma grande preocupação sobre a qualidade do tratamento 

ortodôntico com materiais metálicos, principalmente pelo fato deste material ser o 

mais utilizado atualmente. 



MALTAGLIATI et al. (2006) afirmaram que os braquetes estéticos, e em 

especial os cerâmicos, apresentam características muito satisfatórias. Em um estudo 

LEMOS (2013) obteve resultados que indicaram ampla concordância entre os 

valores verificados nos corpos de prova de braquetes cerâmicos e os indicados pela 

prescrição técnica, denotando uma visão genérica de precisão satisfatória. Na 

avaliação da altura da canaleta dos braquetes, somente os modelos Luxi, da Rocky 

Mountaim Orthodontics e o Resolve Ceramic, da GAC apresentaram-se em 

desacordo com os parâmetros de prescrição. Os braquetes cerâmicos obtiveram 

bons resultados, questionando sua inferioridade em relação aos braquetes metálicos 

convencionais. 

 
6. RESULTADOS 

A partir dos resultados, foram calculados a média, o desvio padrão (DP), 

máxima e a mínima de torque e paralelismo de cada marca de braquetes metálicos 

e cerâmicos. Como exemplificado na tabela abaixo: 

Valores de precisão de braquetes metálicos e cerâmicos 

Prescrição: Roth                                          Slot: .022” 

Torque de referência: 12 graus                              Paralelismo de referência: 0 graus 

TORQUE 

                              METÁLICOS                          CERÂMICOS 

 Média D.P Máxima Mínima Média D.P Máxima Mínima 
Abzil 7,93 2,46 10,87 2,03 13,06 0,58 13,93 12,14 
GAC 11,55 0,67 12,63 10,60 12,31 1,06 13,43 9,93 
Ormco 12,07 0,76 13,02 10,47 11,81 1,19 13,41 9,89 
RMO 10,79 0,98 12,26 8,88 11,57 1,50 13,61 8,62 
Unitek 11,22 1,39 13,95 8,95 12,36 2,04 15,68 10,08 

 

PARALELISMO 

                             METÁLICOS                     CERÂMICOS 

 Média D.P Máxima Mínima Média D.P Máxima Mínima 
Abzil -0,80 1,28 1,81 - 2,71 -0,13 0,84 0,96 -1,87 
GAC 0,03 0,56 1,34 -0,57 -0,76 1,20 1,02 -2,81 
Ormco -1,50 0,81 -0,40 -2,63 -0,78 1,58 1,73 -3,66 
RMO -1,04 1,85 2,21 -4,13 0,57 1,33 3,41 -0,86 
Unitek -0,52 0,99 1,08 -2,02 -0,58 1,17 1,20 -1,97 

  



6.1  Análise Estatística  
 

6.2   Torque 
 

Seguindo os valores prescritos na técnica de Roth e considerando-se uma 

tolerância em acordo com a norma ISO 27020 (2011), entende-se aceitáveis valores 

de torque entre 11 a 13 graus e de -1 a +1 grau para paralelismo. De acordo com 

este critério, de forma geral, analisando os braquetes metálicos para torque, 

observamos que a maioria das amostras que se mantêm dentro das especificações 

são a das marcas GAC e Ormco, com 70% e 80% das amostras dentro dos padrões 

aceitáveis, respectivamente. Destacamos também que a marca Abzil não possui 

nenhuma amostra dentro da tolerância aceitável, como pode ser observado na 

Tabela 1.                          

                                    Tabela 1. Comparação dos braquetes do tipo metálico em relação ao torque. 

 
TORQUE 

                                           GRUPO 

Abzil GAC Ormco RMO Unitek Total 

Abaixo da especificação  10(100%)   3(30%) 1(10%) 6(60%) 5(50%) 25 

Dentro da especificação 0(0%) 7(70%) 8(80%) 4(40%) 4(40%) 23 

Acima da especificação 0(0%) 0(0%) 1(10%) 0(0%) 1(10%) 2 

Total 10 10 10 10 10 50 

 

Analisando os braquetes cerâmicos para torque, podemos ver que as únicas 

marcas que mantêm a maioria das amostras dentro das especificações são a GAC e 

a Ormco, ambas com 60% das observações dentro dos padrões aceitáveis. 

 

 
TORQUE 

                                           GRUPO 

Abzil GAC Ormco RMO Unitek Total 

Abaixo da especificação 0(0%) 1(10%) 3(30%) 4(40%) 4(40%) 12 

Dentro da especificação 3(30%) 6(60%) 6(60%) 4(40%) 2(20%) 21 

Acima da especificação 7(70%) 3(30%) 1(10%) 2(20%) 4(40%) 17 

Total 10 10 10 10 10 50 

Tabela 2: Comparação dos braquetes do tipo cerâmico em relação ao torque. 

 

Para a comparação do Torque entre os grupos para o tipo cerâmico, observa-

se que o grupo Unitek tem um percentual maior de peças fora das especificações. 

Em relação ao torque, 42% dos materiais cerâmicos estão dentro das especificações 



e no material metálico 46%. Em ambos os casos, ou seja, tanto no grupo metálico e 

cerâmico, as marcas que obtiveram melhores amostras com padrões aceitáveis 

foram da marca GAC e Ormco.  

 

Tabela 3: Distribuição de frequências quanto à classificação do torque. 

CLASSIFICAÇÃO DO TORQUE CERÂMICO METÁLICO TOTAL 

Abaixo da especificação 12(24%) 25(50%) 37(37%) 

Dentro da especificação 21(42%) 23(46%) 44(44%) 

Acima da especificação 17(34%) 2(4%) 19(19%) 

Total 50 50 100 

 

6.3 Paralelismo 

Com relação ao paralelismo para os braquetes metálicos, podemos observar 

que as marcas GAC e Unitek mantiveram a maioria de suas amostras dentro das 

especificações, ou seja, valores de -1 a +1. Já a marca Abzil teve 50% das amostras 

dentro da tolerância aceitável. 

 

 
PARALELISMO 

                                           GRUPO 

Abzil GAC Ormco RMO Unitek Total 

Abaixo da especificação 4(40%) 0(0%) 6(60%) 5(50%) 3(30%) 18 

Dentro da especificação 5(50%) 9(90%) 4(40%) 4(40%) 6(60%) 28 

Acima da especificação 1(10%) 1(10%) 0(0%) 1(10%) 1(10%) 4 

Total 10 10 10 10 10 50 

Tabela 4: Comparação dos braquetes do tipo metálico em relação ao paralelismo. 

 

Para a comparação do paralelismo entre os grupos para o tipo metálico, 

observa-se que o grupo RMO apresenta um percentual maior de amostras fora das 

especificações. Para os braquetes cerâmicos em relação ao paralelismo, 

observamos que as marcas Abzil e RMO mantêm a maioria das amostras dentro da 

tolerância aceitável, com 90% e 60%, respectivamente. Já as marcas GAC, Ormco e 

a Unitek mantiveram 50% das observações dentro das especificações. 

 

 

 



 
PARALELISMO 

                                           GRUPO 

Abzil GAC Ormco RMO Unitek Total 

Abaixo da especificação 1(10%) 4(40%) 4(40%) 0(0%) 4(40%) 13 

Dentro da especificação 9(90%) 5(50%) 5(50%) 6(60%) 5(50%) 30 

Acima da especificação 0(0%) 1(10%) 1(10%) 4(40%) 1(10%) 7 

Total 10 10 10 10 10 50 

Tabela 5: Comparação dos braquetes do tipo cerâmico em relação ao paralelismo. 

 

Para a comparação do paralelismo entre os grupos para o tipo cerâmico, 

observa-se que o grupo Ormco obteve um percentual maior de peças fora das 

especificações. Analisando os grupos metálico e cerâmico, com relação ao 

paralelismo, o percentual de amostras dentro das especificações foram 60% e 56% 

para os tipos cerâmico e metálico, respectivamente.  

 
Tabela 6: Distribuição de frequências quanto a classificação do paralelismo. 

CLASSIFICAÇÃO DO PARALELISMO CERÂMICO METÁLICO TOTAL 

Abaixo da especificação 13(26%) 18(36%) 31 

Dentro da especificação 30(60%) 28(56%) 58 

Acima da especificação 7(14%) 4(8%) 11 

Total 50 50 100 

 
 

As marcas que obtiveram melhores amostras com padrões aceitáveis no 

grupo cerâmico foram Abzil e RMO, no grupo de materiais metálicos as marcas GAC 

e Unitek mantiveram a maioria das observações dentro das especificações. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme expresso nos resultados, braquetes do tipo metálico e cerâmico 

apresentaram-se com alterações seja em torque ou em paralelismo, não 

demostrando nenhuma superioridade de um material em relação ao outro. Em 

relação ao torque as marcas GAC e a Ormco obtiveram o maior numero de amostras 

em padrões aceitáveis, tanto para o grupo metálico como o cerâmico. 

Diferentemente da marca Abzil que apresentou o percentual de peças totalmente 

fora das especificações, isto para o grupo de material metálico. Para o paralelismo 

de braquetes cerâmicos as marcas Abzil e RMO mantêm a maioria das amostras 



dentro da tolerância aceitável e os braquetes do tipo metálico as marcas GAC e 

Unitek mantiveram a maioria das observações dentro das especificações. A marca 

GAC é a única que se repete com padrões de amostras de qualidades em relação 

ao torque e paralelismo, tornando-se uma boa escolha para o profissional. 
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