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RESUMO 

FONSECA, Cynthia Couto Pimenta. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, Agosto de 2015. Roller Braquete: análise de um novo modelo de braquete 

que permite a diminuição do atrito em comparação com o braquete convencional 

– estudo realizado via método de elemento finito. Orientador: Leandro Silva 

Marques. Coorientador: Thiago Henrique Lara Pinto. Dissertação (Mestrado em 

Odontologia). 

 

Objetivos: Apresentar um novo modelo de braquete, denominado Roller Braquete, como 

alternativa para reduzir o atrito na prática clínica ortodôntica, e avaliar o atrito na base do 

Roller Braquete comparando com o braquete convencional, por meio do método de 

elementos finitos (MEF). Métodos: O Roller Braquete foi desenvolvido e patenteado pelo 

prof. Leandro Silva Marques e considera especificamente a incorporação de esferas 

deslizantes (flutuantes) no fundo canaleta do braquete. Modelos bidimensionais construídos 

pelo método de elementos finitos foram utilizados para desenvolver análises do problema via 

simulação computacional. A geometria dos corpos analisados foi desenvolvida em software 

de Computer Assisted Design (CAD). O modelo de elementos finitos foi gerado por meio de 

um software Computer Assisted Engineering (CAE). Para a obtenção de um modelo teórico 

por meio do MEF, as características geométricas e propriedades dos materiais utilizados no 

Roller Braquete foram definidas previamente, de acordo com estudos relatados na literatura 

científica. A morfologia deste braquete foi baseada em braquetes convencionais disponíveis 

no mercado. A estrutura criada foi discretizada em elementos finitos, utilizando-se o software 

Abaqus
®
 (Dessault Systèmes, França). Resultados: As esferas flutuantes localizadas na base 

do Roller Braquete favorecem a redução da dissipação de energia, diminuindo o atrito. O 

Roller Braquete apresenta características estruturais e propriedades mecânicas que 

representam avanços quando comparadas aos braquetes convencionais. A redução da 

dissipação de energia é maior no Roller Braquete quando comparada com o braquete 

convencional. Considerando a presença de um lubrificante, a redução da força de atrito no 

Roller Braquete chega a 48% em comparação ao braquete convencional. Conclusão: A 

principal vantagem que o Roller Braquete acrescenta em relação ao estado da técnica, se 

fundamenta em ser um acessório que pode ser utilizado como alternativa para diminuir o 

atrito quando comparado ao braquete convencional, diminuindo os efeitos prejudiciais à 

biomecânica do tratamento ortodôntico. 

Palavras-chave: braquetes; atrito; ortodontia; método de elementos finitos.



 
 

ABSTRACT 

FONSECA, Cynthia Couto Pimenta. Federal University of Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

of the, August 2015.  Roller Bracket: an analisys new bracket model that allows the 

reduction of friction when compared to the conventional bracket - study via finite 

element method. Advisor: Leandro Silva Marques. Co-advisor: Thiago Henrique Lara 

Pinto.  Dissertation (Master‘s degree in Dentistry). 

 

Objectives: To present a new bracket model, denominated Roller Bracket, as an alternative 

to reduce friction in orthodontic clinical practice, and evaluate the friction at the base of 

Roller Bracket compared with the conventional bracket, through the finite element method 

(FEM). Methods: The Roller Bracket was developed and patented by Prof. Leandro Silva 

Marques and considers specifically the incorporation of sliding beads (floating) on the 

bottom of the slot of the bracket. Two-dimensional models constructed by the finite element 

method were used to develop analysis of the problem via computer simulation. The geometry 

of analyzed bodies was developed in Computer Assisted Design (CAD). The finite element 

net where the boundary conditions were imposed was generated by software Computer 

Assisted Engineering (CAE). To obtain a theoretical model by means of the FEM, the 

geometric characteristics and material properties used in the Roller Bracket were previously 

defined. The morphology of this bracket was based on conventional brackets available 

elsewhere. The structure was discretized into finite elements, using the Abaqus software 

(Dassault Systèmes, France). Results: The floating spheres situated at the base of Roller 

bracket promote the reduction of power dissipation, reducing friction. The Roller Bracket has 

structural characteristics and mechanical properties that represent improvements when 

compared with conventional brackets. The reduction of power dissipation is higher in the 

Roller Bracket when compared with the conventional bracket. Considering the presence of a 

lubricant, the reduction of friction force in Roller Bracket reaches 48% when compared with 

conventional brackets. Conclusion: The roller Bracket adds several advantages over the state 

of art, being an accessory that can be used as alternative to reduce the friction when 

compared with conventional brackets, reducing the impairing effects on the biomechanics of 

the orthodontic treatment. 

 

Keywords: brackets; friction; orthodontics; finite element method. 
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 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A mecânica de deslizamento (ou mecânica com fricção) é o termo usualmente 

aplicado em Ortodontia para designar o deslizamento do dente (braquete) ao longo do fio, 

através da aplicação de uma força. Atualmente, a mecânica de deslizamento constitui uma 

parte importante do tratamento ortodôntico e, para que seja efetiva, a resistência ao 

movimento, comumente denominada de ―força de atrito‖, deve ser superada. O atrito é 

provocado pelas amarras elásticas e metálicas utilizadas nos aparelhos convencionais, a fim 

de manter o fio ortodôntico instalado dentro da canaleta do braquete  (RINCHUSE e MILES, 

2007), sendo um parâmetro que deve ser considerado quando o movimento dentário é 

desejado. A mecânica de movimento poderá ser mais rápida e eficiente quando a força de 

atrito que se opõe à iniciação e manutenção do movimento dentário for minimizada 

(SAUNDERS e KUSY, 1994). 

O atrito pode ser definido como uma força contrária à movimentação de um corpo em 

relação tangencial à superfície de outro e que age em direção oposta à movimentação 

desejada (ROSSOUW, 2003). Em uma perspectiva matemática, o atrito é o resultado do 

quociente entre o módulo da força de fricção tangencial e a carga aplicada pela força normal, 

que é perpendicular ao movimento. A força de atrito (Ffr) é diretamente proporcional à força 

normal (Fn), sendo subordinada ao coeficiente de atrito das superfícies de contato, que é uma 

característica para cada tipo de material, sendo dependente de características físicas como 

textura, rugosidade superficial e dureza (ROSSOUW, 2003). A Ffr entre duas superfícies 

corrediças é diretamente proporcional à força (F) com que as superfícies são pressionadas. O 

valor de μ (o coeficiente de atrito) depende dos materiais que estão deslizando e é 

ligeiramente afetado também através de outros fatores como: velocidade ou a área de contato 

entre as superfícies (BEDNAR et al., 1991). 

 Equação clássica do atrito: Ffr = μ × Fn    

 Onde: 
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Fn = Força normal (o componente vertical da força de contato; quanto maior 

for a força normal maior será o atrito). 

μ  = Coeficiente de atrito (Relaciona-se o grau de rugosidade das superfícies e 

ao ―acoplamento‖ entre os dois corpos. Trata-se de uma grandeza adimensional, ou 

seja, não apresenta unidade. Pode ser diferenciado em coeficiente de atrito dinâmico 

ou de atrito estático de acordo com a situação). 

Ffr = Força de atrito resultante. 

O atrito pode ainda ser dividido em dois tipos de forças, dependendo da 

existência ou não de movimento relativo entre as superfícies de contato: força de atrito 

estático e força de atrito cinético. A força de atrito estático dificulta o início do movimento, 

sendo a menor força necessária para iniciar o movimento de objetos sólidos que estavam 

previamente em repouso (FRANK e NIKOLAI, 1980). A força de atrito cinético atua quando 

um corpo se move sobre uma superfície, tendo direção oposta ao movimento do corpo. A 

força de atrito cinética ocorre durante o deslocamento do objeto, é a força que resiste ao 

movimento corrediço de um objeto sólido em contato com outro a uma velocidade constante 

(PROSOSKI et al., 1991). O atrito cinético é menor que seu análogo estático, uma vez que é 

mais fácil manter o movimento do que tirar um corpo da sua situação de repouso. A 

intensidade, tanto da força de atrito estático, quanto da força de atrito cinético, depende, 

dentre outros fatores, da natureza dos materiais em contato (BURROW, 2009).  

                Um número significativo de fatores influencia o coeficiente de atrito na ortodontia, 

evidenciando a sua natureza multifatorial. Diversas pesquisas têm se concentrado no estudo 

dos componentes do sistema de forças, considerando as influências do fio em relação à liga, 

seção transversal e rugosidade de superfície  (PRATTEN et al., 1990; HUNT et al., 1999). 

Outros fatores investigados incluem aspectos relacionados aos braquetes, tais como: o 

material, o tamanho da canaleta, a largura e a rugosidade de superfície (LOFTUS et al., 

1999). A influência da angulação entre fios e braquetes, da forma de fixação dos fios nas 

canaletas dos braquetes e da saliva também tem sido considerada (KUSY e WHITLEY, 

1997; THORSTENSON e KUSY, 2002). 

Neste contexto, diversos avanços têm ocorrido na tentativa de eliminar o atrito entre o 

braquete e o fio ortodôntico. O maior avanço diz respeito aos braquetes autoligados. Ao 



17 
 

contrário dos braquetes tradicionais, os autoligados não necessitam de ligaduras, sejam elas 

elásticas ou metálicas (SIMS et al., 1993; SHIVAPUJA e BERGER, 1994).  

Atualmente, os braquetes autoligados têm constituído o tema de diferentes estudos e 

existem consideráveis controvérsias a cerca da sua real efetividade clínica (CHEN et al., 

2010; FLEMING e JOHAL, 2010; ČELAR et al., 2013; ALMEIDA et al., 2015; ANAND et 

al., 2015; DALSTRA et al., 2015). Em geral, os autoligados mostram excelente desempenho 

in vitro, com fios menos calibrosos, entretanto, quando fios mais espessos são utilizados, 

como .016‖x .022‖ ou .019‖x .025‖, não há diferença em comparação aos braquetes 

convencionais (VOUDOURIS et al., 2009). Além disso, alguns estudos mostraram que forças 

friccionais significativamente grandes e até mesmo superiores àquelas dos braquetes 

convencionais foram observadas com o uso de braquetes autoligados, quando um arco 

retangular foi utilizado (TECCO et al., 2007; FERNANDES et al., 2008). Uma revisão 

sistemática apontou que as únicas vantagens significativas dos braquetes autoligados sobre os 

convencionais são uma diminuição no tempo de cadeira e menor pró-inclinação dos incisivos 

(CHEN et al., 2010). 

 Em uma perspectiva atual, pode-se constatar que tanto os braquetes autoligados 

quanto as ligaduras de baixo atrito ainda apresentam limitações. Sistemas autoligáveis têm 

várias limitações, como: expressão completa de torque no braquete é mais difícil de alcançar; 

o manejo clínico é mais problemático do que com os braquetes convencionais devido a falha 

frequente dos clipes; os braquetes são mais volumosos e mais caros quando comparado aos 

convencionais (CACCIAFESTA et al., 2003). 

        Outra alternativa ao sistema autoligado tem sido as ligaduras elastoméricas de baixo 

atrito,  como a a ligadura Slide da Leone. Ela reduz marcadamente a quantidade de atrito 

entre o arco e o braquete. Este sistema de ligadura de permite aplicar a quantidade desejada 

da força sem a resistência de ligaduras convencionais, reduzindo assim o tempo de 

tratamento e produzindo mais resultados estáveis. A ligadura Slide é aplicada ao suporte da 

mesma maneira como uma ligadura elastomérica convencional. Ela age como um braqueete 

autoligado passivo, permitindo ao arco para deslizar livremente na ranhura (BACCETTI et 

al., 2008).   

        O atrito existente entre o fio e a superfície do material que o mantém no interior da 

canaleta tem sido objeto de várias investigações (HUANG et al., 2012; CHANG et al., 2013). 
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Por outro lado, o atrito entre o fio e a base do braquete (fundo da canaleta), bem como com as 

extremidades da canaleta ainda são objetos de dúvidas e incertezas. 

 Existem diversas patentes depositadas em vários lugares do mundo, considerando a 

eliminação do atrito entre o braquete e o fio ortodôntico: Takemoto, 2009 (US2011151390); 

Shin Woo, 2009 (WO2011019146); Duran Von, 2009 (WO2010103153); Queiroz, 2006 

(MU8601463-3); Giraldo, 2006 (MX2008014761); Wolf, 2006 (WO2007115268); Park, 

2006 (KR100741254); Vigolo, 2003 (US2006246392); Salich, 2005 (US2007184399); 

Nucera, 2004 (US2008014544); Brusse, 2000 (WO0217812); Brown, 1999 (US6168429); 

Gagin, 1992 (WO9400072); Fukuhara, 1989 (JP3012148). Entretanto, todas as patentes se 

referem ao atrito existente entre o fio e as superfícies dos materiais que prendem o fio. 

Mecanismos que diminuem o atrito entre o fio e o fundo/extremidades da canaleta não foram 

encontrados. 
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo apresentar o Roller Braquete, uma invenção 

para a redução do atrito existente entre o fio e o fundo/extremidades da canaleta do braquete. 

O Roller Braquete foi desenvolvido e patenteado pelo professor Leandro Silva Marques em 

2011 e considera especificamente a incorporação de esferas deslizantes (flutuantes) no fundo 

canaleta do braquete. O mecanismo de ação do Roller Braquete reside no fato das esferas 

serem ―flutuantes‖, de modo a poderem girar livremente dentro da base intermediária quando 

estiverem em contato com o fio ortodôntico, tendo a própria saliva do paciente como um 

fator lubrificante. Sendo assim, o presente estudo demonstrou que o design do Roller 

Braquete acrescenta diversas vantagens em relação ao estado da técnica podendo levar a 

resultados mais satisfatórios em tratamentos ortodônticos considerando a redução do atrito 

durante a mecânica de deslizamento. 
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Introdução 

Nos últimos anos, o atrito tem recebido atenção especial na Ortodontia.
1
 O interesse 

na compreensão da mecânica de deslizamento deve-se a necessidade de propor aos pacientes 

tratamentos mais rápidos e eficientes, visando a redução do risco de trauma nos tecidos 

dentais e periodontais, bem como a redução da dor e desconforto.
2,3

  

Em termos clínicos, para que um ortodontista consiga movimentar um dente para uma 

posição desejada, a força aplicada no arco deve ultrapassar o componente de atrito existente 

na interface entre braquete, fio e/ou ligaduras.
4
 Nesse sentido, diversos estudos tem 

demonstrado que o atrito causado entre o braquete e o fio ortodôntico pode levar à perda de 

mais de 50% da força ortodôntica aplicada inicialmente, resultando na diminuição ou até 

mesmo na inibição da movimentação desejada.
5-7

  

O atrito é originado de forças eletromagnéticas entre átomos
1
 e possui natureza 

multifatorial, derivado de uma variedade de fatores mecânicos e biológicos. 
4,8,9

 A angulação 
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existente entre o braquete e o fio,
10,11

 o tamanho, espessura e materiais dos fios,
12-14

 as 

ligaduras,
15,16

 a largura da canaleta e os materiais dos braquetes,
17-19

 rugosidade de 

superfície,
20,21

 bem como a saliva
22-25

 e o acúmulo de detritos nos aparelhos
7,26,27

 são 

exemplos de fatores relacionados ao aumento do atrito durante a movimentação ortodôntica.  

Vários pesquisadores têm se concentrado no desenvolvimento de estratégias para 

reduzir o atrito durante a movimentação ortodôntica. As tentativas incluem modificações nos 

materiais dos braquetes
28

 e fios, 
29

 adição de revestimentos ou outro tratamento na superfície 

dos materiais, 
30,31

 mudanças na geometria das canaletas dos braquetes
32

 e utilização de 

ligaduras elastoméricas de baixo atrito. 
33-36

 Além desses, a introdução do sistema de 

braquetes autoligados 
37,38

 foi considerada a tentativa mais inovadora no sentido da 

eliminação do atrito entre o braquete e o fio. Os braquetes autoligados não requerem a 

utilização de ligaduras para manter o fio dentro da canaleta. 
39 

De acordo com os fabricantes, 

esses braquetes apresentam menor nível de atrito, além de permitir inserção e remoção mais 

fácil dos fios, reduzindo o tempo de cadeira. 
38

 No entanto, existem consideráveis 

controvérsias em relação a sua efetividade clínica. Por exemplo, revisões sistemáticas têm 

mostrado não haver evidências científicas suficientes para determinar a superioridade dos 

braquetes autoligados em relação aos convencionais. 
40-42

 As únicas vantagens parecem estar 

relacionadas ao menor tempo de cadeira e à ligeira diminuição da pró-inclinação de 

incisivos.
41

 Por outro lado, uma recente metanálise alega não haver estudos de qualidade para 

confirmar tais vantagens. 
43 

Todas as tentativas de redução de atrito durante a mecânica de 

deslizamento esbarram em limitações. As diversas patentes depositadas em diferentes países 

[Takemoto, 2009 (US2011151390); Shin Woo, 2009 (WO2011019146); Duran Von, 2009 

(WO2010103153); Queiroz, 2006 (MU8601463-3); Giraldo, 2006 (MX2008014761); Wolf, 

2006 (WO2007115268); Park, 2006 (KR100741254); Vigolo, 2003 (US2006246392); Salich, 

2005 (US2007184399); Nucera, 2004 (US2008014544); Brusse, 2000 (WO0217812); 

Brown, 1999 (US6168429; Gagin, 1992 (WO9400072); Fukuhara, 1989 (JP3012148)] 

referem-se apenas ao atrito existente entre o fio e as superfícies dos materiais que os prendem 

ao braquete. Mecanismos que diminuem o atrito entre o fio, o fundo e as extremidades da 

canaleta não foram encontrados. 

 Desta forma, considerando o estágio atual de conhecimento sobre o tema, observa-se 

que os mecanismos desenvolvidos para reduzir o atrito provocado pela compressão do arco 

ortodôntico contra o fundo da canaleta apoiam-se em dois sistemas de contenção: sistema de 
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fechamento das canaletas (braquetes autoligados) e ligaduras elastoméricas de baixo atrito. 

Uma terceira abordagem poderia, de fato, levar a resultados mais satisfatórios considerando a 

redução do atrito durante a mecânica de deslizamento. 

 Portanto, o presente estudo teve como objetivo apresentar o Roller Braquete, uma 

invenção para a redução do atrito existente entre o fio e o fundo/extremidades da canaleta do 

braquete. 

 

O Roller Braquete  

A presente invenção refere-se a um novo modelo de braquete ortodôntico, cujas 

características visam à diminuição do atrito associado à movimentação dentária durante o 

tratamento ortodôntico. O Roller Braquete foi desenvolvido pelo professor Leandro Silva 

Marques e a patente foi registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob 

o número 1103406. 

Características estruturais do Roller Braquete 

 O Roller Braquete propõe uma terceira abordagem e considera especificamente a 

incorporação de esferas deslizantes (flutuantes) na base do braquete, de forma que a 

superfície da esfera fique a altura do fundo da canaleta e em contato com o fio. Entre a esfera 

e as superfícies da base intermediária do braquete deve existir uma distância mínima (folga), 

de modo a permitir que a esfera possa deslizar, dissipando o atrito, uma vez em contato com 

o fio e mediante a aplicação da força para movimentação dentária. De forma análoga, as 

esferas flutuantes do Roller Braquete se assemelham, mecanicamente, à esfera localizada na 

ponta de uma caneta esferográfica, que uma vez comprimida contra a superfície da folha de 

papel, gira, dissipando a força e liberando a tinta. 

As figuras de 1 a 4 ilustram o estado da técnica, considerando o braquete 

convencional e o mecanismo de contenção do fio ortodôntico na canaleta dos mesmos. As 

figuras de 5 a 7 representam a estrutura do Roller Braquete, que possui uma base (1) com 

retenções para colagem à superfície dentária, uma base intermediária (2), que aloja duas 

esferas (3) para redução do atrito, uma canaleta (4), duas aletas gengivais (5) e duas aletas 

oclusais (6). Uma esfera (3) para redução do atrito está localizada na extremidade mesial do 
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braquete e a outra na extremidade distal, de modo a formar as respectivas paredes externas 

mesial e distal da base intermediária (2) do braquete.  

Uma vez que ligadura elástica convencional (7) sofre estiramento e apoia-se sobre o 

fio ortodôntico (8), pressionando-o contra o fundo da canaleta (4) do braquete com a presença 

das esferas na canaleta para redução de atrito, criam-se dois pontos de resistência ao 

movimento dentário: o primeiro refere-se ao contato entre o fio ortodôntico (8) e a ligadura 

elástica convencional (7) e o segundo ao contato do fio ortodôntico (8), com o fundo e 

extremidades da canaleta (4) (Figuras 6 e 7).  

As figuras 8 e 9 mostram uma configuração alternativa do Roller Braquete, que possui 

apenas uma esfera inserida na base intermediária (2), no centro da canaleta (4). Tal 

modificação torna-se necessária para braquetes indicados para dentes de dimensões menores, 

tais como: incisivos laterais superiores, incisivos inferiores e caninos superiores e inferiores. 

As esferas (3) poderão ser confeccionadas e inseridas em braquetes de diferentes 

materiais, considerando custos e características funcionais e estéticas de cada tipo de 

braquete. Os braquetes com esferas na canaleta para redução de atrito poderão ser 

confeccionados em vários tamanhos e diferentes prescrições de angulações e inclinações.  

Além disso, a presente invenção pode ser construída em outras formas específicas sem 

anular a sua originalidade. Por exemplo, Roller Braquete para incisivos inferiores poderá ser 

construído com a incorporação de apenas uma esfera localizada no centro da canaleta, em 

virtude do tamanho reduzido desse braquete. Outra variante é a construção do braquete com 

esferas na canaleta para redução de atrito com uma tampa para fechar a canaleta do braquete 

(braquete autoligado com esfera flutuante). 

Mecanismo de ação 

 O mecanismo de ação do braquete com esferas na canaleta para a redução de atrito, 

denominado Roller Braquete, reside no fato das esferas (3) serem ―flutuantes‖, de modo a 

poderem girar livremente dentro da base intermediária (2) quando estiverem em contato com 

o fio ortodôntico (8) em situações que envolvam atrito. Além disso, as superfícies das esferas 

(3) irão atuar como substitutas do assoalho ou fundo da canaleta (4), de modo a eliminar a 

rugosidade superficial do material utilizado para a confecção do braquete, outro fator que 

favorece o atrito. Em outras palavras, o fio ortodôntico (8) irá ser comprimido contra a 

superfície das esferas (3), que terão maior facilidade de movimentação em virtude de estarem 
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relativamente livres dentro da base intermediaria, tendo a própria saliva do paciente como um 

fator lubrificante.  

 

Reinvindicações 

1. ―BRAQUETE COM ESFERAS NA CANALETA PARA REDUÇÃO DE 

ATRITO‖ caracterizado pelo fato de ser formado por uma base (1) com retenções 

para colagem à superfície dentária, uma base intermediária (2) que aloja duas 

esferas (3) para redução do atrito, uma canaleta (4), duas aletas gengivais (5) e 

duas aletas oclusais (6), onde as esferas (3) são ―flutuantes‖, de modo a girarem 

livremente dentro da base intermediária (2) quando estiverem em contato com o 

fio ortodôntico (8) em situações que envolvam atrito, sendo que o fio ortodôntico 

(8) irá ser comprimido contra a superfície das esferas (3) que irão constituir o 

fundo e as extremidades da canaleta (4) do braquete. 

2. ―BRAQUETE COM ESFERAS NA CANALETA PARA REDUÇÃO DE 

ATRITO‖ de acordo com a reinvindicação 1, caracterizado pelo fato de apresentar 

de forma alternativa apenas uma esfera (3), em lugar de duas, localizada na parte 

central da base intermediária (2). 

3. ―BRAQUETE COM ESFERAS NA CANALETA PARA REDUÇÃO DE 

ATRITO‖ de acordo com a reinvindicação 1, caracterizado pelo fato de apresentar 

uma tampa para fechamento da canaleta (4) do braquete. 

 

Considerações sobre a patente 

A presente invenção, braquete com esferas na canaleta para redução de atrito, 

denominada Roller Braquete, tem como objetivo reduzir o atrito existente entre o fio e o 

fundo/extremidades da canaleta do braquete durante a movimentação dentária em tratamentos 

ortodônticos. Os diversos mecanismos desenvolvidos e testados até o presente momento
28-38

 

apresentam limitações que restringem o sucesso das estratégias para a redução do atrito 

durante a mecânica de deslizamento. 

O Roller Braquete pode ser considerado uma abordagem inovadora, uma vez que foca 

o seu mecanismo de ação em uma interface até então não explorada pelos demais produtos. A 

utilização de esferas ―flutuantes‖ na canaleta do braquete poderá diminuir o atrito existente 
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entre o fio, o fundo e as extremidades da canaleta, podendo resultar em tratamentos 

ortodônticos de melhor qualidade do ponto de vista da execução pelo ortodontista e também 

do conforto do paciente. 

Sendo assim, o presente estudo demonstrou que o design do Roller Braquete 

acrescenta diversas vantagens em relação ao estado da técnica, entre elas: a) diminuição do 

atrito entre o fio e o fundo da canaleta do braquete, favorecendo a mecânica de deslize; b) 

promoção da redução de atrito tanto nas fases inicias do tratamento ortodôntico, com fios 

menos calibrosos, quanto nas fases intermediárias e finais, com fios retangulares e mais 

calibrosos; c) possibilidade de aplicação tanto a braquetes convencionais, quanto a braquetes 

autoligados; d) possibilidade de aplicação a braquetes confeccionados de diferentes materiais, 

tais como: safira, porcelana, aço, policarbonato, resina e plástico; e) possibilidade de 

aplicação a braquetes linguais; f) exigência da aplicação de forças de menor magnitude, 

favorecendo a movimentação dentária e preservando as estruturas periodontais, além de 

diminuição da dor e o risco de reabsorções radiculares; h) permissão da redução do número 

de consultas, de ajustes do aparelho e do tempo total do tratamento ortodôntico; i) 

possibilidade de aplicação a outros acessórios ortodônticos envolvidos na movimentação 

dentária, como tubos para molares; j) não interferência no controle do torque; l) possibilidade 

de aplicação em diferentes técnicas e prescrições, como Edgewise, straight wire, Rickets, 

Alexander e MBT; m) aproveitamento da própria saliva do paciente como um fator 

lubrificante para favorecer a movimentação (giro) das esferas, favorecendo diretamente a 

dissipação do atrito. 
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Figuras do Manuscrito 1 

 

                                

Figura 1 - Braquete convencional em perspectiva frontal            Figura 2 - Ligadura elástica convencional                             

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Braquete convencional em 

perspectiva frontal associado ao fio 

ortodôntico e à ligadura elastomérica 
convencional 

Figura 4 - Braquete convencional em vista 

lateral associado ao fio ortodôntico e à 

ligadura elastomérica convencional 
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Braquete convencional 

1: Base do braquete; 2: Base intermediária; 3: Aletas gengivais; 4: Aletas oclusais; 5: Canaleta; 6: Fio 

ortodôntico; 7: Ligadura convencional. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller Braquete 

Figura 5 - Roller Braquete em perspectiva frontal 

 

Figura 6 - Roller Braquete em perspectiva frontal associado ao fio  

e à ligadura elastomérica convencional 

 

Figura 7 - Roller Braquete em perspectiva lateral associado ao fio e à ligadura elastomérica convencional 
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1: Base do braquete; 2: Base intermediária; 3: Esfera flutuante; 4: Canaleta; 5: Aletas gengivais; 6: Aletas 

oclusais; 7: Ligadura convencional; 8: Fio ortodôntico.  

 

 

                            

 

                 

 

 

 

 

 

 

Roller Braquete para dentes anteriores 

1: Base do braquete; 2: Base intermediária; 3: Esfera flutuante; 4: Canaleta; 5: Aletas gengivais; 6: Aletas 

oclusais; 7: Ligadura convencional; 8: Fio ortodôntico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Roller Braquete em perspectiva frontal 

 

Figura 9 - Roller Braquete em perspectiva lateral associado ao fio  

e à ligadura elástica convencional 
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Interim records should be used to illustrate case prog- ress and particular treatment effects if 
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Resumo 

Objetivos: Avaliar o atrito na base de um novo modelo de braquete, criado e patenteado 

pelo professor Leandro Marques em 2011, denominado Roller Braquete, através de 

comparação com o braquete convencional, por meio do método de elementos finitos 

(MEF). 

Métodos: Modelos bidimensionais construídos pelo método de elementos finitos foram 

utilizados para desenvolver análises do problema via simulação computacional. A geometria 

dos corpos analisados foi desenvolvida em Computer Assisted Design (CAD). A malha de 

elementos finitos onde foram impostas as condições de contorno foi gerada por meio de um 

software Computer Assisted Engineering (CAE). Para a obtenção de um modelo teórico por 

meio do MEF, as características geométricas e propriedades dos materiais utilizados no 

Roller Braquete foram definidas previamente. A estrutura criada foi discretizada em 

elementos finitos, utilizando-se o software Abaqus
®
 (Dessault Systèmes, França). 

Resultados: As esferas flutuantes localizadas na base do Roller Braquete favorecem a 

redução da dissipação de energia, diminuindo o atrito. O Roller Braquete representa um 

avanço quando comparado aos braquetes convencionais, no que diz respeito a redução do 

atrito na mecânica de deslizamento. A redução da dissipação de energia é maior no Roller 

Braquete quando comparada com o braquete convencional (12% menor no RB). 

Considerando a presença de um lubrificante, a redução da força de atrito no Roller Braquete 

chega a 48% em comparação ao braquete convencional. 

Conclusão: O Roller Braquete confeccionado apresentou-se como alternativa para diminuir o 

atrito quando comparado ao braquete convencional. 

 

Palavras-chave: braquetes; atrito; ortodontia; método de elementos finitos.
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Introdução 

A redução da força de atrito na interface braquete/fio/ligadura tem sido um grande 

desafio para pesquisadores e clínicos da comunidade ortodôntica. Nesse contexto, a utilização 

rotineira da mecânica de deslizamento tornou o controle do atrito em Ortodontia uma das 

principais preocupações, considerando o tempo e o sucesso do tratamento.
1
 Reduzindo a 

força de atrito, estaremos proporcionando ao paciente menor nível de dor, maior eficiência na 

movimentação dentária, e um menor tempo de tratamento, que se traduz em ganhos para o 

paciente. 

Atualmente, a indústria de materiais ortodônticos tem realizado pesquisas 

objetivando o desenvolvimento de um acessório ortodôntico que possibilite a 

movimentação dentária com menores níveis de atrito, permitindo assim, a utilização de 

forças mais leves na mecânica ortodôntica.
2
 Forças mais leves estariam associadas a um 

movimento mais fisiológico do dente por não interromper o suprimento sanguíneo 

periodontal,
3
 promovendo maior formação de osso alveolar, maior quantidade de 

expansão lateral e menor pró-inclinação dos incisivos.
4
 Nesse contexto, encontram-se os 

braquetes autoligados e as ligaduras de baixo atrito.
5
 Segundo Pandis et al

6
 existem 

controvérsias quanto aos braquetes autoligados demonstrarem menor resistência à fricção, 

quando comparados aos convencionais durante a mecânica de deslize. Em estudos 

recentes, Kumar et al. 
7
 e Araújo et al.

8
 encontraram menores níveis de atrito em 

braquetes autoligados. Por outro lado, Ehsani et al.
2
 realizaram uma revisão sistemática 

sobre o tema e concluíram que os braquetes autoligados produzem menor fricção somente 

quando combinados a arcos redondos de pequeno diâmetro, na ausência de angulação 

e/ou torque e em um arco com alinhamento ideal, quando comparados aos braquetes 

convencionais. Além disso, Anand et al.
4
 em um estudo coorte retrospectivo sugeriram 

que o sistema de braquetes, por si só, não possui maiores efeitos na dimensão dos arcos, 

inclinação de incisivos mandibulares, resultados oclusais e eficiência de tratamento.  
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Considerando o estágio atual de conhecimento sobre o atrito em braquetes 

ortodônticos, pode-se constatar que, apesar de alguns estudos relatarem vantagens do uso 

dos braquetes autoligados, geralmente as comprovações são inexistentes ou a metodologia 

apresenta limitações. Revisões sistemáticas relatam que o sistema autoligado pode determinar 

menor número de visitas ao consultório, maior intervalo entre as consultas, menor tempo de 

tratamento total e maior conforto do paciente,
9,10

 entretanto, o conceito de baixo atrito ainda 

não tem sua aceitação generalizada.
11

 Desta maneira, o sistema autoligado não demonstra 

superioridade mecânica em relação ao sistema convencional, de forma a justificar seu 

maior custo. 

De fato, existe uma lacuna na literatura sobre a força de atrito em relação aos 

braquetes (canaletas) e o fio ortodôntico considerada ideal na movimentação dentária. Como 

o nível de percepção é variável, o desenvolvimento de um novo braquete pode ser uma 

ferramenta útil para determinar as condições de deslizamento sob uma força de atrito 

considerada ideal, permitindo menor risco à saúde periodontal, ao mesmo tempo em que 

acelera o tratamento ortodôntico. Nesse sentido, em 2011, o ortodontista clínico, Leandro 

Marques, desenvolveu, patenteou e apresentou um novo modelo de braquete ortodôntico, o 

Roller Braquete. Suas características visam à diminuição do atrito associado à movimentação 

dentária durante o tratamento ortodôntico. O Roller Braquete possui como principal inovação 

a incorporação de esferas flutuantes na canaleta do braquete, permitindo o deslizamento das 

esferas quando em contato com o fio ortodôntico durante a aplicação de força ortodôntica, 

reduzindo o atrito. Entretanto, o Roller Braquete ainda precisa ser testado e comparado aos 

demais tipos de braquetes em relação à geração de atrito durante uma movimentação 

dentária. 

Desta forma, Leandro Marques, hoje pesquisador e professor da UFVJM, propôs 

estudar e testar esse novo dispositivo. Assim, o objetivo do presente estudo foi comparar 

o atrito na base do Roller Braquete e do braquete convencional por meio do método de 

elementos finitos (MEF).  

 

Materiais e Métodos 
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Roller Braquete 

O Roller Braquete refere-se a um novo modelo de braquete ortodôntico com esferas 

na canaleta para a redução do atrito existente entre o fundo da canaleta do braquete e o fio 

ortodôntico durante a movimentação dentária. A inovação foi desenvolvida e apresentada 

pelo então ortodontista clínico Leandro Silva Marques e a patente foi registrada no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob o número 1103406. A patente é um título de 

propriedade temporária sobre uma invenção outorgada pelo Estado aos inventores. Ela revela 

detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida. A proteção pela patente é um 

instrumento valioso e imprescindível para que a invenção e a criação se torne um instrumento 

notável (INPI 2009). A descrição abaixo foi integralmente copiada da patente registrada sob 

permissão do orientador desse trabalho, hoje professor da UFVJM, Leandro Marques. 

 O Roller Braquete propõe uma nova abordagem considerando a incorporação de 

esferas deslizantes na base do braquete, de forma que a superfície da esfera fique a altura do 

fundo da canaleta e em contato com o fio. Deve existir uma distância mínima (folga) entre a 

esfera e as superfícies da base intermediária do braquete, de modo a permitir que a esfera 

possa deslizar, dissipando o atrito, uma vez em contato com o fio e mediante a aplicação da 

força para movimentação dentária. 

As figuras de 1 a 3 representam a estrutura do Roller Braquete, que possui uma base 

(1) com retenções para colagem à superfície dentária, uma base intermediária (2), que aloja 

duas esferas (3) para redução do atrito, uma canaleta (4), duas aletas gengivais (5) e duas 

aletas oclusais (6). Uma esfera (3) para redução do atrito está localizada na extremidade 

mesial do braquete e a outra na extremidade distal, de modo a formar as respectivas paredes 

externas mesial e distal da base intermediária (2) do braquete. Uma vez que ligadura elástica 

convencional (7) sofre estiramento e apoia-se sobre o fio ortodôntico (8), pressionando-o 

contra o fundo da canaleta (4) do braquete, com a presença das esferas na canaleta para 

redução de atrito criam-se dois pontos de contato: o primeiro refere-se ao contato entre o fio 

ortodôntico (8) e a ligadura elástica convencional (7) e o segundo ao contato do fio 

ortodôntico (8), com o fundo e extremidades da canaleta (4) (Figuras 2 e 3).  

As figuras 4 e 5 mostram uma configuração alternativa do Roller Braquete, que possui 

apenas uma esfera inserida na base intermediária (2), no centro da canaleta (4). Tal 
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modificação torna-se necessária para braquetes indicados para dentes de dimensões menores, 

tais como: incisivos laterais superiores, incisivos inferiores e caninos superiores e inferiores. 

 

Obtenção do modelo computacional 

Para a obtenção de um modelo teórico por meio do MEF, as características 

geométricas e propriedades dos materiais utilizados no braquete convencional e Roller 

Braquete, bem como no fio ortodôntico foram definidas. Inicialmente, determinou-se e 

analisou-se a geometria, construindo um modelo CAD tridimensional com o uso do software 

SolidWorks (SolidWorks Corporation, EUA). A morfologia dos modelos foi baseada em 

braquetes convencionais e fios ortodônticos disponíveis no mercado (Figuras 6 e 7). A figura 

8 apresenta o Roller Braquetes com as medidas. 

Em seguida, a estrutura criada foi discretizada em elementos finitos, utilizando-se um 

software específico de MEF, o Abaqus (Dessault Systèmes, França). Os elementos foram 

definidos por coordenadas no espaço (nós) e funções de forma interligada. Nestes modelos, 

foram utilizados elementos lineares triangular (CPS3) e lineares quadrados (CPS4R). Uma 

análise de convergência permitiu definir a malha ideal. 

No intuito de verificar a interação entre os corpos analisados (fio ortodôntico, esferas 

flutuantes e ligaduras), foi necessária uma análise com a inclusão de contato entre os modelos 

de cada corpo, possibilitando assim, a verificação de esforços de interação como força normal 

e força de atrito. Inicialmente, foi modelado o braquete convencional por meio dos softwares 

descritos e, a partir deste, o Roller Braquete foi modelado. Dessa forma, o Roller Braquete foi 

constituído em uma base com retenções para colagem na superfície dentária; uma base 

intermediária, que aloja duas esferas para redução do atrito; uma canaleta; duas aletas 

gengivais; e duas aletas oclusais. As esferas para redução do atrito foram localizadas nas 

extremidades mesial e distal do braquete, de modo a formar as respectivas paredes externas 

mesial e distal da base intermediária do braquete, além de representarem dois pontos de apoio 

para o fio ortodôntico, constituindo também, o fundo da canaleta. 

Propriedades do modelo computacional 

As propriedades mecânicas dos materiais ortodônticos utilizadas neste estudo foram 

baseadas em estudos disponíveis na literatura.
12-14

 Essas propriedades são os dados de entrada 
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necessários ao modelo numérico que é baseado no método de elementos finitos. As estruturas 

que compõem o modelo possuem características e valores idênticos para as propriedades 

mecânicas, considerando que todos os materiais são constituídos de aço inoxidável (braquete, 

Roller Braquete e fio ortodôntico). Os braquetes ortodônticos são produzidos em aço 

inoxidável e possuem propriedades definidas para o módulo de elasticidade para o coeficiente 

de Poisson.
15

 Para as esferas flutuantes utilizaram-se as mesmas propriedades (Tabela 1). 

Os materiais utilizados neste modelo possuem propriedades elásticas e isotrópicas 

homogêneas, caracterizando, desta forma, um modelo linearmente elástico. Forças adequadas 

foram aplicadas nos braquetes simulando a força do elástico prendendo o fio ortodôntico no 

interior da canaleta do braquete. Padronizou-se a carga de 0,5 N (50 g) para dimensionar os 

resultados e facilitar sua interpretação. Nesta análise, foi considerada a ausência de diferença 

de coeficiente de atrito estático e cinético. Foi estimado um coeficiente de atrito (0.3), 

baseado no Online Materials Information Resource (http://www.matweb.com). Este valor foi 

inserido nos modelos como uma constante, sendo a sua estimativa baseada em estudos 

anteriores.
16

 Apenas a título de teste da influência, caso exista algum tipo de lubrificação, seja 

esta por saliva ou pela inclusão de um lubrificante sólido no interior do braquete, o valor foi 

reduzido (para 0.1). Para maior precisão, estes valores devem ser validados e ajustados, com 

auxílio de ensaios.  

Por questões de simplificação do problema matemático a ser resolvido, uma condição 

de simetria em relação ao eixo axial foi imposta aos modelos dos braquetes analisados. Desta 

forma, além da redução da complexidade da malha, reduziu-se também o número de 

interações entre modelos, simuladas através de modelos de contato, o que reduziu também o 

custo computacional e facilitou a convergência do modelo. A simetria funciona como um 

espelhamento matemático, o que faz com que o modelo do braquete "enxergue 

matematicamente" a sua outra metade. 

Malha 

A malha do modelo do braquete convencional (Tabela 2) consistiu em um total de 

1220 nós, sendo 1053 nós na representação do fio e 167 na representação do braquete, além 

de 1099 elementos (Figura 9). Por sua vez, a malha do modelo do Roller Braquete (Tabela 3) 

foi construída utilizando-se um total de 4834 nós, sendo 1053 nós na representação do fio, 
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3271 na representação da esfera e 510 na representação do braquete, além de 4676 elementos 

(Figura 10). 

A interação entre os modelos do braquete em contato com o fio para o caso 

convencional, e do braquete em contato com a esfera e a esfera em contato com o fio, para o 

modelo Roller Braquete proposto, foi descrita matematicamente com modelos de contato 

compostos por um comportamento normal de ―contato duro‖, onde a reação normal aparece 

instantaneamente quando ocorre a aproximação dos nós, e um comportamento tangencial 

simulando o modelo de atrito de Coulomb com o uso do modelo de penalidades do Abaqus 

(Dessault Systèmes, França). 

Método de Simulação  

Foram gerados modelos separados de cada uma das partes envolvidas (fio, braquetes 

convencionais e Roller Braquete). Estes modelos foram analisados, tendo como condições de 

contorno o engastamento do fio ortodôntico e a carga aplicada sob o braquete relativa ao 

esforço gerado pelo elástico. Em seguida, um deslocamento foi imposto, simulando a tração 

exercida entre dois dentes onde, dado o modelo de contato implementado, os valores de força 

de atrito puderam ser acompanhados. Através de uma análise de contato entre os diferentes 

modelos pretendeu-se verificar a variação da força de atrito devida à modificação do 

braquete, pela inserção de esferas, podendo ainda considerar a lubrificação proveniente da 

saliva. 

 

Resultados 

O número de elementos e nós da malha de cada um dos modelos foi diferente 

devido à inserção das esferas flutuantes no modelo do Roller Braquete. Assim, este 

modelo apresentou um total de 4834 nós e 4676 elementos, enquanto o modelo do 

braquete convencional apresentou um total de 1220 nós e 1099 elementos. 

Foram obtidos, para cada um dos modelos, resultados com os deslocamentos nos 

sentidos mésio-distal, sendo o eixo X representado pelo tempo em segundos, e o eixo Y 

representado pela força de atrito em Newtons (Gráfico 1). Desde o início da simulação, os 

modelos foram considerados em movimento, não havendo atrito estático nos primeiros 

momentos, mas sim, uma instabilidade da simulação. Diante disso, preferiu-se confiar nos 
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valores onde o comportamento apresentado foi estável, até que este modelo seja validado por 

ensaios. 

A oscilação observada no início da simulação pode ser atribuída a instabilidades 

matemáticas e/ou acomodações das partes. Assim, apresentou-se como valor mais confiável 

de força de atrito aquele obtido quando a simulação apresentava um comportamento e uma 

carga estáveis. Desta forma, considerando os últimos steps de estabilização, o braquete 

convencional apresentou uma força de 2,5 g, enquanto o Roller Braquete apresentou uma 

força de 2,2 g, significando uma redução de 12%. 

Quando o teste do Roller Braquete foi realizado considerando a lubrificação 

(Figura 11) pela saliva, ou por um material sólido, e considerando o coeficiente de atrito 

com um valor de 0,1 obteve-se que a força de atrito atingiria um valor de 1,3 g, o que 

representa uma redução da força de atrito de 41% em relação ao Roller Braquete sem 

lubrificação e de 48% em relação ao braquete convencional. No entanto, todos os casos 

necessitam validação por ensaios, principalmente a lubrificação, uma vez que alguns 

estudos evidenciaram que a saliva pode ter o efeito contrário ao desejado. 
15 

Discussão 

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar o atrito na base do 

Roller Braquete comparando com o atrito na base do braquete convencional, por meio do 

método de elementos finitos (MEF). Os resultados obtidos neste trabalho não têm como 

objetivo quantificar a força de atrito e sim descrevê-la em termos qualitativos. Este modelo 

matemático apenas compara a força de atrito em relação à sua tendência de movimento. Por 

este motivo, a conclusão resultante desta pesquisa consiste em indicar o que estaria ocorrendo 

no momento do teste, sendo necessários ensaios mecânicos para validação dos mesmos. 

Dessa forma, a principal conclusão deste estudo é que, biologicamente, o uso das esferas 

flutuantes de aço facilita a dissipação de energia, gerando um menor atrito entre o fio 

ortodôntico e a canaleta do Roller Braquete em comparação ao braquete convencional.  

Tem sido sugerido que o atrito existente entre o braquete e o fio ortodôntico é 

influenciado por diversos fatores, dos quais apenas alguns são amplamente compreendidos. 

Isso se deve, em parte, ao fato de até recentemente não existir um método padronizado para 

mensurar com precisão as forças de atrito dos materiais utilizados na Ortodontia, seja em 

ambiente oral ou laboratorial.
17,18 

Nesse sentido, existem duas principais abordagens para 

estudar a resistência do atrito entre arcos e braquetes ortodônticos. Uma delas baseia-se em 
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testes in vivo, estimando o atrito de um único dente ou de um grupo de dentes na técnica de 

deslizamento.
8,19

 Outra abordagem consiste em simulações in vitro, que medem diretamente a 

força de atrito em um dente ou um grupo de dentes que se movem ao longo de um arco.
 19-21

 

Entretanto, alguns fatores restritivos tem sido relatados em relação a essas abordagens. Por 

exemplo, os estudos in vivo apresentam como limitação o fato de o coeficiente de atrito ser 

fortemente influenciado por fatores biológicos incontroláveis e que estão relacionados ao 

paciente, podendo assim, produzir resultados instáveis.
 22

 O presente estudo foi realizado 

através de simulações computacionais por meio do método de elementos finitos em 

condições padronizadas. O MEF é uma forma numérica de análise que permite a 

identificação de deslocamentos e tensões. Nesse método, há uma sub-divisão teórica da 

estrutura (discretização) ao mesmo tempo que se mantém a sua continuidade. O problema é 

resolvido para cada elemento e, em seguida, harmonizado para alcançar uma resposta 

representativa de todo o sistema.
13

 Diversos estudos recentes comprovaram a eficácia deste 

método na Ortodontia.
23-25

 Deste modo, os efeitos limitantes relacionados ao paciente são 

minimizados e os resultados apresentam melhor confiabilidade.
 

Durante a mecânica de deslizamento, os braquetes, fios e ligaduras contribuem para o 

atrito gerado nos aparelhos ortodônticos. A assimilação das conclusões de alguns estudos
26-

29
 sugere que as forças de atrito geralmente aumentam com as seguintes variáveis: uso de fios 

contendo titânio ao invés de aço inoxidável, aumento da secção transversal do fio, utilização 

de fio com secção retangular comparado aos de secção redonda, uso de braquetes estéticos 

comparados aos braquetes metálicos, aumento da angulação fio/braquete e da força de 

fixação do fio na canaleta do braquete (amarrilho). O tamanho da canaleta, por sua vez, 

exerce influência desprezível no atrito e variações como a largura do braquete e a presença de 

saliva permanecem controversas. 

Além desses fatores, diversas pesquisas mostram-se controversas em relação aos 

efeitos da simulação de lubrificação intra-oral. Alguns estudos tem demonstrado que a saliva 

aumenta o atrito. 
15,30

 Pattren et al
15

 notaram que pouca saliva pode agir como lubrificante, 

enquanto muita saliva aumenta o atrito se ela é acumulada nas superfícies de contato entre os 

braquetes e o fio. Contudo, outros trabalhos afirmaram não encontrar alterações do 

coeficiente de atrito em diversos materiais ortodônticos, comparando condições secas ou não. 

22,26
 No presente estudo, os resultados apontaram um atrito expressivamente maior no 

braquete convencional em relação ao Roller Braquete em condições à seco. Além disso, 
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testes considerando o mesmo coeficiente de atrito para ambos os modelos, e o mesmo tempo 

de deslocamento do braquete mostraram uma redução significativa no atrito existente entre o 

fio ortodôntico e as esferas após a inserção de lubrificação, que pode ser a saliva ou algum 

lubrificante pastoso. Tais valores podem ser validados, e possivelmente ajustados, com o 

auxílio de ensaios, o que pode ser uma proposta de trabalhos futuros. Dessa forma, no 

presente estudo, a saliva agiu como um fator coadjuvante na redução do atrito. 

Os dados obtidos neste estudo não levaram em consideração a complexidade do 

ambiente bucal. Autores têm demonstrado que mudanças na distância inter-braquetes, 

temperatura, umidade, fatores biológicos e acidez salivar podem levar a variações nos valores 

de atrito.
 22,30

 Embora estas mudanças não sejam passíveis de simulação em laboratório, os 

dados comparativos obtidos a partir de tais testes são potencialmente úteis para orientar 

pesquisas relacionadas a novos acessórios ortodônticos, como o Roller Braquete, que possam 

minimizar a força empregada na mecânica de deslizamento, bem como a diminuir o tempo de 

tratamento, resultando em benefícios biológicos para o paciente. 

Vários autores constataram que, de modo geral, os braquetes estéticos produzem mais 

atrito na mecânica de deslizamento quando comparados aos de aço inoxidável. 
15,21,31-34 

Drescher et al
35

 salientaram que o atrito permanece independentemente do material da 

canaleta do braquete estético, e Angolkar et al
20

 afirmaram que isto ocorre tanto no tamanho 

de canaleta .018" como no .022". Estes autores atribuíram as diferenças de atrito existentes 

entre os braquetes convencionais e estéticos às características de textura de superfície que 

cada material apresenta. Outros autores relataram que braquetes estéticos podem apresentar 

uma aspereza reduzida e menor atrito quando comparados com os braquetes de aço 

inoxidável. 
36,37

 Apesar de Downing et al
38

 afirmarem que o material do braquete exerce 

pouca influência na força de atrito, a maioria dos autores que testaram essa variável 

constataram que braquetes estéticos, de fato, produzem maior atrito do que aqueles de aço 

inoxidável. O presente estudo comparou o coeficiente de atrito entre braquetes convencionais 

e Roller Braquete, ambos de aço inoxidável e com tamanho da canaleta .022‖ x .030‖, sendo 

que o Roller Braquete apresentou menor atrito. Esta constatação pode ser vista como mais 

uma vantagem do Roller Braquete em relação aos demais braquetes presentes no mercado.  

Alguns autores apontaram que o conjunto braquete e fio de aço inoxidável apresentam 

menor coeficiente de atrito quando comparado com outras combinações de materiais. 
19,21,26

  

De acordo com Articlo e Kusy
19

, um menor atrito entre acessórios feitos do mesmo material 
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ocorre quando estes elementos encontram-se numa configuração passiva, em outras palavras, 

quando o ângulo entre o fio e o braquete é menor que o ângulo crítico. O presente estudo 

confirma achados prévios e acrescenta que a adição de esferas de aço promove ainda menor 

atrito em relação à braquetes convencionais e fios constituídos de aço inoxidável. Estudos 

que compararam a resistência ao atrito entre os fios de níquel titânio e aço inoxidável não 

detectaram diferenças significativas entre os mesmos. 
29

 Entretanto, estudos anteriores que 

compararam a resistência ao atrito destas ligas apresentaram resultados conflitantes: alguns 

detectaram forças de atrito maiores com os fios de aço inoxidável
20

 e outros com os fios de 

níquel titânio. 
39,40

 Essa variação provavelmente ocorre devido às diferenças nos ambientes 

experimentais. 
41

 Portanto, torna-se complexa uma comparação direta dos diversos estudos 

publicados sobre esse tópico. O presente estudo foi realizado levando em consideração os 

fios de aço inoxidável de secção quadrada, magnitude de força apropriada durante o 

tratamento ortodôntico permitindo uma resposta ideal do tecido e uma movimentação 

dentária eficaz. 

A diferença de atrito entre braquetes convencionais e autoligados segue sendo alvo de 

diversas discussões no meio científico. Cacciafesta et al
42

 relataram uma diminuição do atrito 

nos braquetes autoligados quando comparados com os braquetes convencionais. Por outro 

lado, revisões sistemáticas tem apontado não haver embasamento científico suficiente para 

determinar a superioridade dos braquetes autoligados em relação à eficiência de tratamento. 
9
 

O que está consolidado na literatura é que os autoligados apresentam clinicamente redução do 

tempo de cadeira e duração do tratamento encurtado como potenciais vantagens quando 

comparados aos convencionais.
43

 Entretanto, uma recente metanálise
10

 discorda de tais 

afirmativas. De qualquer forma, estas prováveis vantagens devem ser investigadas de maneira 

imparcial, já que o custo de braquetes autoligados é significativamente maior do que os 

convencionais. 
44

 Diante desse panorama, algumas questões devem ser levantadas: será que 

estas vantagens justificam o aumento dos custos dos tratamentos? Existe outro tipo de 

braquete capaz de reduzir o atrito e apresentar menores custos? O Roller Braquete pode ser 

eficiente quanto à redução do atrito, sendo considerada uma alternativa viável? 

O presente estudo fornece evidências originais a respeito da redução do atrito devido à 

inserção de esferas flutuantes na canaleta do Roller Braquete, constatado pelo método de 

elementos finitos. Por meio deste método, qualquer material ou estrutura dento-maxilo-facial 

pode ser modelada e os esforços avaliados. A principal vantagem do MEF consiste no fato de 
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poder controlar qualquer variável relacionada ao experimento, facilitando a análise dos 

resultados, propiciando assim, benefícios às pesquisas científicas. No entanto, a metodologia 

empregada possui limitações como todo modelo matemático. Segundo Sameshima et al,
44

 

alguns fatores relacionados ao MEF podem conduzir a resultados imprecisos: 1) variabilidade 

inerente aos processos biomecânicos, como por exemplo variações de tamanho ou forma do 

objeto de pesquisa ou de características mecânicas dos materiais; 2) simplificações para a 

adoção de um determinado modelo matemático; 3) a divisão de estruturas complexas em 

várias formas geométricas, levando à perda de detalhes.  

Os estudos sobre atrito na mecânica de deslizamento comparando o Roller Braquete 

com autoligados que apresentam esferas flutuantes incorporadas a sua estrutura, bem como 

considerando os materiais estéticos e a secção retangular dos fios, ainda estão em fase de 

andamento. Sendo assim, análises futuras em 3dimensões irão comparar os resultados obtidos 

no presente estudo com os outros resultados a serem alcançados posteriormente. 

 

Conclusões 

 As esferas flutuantes localizadas na canaleta do Roller Braquete favorecem a redução 

da dissipação de energia, diminuindo o atrito. Esta redução é maior no Roller 

Braquete quando comparada ao braquete convencional. 
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 Figuras do Manuscrito 2 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Roller Braquete 

1: Base do braquete; 2: Base intermediária; 3: Esfera flutuante; 4: Canaleta; 5: Aletas gengivais; 6: Aletas 

oclusais; 7: Ligadura convencional; 8: Fio ortodôntico.  

 

 

Figura 1- Roller Braquete em perspectiva frontal 

 

Figura 2 - Roller Braquete em perspectiva frontal 

associado ao fio e à ligadura elastomérica convencional 

 

Figura 3 - Roller Braquete em perspectiva lateral associado ao fio e à ligadura elastomérica 

convencional 
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Roller Braquete para dentes anteriores 

1: Base do braquete; 2: Base intermediária; 3: Esfera flutuante; 4: Canaleta; 5: Aletas gengivais; 6: Aletas 

oclusais; 7: Ligadura convencional; 8: Fio ortodôntico.  

 

 

 

Figura 4 - Roller Braquete em perspectiva frontal 

(modificado) 

 

Figura 5 - Roller Braquete em perspectiva lateral associado 

ao fio e à ligadura elástica convencional 
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Figura 6 - Braquete convencional com as medidas como base para confecção do desenho do Roller Braquete 

 

 

Figura 7- Fio ortodôntico de seção circular .018‖ SS 
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Figura 08 – Roller Braquete com as medidas após a confecção do desenho 
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Figura 09 - Malha do modelo do braquete convencional com o fio ortodôntico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Malha do modelo do Roller Braquete associado ao fio ortodôntico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11-Modelo da malha do Roller Braquete associado ao fio ortodôntico e considerando a lubrificação 
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Gráficos do Manuscrito 2

 

 

 

Gráfico I – Simulação considerando deslocamento no sentido mésio-distal  
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Tabelas do Manuscrito 2 

 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas dos materiais          

 

      

 

Tabela 2 - Número e tipos de elementos e nós do modelo do braquete convencional (malha) 

 

 

 

 

Tabela 3 - Número e tipos de elementos e nós do modelo do Roller Braquete (malha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Módulo de Young (MPa) Coeficiente de Poisson 

Fio de aço 1,93 X 105 0,305 

Braquete de aço 1,93 X 105 0,305 

Esfera de aço 1,93 X 105 0,305 

Malha do modelo 

convencional 

 Nós Elementos Lineares 

Triangular/ Quadrado 

Fio   1053                   960 

Braquete  167 2                        139 

Total  1220 2                       1099 

Malha do modelo  

Roller Braquete 

Nós Elementos Lineares 

     Triangular / Quadrado 

Fio 1053 960 

Braquete 510 4                  445 

Esfera flutuante 3271                          94                3271 

Total                       4834                                                                             98                4676        
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publisher disclaim any responsibility or liability for such material. Neither the editor(s) nor 

the publisher guarantees, warrants, or endorses any product or service advertised in this 

publication; neither do they guarantee any claim made by the manufacturer of any product or 

service. Each reader must determine whether to act on the information in this publication, and 

neither the Journal nor its sponsoring organizations shall be liable for any injury due to the 

publication of erroneous information. 

 

http://www.aaomembers.org/%22target%3D%22_blank
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Electronic manuscript submission and review 

The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics uses the Elsevier 

Editorial System (EES), an online manuscript submission and review system. 

To submit or review an article, please go to the AJO-DO EES website: 

http://ees.elsevier.com/ajodo. Rolf G. Behrents, Editor-in-Chief 

E-mail: behrents@slu.edu 
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University of Washington 
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HSC Box 357446 

Seattle, WA 98195-7446 

Telephone (206) 221-5413 
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BEFORE YOU BEGIN 

Ethics in publishing 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see 

http://www.elsevier.com/publishingethicsand   

http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

 

Human and animal rights 

If  the  work  involves  the  use  of  animal  or  human  subjects,  the  author  should  ensure 

that  the  work  described  has  been  carried  out  in  accordance  with  The  Code  of  Ethics  

of the World Medical Association (Declaration of Helsinki) for experiments involving 

humans http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html; EU Directive 

2010/63/EU for animal experiments 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm; Uniform 

Requirements for manuscripts submitted to Biomedical journals http://www.icmje.org. 

Authors should include a statement in the manuscript that informed consent was obtained for 

experimentation with human subjects. The privacy rights of human subjects must always be 

observed. 

http://www.elsevier.com/publishingethicsand
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm
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Each   author   should   complete and   submit   a   copy   of   the   International  Committee  

of Medical Journal Editors Form for the Disclosure of Conflicts of Interest, available at 

http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/. 

 

Submission declaration and verification 
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(except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an 

electronic preprint, see http://www.elsevier.com/sharingpolicy), that it is not under 
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Changes to authorship 

This policy concerns the addition, deletion, or rearrangement of author names in the 

authorship of accepted manuscripts: 

Before the accepted manuscript is published in an online issue: Requests to add or remove an 

author, or to rearrange the author names, must be sent to the Journal Manager from the 

corresponding author of the accepted manuscript and must include: (a) the reason the name 
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being added or removed. Requests that are not sent by the corresponding author will be 
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procedure as described above. Note that: (1) Journal Managers will inform the Journal 

Editors of any such requests and (2) publication of the accepted manuscript in an online issue 

is suspended until authorship has been agreed. 

After the accepted manuscript is published in an online issue: Any requests to add, delete, or 

rearrange author names in an article published in an online issue will follow the same policies 

as noted above and result in a corrigendum. 

 

Copyright 

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing 

Agreement' (for more information on this and copyright, see 

http://www.elsevier.com/copyright). An e-mail will be sent to the corresponding author 

confirming receipt of the manuscript together with a 'Journal Publishing Agreement' form or 

a link to the online version of this agreement. 

 

Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles including abstracts 

for internal circulation within their institutions. Permission of the Publisher is required for 

resale or distribution outside the institution and for all other derivative works, including 

compilations and translations (please consult http://www.elsevier.com/permissions). If 

excerpts from other copyrighted works are included, the author(s) must obtain written 

permission from the copyright owners and credit the source(s) in the article. Elsevier has 

preprinted forms for use by authors in these cases: please consult 

http://www.elsevier.com/permissions. 

 

For open access articles: Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete an 

'Exclusive License Agreement' (for more information see 

http://www.elsevier.com/OAauthoragreement). Permitted third party reuse of open access 

articles is determined by the author's choice of user license (see 

http://www.elsevier.com/openaccesslicenses). 

 

Author rights 

As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse your work. For 

more information see http://www.elsevier.com/copyright. 
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Role of the funding source 

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research 

and/or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in 

study design; in the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; 

and in the decision to submit the article for publication. If the funding source(s) had no such 

involvement then this should be stated. 

  

Funding body agreements and policies 

Elsevier  has  established  a  number  of  agreements  with  funding  bodies  which  allow  

authors to  comply  with  their  funder's  open  access  policies.  Some authors may also be  

reimbursed for associated publication fees. To learn more about existing agreements please 

visit http://www.elsevier.com/fundingbodies. 

 

Green open access 

Authors can share their research in a variety of different ways and Elsevier has a number of 

green open access options available. We recommend authors see our green open access page 

for further information (http://elsevier.com/greenopenaccess). Authors can also self-archive 

their manuscripts immediately and enable public access from their institution's repository 

after an embargo period. This is the version that has been accepted for publication and which 

typically includes author-incorporated changes suggested during submission, peer review and 

in editor-author communications. Embargo period: For subscription articles, an appropriate 

amount of time is needed for journals to deliver value to subscribing customers before an 

article becomes freely available to the public. This is the embargo period and begins from the 

publication date of the issue your article appears in. 

 

This journal has an embargo period of 12 months. 

 

Language (usage and editing services) 

Please  write  your  text  in  good  English  (American  or  British  usage  is  accepted,  but  

not  a mixture  of  these).  Authors  who  feel  their  English  language  manuscript may  
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require  editing to  eliminate  possible  grammatical  or  spelling  errors  and  to  conform  to  

correct  scientific English  may  wish  to  use  the  English  Language  Editing  service  

available  from  Elsevier's WebShop (http://webshop.elsevier.com/languageediting/) or visit 

our customer support site (http://support.elsevier.com) for more information. 

 

Informed consent and patient details 

Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent, 

which should be documented in the paper. Appropriate consents, permissions and releases 

must be obtained where an author wishes to include case details or other personal information 

or images of patients and any other individuals in an Elsevier publication. Written consents 

must be retained by the author and copies of the consents or evidence that such consents have 

been obtained must be provided to Elsevier on request. For more information, please review 

the Elsevier Policy on the Use of Images or Personal Information of Patients or other 

Individuals, http://www.elsevier.com/patient-consent-policy. Unless you have written 

permission from the patient (or, where applicable, the next of kin), the personal details of any 

patient included in any part of the article and in any supplementary materials (including all 

illustrations and videos) must be removed before submission. 

 

Submission 

Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your 

article details and uploading your files. The system converts your article files to a single PDF 

file used in the peer-review process. Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to 

typeset your article for final publication. All correspondence, including notification of the 

Editor's decision and requests for revision, is sent by e-mail. 

 

Blinding 

The AJO-DO uses a blind review process; the identity of the author and the location of the 

research are concealed from the reviewers, and the identities of the reviewers are concealed 

from the author. The following submission items are sent to reviewers during the review 

process and should not contain any identifying information. 

Manuscript * Figures * Tables * Other Material 

The title page, which should contain complete author information, is not sent to reviewers. In 

the manuscript, please pay special attention to Material and Methods and Acknowledgments 
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sections; wherever author is mentioned, use the "hidden" format in Word to conceal it, or 

move it to the title page. 

 

Guidelines for Original Articles 

guidelines Submit Original Articles via EES: http://ees.elsevier.com/ajodo. 

 

Before you begin, please review the guidelines below. To view a 7-minute video explaining 

how to prepare your article for submission, go to Video on Manuscript Preparation. 

  

1. Title Page. Put all information pertaining to the authors in a separate document. Include the 

title of the article, full name(s) of the author(s), academic degrees, and institutional 

affiliations and positions; identify the corresponding author and include an address, telephone 

and fax numbers, and an e-mail address. This information will not be available to the 

reviewers. 

 

2. Abstract. Structured abstracts of 200 words or less are preferred. A structured abstract 

contains the following sections: Introduction, describing the problem; Methods, describing 

how the study was performed; Results, describing the primary results; and Conclusions, 

reporting what the authors conclude from the findings and any clinical implications. 

 

3. Manuscript. The manuscript proper should be organized in the following sections: 

Introduction and literature review, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusions, 

References, and figure captions. Express measurements in metric units, whenever practical. 

Refer to teeth by their full name or their FDI tooth number. For style questions, refer to the 

AMA Manual of Style, 10th edition. Cite references selectively, and number them in the 

order cited. Make sure that all references have been mentioned in the text. Follow the format 

for references in "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" 

(Ann Intern Med 1997;126:36-47); http://www.icmje.org. Include the list of references with 

the manuscript proper. Submit figures and tables separately (see below); do not embed 

figures in the word processing document. 

 

4. Figures. Digital images should be in TIF or EPS format, CMYK or grayscale, at least 5 

inches wide and at least 300 pixels per inch (118 pixels per cm). Do not embed images in a 
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word processing program. If published, images could be reduced to 1 column width (about 3 

inches), so authors should ensure that figures will remain legible at that scale. For best 

results, avoid screening, shading, and colored backgrounds; use the simplest patterns 

available to indicate differences in charts. If a figure has been previously published, the 

legend (included in the manuscript proper) must give full credit to the original source, and 

written permission from the original publisher must be included. Be sure you have mentioned 

each figure, in order, in the text. 

 

5. Tables. Tables should be self-explanatory and should supplement, not duplicate, the text. 

Number them with Roman numerals, in the order they are mentioned in the text. Provide a 

brief title for each. If a table has been previously published, include a footnote in the table 

giving full credit to the original source and include written permission for its use from the 

copyright holder. Submit tables as text- based files (Word is preferred, Excel is accepted) and 

not as graphic elements. Do not use colors, shading, boldface, or italic in tables. Do not 

submit tables as parts A and B; divide into 2 separate tables. Do not "protect" tables by 

making them "read-only." The table title should be put above the table and not as a cell in the 

table. Similarly, table footnotes should be under the table, not table cells. 

 

6. Model release and permission forms. Photographs of identifiable persons must be 

accompanied by a release signed by the person or both living parents or the guardian of 

minors. Illustrations or tables that have appeared in copyrighted material must be 

accompanied by written permission for their use from the copyright owner and original 

author, and the legend must properly credit the source. Permission also must be obtained to 

use modified tables or figures. 

 

7. Copyright release. In accordance with the Copyright Act of 1976, which became effective 

February 1, 1978, all manuscripts must be accompanied by the following written statement, 

signed by all authors: "The undersigned author(s) transfers all copyright ownership of the 

manuscript [insert title of article here] to the American Association of Orthodontists in the 

event the work is published. The undersigned author(s) warrants that the article is original, 

does not infringe upon any copyright or other proprietary right of any third party, is not under 

consideration by another journal, has not been previously published, and includes any 

product that may derive from the published journal, whether print or electronic media. I (we) 
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sign for and accept responsibility for releasing this material." Scan the printed copyright 

release and submit it via EES. 

 

8. Use the International Committee of Medical Journal Editors Form for the Disclosure of 

Conflict of Interest (ICMJE Conflict of Interest Form). If the manuscript is accepted, the 

disclosed information will be published with the article. The usual and customary listing of 

sources of support and institutional affiliations on the title page is proper and does not imply 

a conflict of interest. Guest editorials, Letters, and Review articles may be rejected if a 

conflict of interest exists. 

  

9. Institutional Review Board approval. For those articles that report on the results of 

experiments of treatments where patients or animals have been used as the sample, 

Institutional Review Board (IRB) approval is mandatory. No experimental studies will be 

sent out for review without an IRB approval accompanying the manuscript submission. 

 

Guidelines for Systematic Reviews 

Systematic Reviews and Meta-Analyses must be prepared according to contemporary 

PRISMA (Preferred Reporting for Systematic Reviews and Meta-Analyses) standards. The 

AJO-DO will screen submissions for compliance before beginning the review process. To 

help authors understand and apply the standards, we have prepared a separate Guidelines for 

AJO-DO Systematic Reviews and Meta-Analyses. This guide includes links to a Model 

Orthodontic Systematic Review and an accompanying Explanation and Elaboration 

document. 

 

These guidelines are supplemental to the Guidelines for Original Articles, which describe 

how to meet general submission requirements, such as figure formats, reference style, 

required releases, and blinding. 

 

Systematic Review and Meta-Analysis Guide for Authors 

You  can  access  a  link  to  an  annotated  example  of  a  Model  Orthodontic  Systematic 

Review. Further explanation of reporting practices is given in the accompanying Explanation 

and   Elaboration   document.   These   documents   have   been   prepared   in   accordance   

with PRISMA guidelines and the "PRISMA  Statement  for   Reporting  Systematic  Reviews  
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and Meta-Analyses   of   Studies   that   Evaluate   Health   Care   Interventions:   

Explanations   and Elaboration" 

(http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000100). 

 

However, we have made these guidelines more relevant to orthodontics and have adapted the 

reporting template to encourage transparent and pertinent reporting by introducing 

subheadings corresponding to established PRISMA items. 

 

Further information on reporting of systematic reviews can also be obtained in the Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions (http://www.cochrane-handbook.org). 

 

Guidelines for Randomized Clinical Trials 

Randomized Clinical Trials must meet current CONSORT (Consolidated Standards of 

Reporting Trials) requirements. The AJO-DO will screen submissions for compliance before 

beginning the review process. To help authors understand and apply the standards, we have 

prepared a separate document, Guidelines for AJO-DO Submissions: Randomized Clinical 

Trials. This document contains links to an Annotated RCT Sample Article and The 

CONSORT Statement: Application within and adaptations for orthodontic trials. 

 

These guidelines are supplemental to the Guidelines for Original Articles, which describe 

how to meet general submission requirements, such as figure formats, reference style, 

required releases, and blinding. 

 

Guidelines for Miscellaneous Submissions 

Letters to the Editor and their responses appear in the Readers' Forum section and are 

encouraged to stimulate healthy discourse between authors and our readers. Letters to the 

Editor must refer to an article that was published within the previous six (6) months and must 

be less than 500 words including references. Submit Letters via the EES Web site. Submit a 

signed copyright release with the letter. 

 

Brief, substantiated commentary on subjects of interest to the orthodontic profession is 

published occasionally as a Special Article. Submit Guest Editorials and Special Articles via 

the Web site. 
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Books and monographs (domestic and foreign) will be reviewed, depending upon their 

interest and value to subscribers. Send books to Chris Burke, Department of Orthodontics, 

University of Washington D-569, HSC Box 357446, Seattle,WA98195-7446. They will not 

be returned. 

 

Checklist for Authors 

      Title page, including full name, academic degrees, and institutional affiliation and 

position of each author, and author to whom correspondence and reprint requests are to be 

sent, including address, business and home phone numbers, fax numbers, and e-mail address 

  

  Abstract 

 

  Article proper, including references and figure legends 

 

  Figures, in TIF or EPS format 

 

  Tables 

 

  Copyright release statement, signed by all authors 

 

  Photographic consent statement(s) 

 

  ICMJE Conflict of interest statement 

 

      Permissions to reproduce previously published material 

 

PREPARATION 

Double-blind review 

This journal uses double-blind review, which means that both the reviewer and author 

name(s) are not allowed to be revealed to one another for a manuscript under review. The 

identities of the authors are concealed from the reviewers, and vice versa. For more 
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information please refer to http://www.elsevier.com/reviewers/peer-review. To facilitate this, 

please include the following separately: 

Title page (with author details): This should include the title, authors' names and affiliations, 

and a complete address for the corresponding author including an e-mail address. 

Blinded manuscript (no author details): The main body of the paper (including the references, 

figures, tables and any Acknowledgements) should not include any identifying information, 

such as the authors' names or affiliations. 

 

Article structure 

Introduction 

Provide an adequate background so readers can understand the nature of the problem and its 

significance. State the objectives of the work. Cite literature selectively, avoiding a detailed 

literature survey or a summary of the results. 

 

Material and Methods 

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. If methods have already been 

published, indicate by a reference citation and describe only the relevant modifications. 

Include manufacturer information (company name and location) for any commercial product 

mentioned. Report your power analysis and ethics approval, as appropriate. 

 

Results 

Results should be clear and concise. 

 

Discussion 

Explain your findings and explore their significance. Compare and contrast your results with 

other relevant studies. Mention the limitations of your study, and discuss the implications of 

the findings for future research and for clinical practice. Do not repeat information given in 

other parts of the manuscript. 

 

Conclusions 

Write a short Conclusions section that can stand alone. If possible, refer back to the goals or 

objectives of the research. 
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Essential title page information 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) 

of each author and check that all names are accurately spelled. Present the authors' affiliation 

addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a 

lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the 

appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the country 

name and, if available, the e-mail address of each author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also post-publication. Ensure that the e-mail address is given and 

that contact details are kept up to date by the corresponding author. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article 

was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be 

indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the 

work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used 

for such footnotes. 

 

Abstract 

A structured abstract using  the  headings Introduction, Methods, Results,  and  Conclusions 

is required for Original Article, Systematic Review, Randomized Controlled Trial, and 

Techno Bytes. An unstructured abstract is acceptable for Case Report and Clinician's Corner. 

 

Graphical abstract 

Although a graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to 

the online article. The graphical abstract should summarize the contents of the article in a 

concise, pictorial form designed to capture the attention of a wide readership. Graphical 

abstracts should be submitted as a separate file in the online submission system. Image size: 

Please provide an image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally 

more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution 

of 96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. See 

http://www.elsevier.com/graphicalabstracts for examples. 
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Authors can make use of Elsevier's Illustration and Enhancement service to ensure the best 

presentation of their images and in accordance with all technical requirements: Illustration 

Service. 

 

Highlights 

Highlights are a short collection of bullet points that convey the core findings of the article. 

Highlights are optional and should be submitted in a separate editable file in the online 

submission system. Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points 

(maximum 85 characters, including spaces, per bullet point). See 

http://www.elsevier.com/highlights for examples. 

 

Acknowledgments 

Collate acknowledgments in a separate section at the end of the article before the references; 

do not include them on the title page, as a footnote to the title page, or otherwise. List here 

those individuals who provided help during the research (eg, providing help with language or 

writing assistance, or proofreading the article). 

 

Artwork 

Image manipulation 

Whilst it is accepted that authors sometimes need to manipulate images for clarity, 

manipulation for purposes of deception or fraud will be seen as scientific ethical abuse and 

will be dealt with accordingly. For graphical images, this journal is applying the following 

policy: no specific feature within an image may be enhanced, obscured, moved, removed, or 

introduced. Adjustments of brightness, contrast, or color balance are acceptable if and as long 

as they do not obscure or eliminate any information present in the original. Nonlinear 

adjustments (e.g. changes to gamma settings) must be disclosed in the figure legend. 

 

Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 

• Embed the used fonts if the application provides that option. 

• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, 

Symbol, or use fonts that look similar. 
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• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

• Provide captions to illustrations separately. 

• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version. 

• Submit each illustration as a separate file. 

A detailed guide on electronic artwork is available on our website: 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here. 

  

Formats 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, 

Excel) then please supply 'as is' in the native document format. 

Regardless of the application used other than Microsoft Office, when your electronic artwork 

is finalized, please 'Save as' or convert the images to one of the following formats (note the 

resolution requirements for line drawings, halftones, and line/halftone combinations given 

below): 

EPS (or PDF): Vector drawings, embed all used fonts. 

TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), keep to a minimum of 300 dpi. 

TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line drawings, keep to a minimum of 

1000 dpi. TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale), keep 

to a minimum of 500 dpi. 

Please do not: 

• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these typically 

have a low number of pixels and limited set of colors; 

• Supply files that are too low in resolution; 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

 

Color artwork 

Please  make  sure  that  artwork  files  are  in  an  acceptable format  (TIFF  (or  JPEG),  EPS  

(or PDF) or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted 

article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that 

these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites) in addition to 
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color reproduction in print. For further information on the preparation of electronic artwork, 

please see http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

 

Figure captions 

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the 

figure. A caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of 

the illustration. Keep text in the illustrations themselves to a minimum but explain all 

symbols and abbreviations used. 

 

Tables 

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to 

the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively 

in accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table 

body. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not 

duplicate results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules. 

 

References 

Citation in text 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and 

vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results 

and personal communications are not recommended in the reference list, but may be 

mentioned in the text. If these references are included in the reference list they should follow 

the standard reference style of the journal and should include a substitution of the publication 

date with either 'Unpublished results' or 

'Personal communication'. Citation of a reference as 'in press' implies that the item has been 

accepted for publication. 

 

Reference links 

Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured by online links 

to the sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and indexing services, 

such as Scopus, CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in the references are 

correct. Please note that incorrect surnames, journal/book titles, publication year and 
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pagination may prevent link creation. When copying references, please be careful as they 

may already contain errors. Use of the DOI is encouraged. 

 

Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the 

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list. 

 

References in a special issue 

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any 

citations in the text) to other articles in the same Special Issue. 

  

 

 

Reference management software 

Most    Elsevier    journals    have    a    standard    template    available    in    key    reference 

management   packages.   This    covers   packages   using   the    Citation   Style   Language, 

such as  Mendeley  (http://www.mendeley.com/features/reference-manager)  and  also  others 

like EndNote (http://www.endnote.com/support/enstyles.asp) and Reference Manager 

(http://refman.com/support/rmstyles.asp). Using plug-ins to word processing packages which 

are available from the above sites, authors only need to select the appropriate journal 

template when preparing their article and the list of references and citations to these will be 

formatted according to the journal style as described in this Guide. The process of including 

templates in these packages is constantly ongoing. If the journal you are looking for does not 

have a template available yet, please see the list of sample references and citations provided 

in this Guide to help you format these according to the journal style. 

 

If you manage your research with Mendeley Desktop, you can easily install the reference 

style for this journal by clicking the link below: 

http://open.mendeley.com/use-citation-style/american-journal-of-orthodontics-and-

dentofacial-orthopedics 
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When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the 

Mendeley plug- ins for Microsoft Word or LibreOffice. For more information about the 

Citation Style Language, visit http://citationstyles.org. 

 

Reference style 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de os estudos sobre o atrito datarem de longa data, na literatura ortodôntica ele 

foi descrito pela primeira vez por Stoner em 1960. Este autor observou que a força aplicada 

era dissipada pelo atrito, sendo difícil determinar a magnitude da força que cada dente 

recebia. Em 1969, Andreasen e Quevedo também relataram sobre a dificuldade dos 

ortodontistas em determinar a magnitude da força a ser aplicada para movimentar 

fisiologicamente um dente e vencer o atrito. Além destes autores, vários outros relataram 

sobre a importância do conhecimento do atrito produzido pelo deslizamento do braquete pelo 

fio (mecânica de deslize), uma vez que o atrito pode interferir na movimentação dentária de 

tal forma a anular o movimento (DRESCHER et al., 1989; DRESCHER et al., 1990; 

KUROE et al., 1994; VAUGHAN et al., 1995; YAMAGUCHI et al., 1996). 

              O estágio atual do conhecimento sobre a influência do atrito na biomecânica do 

tratamento ortodôntico é permeado de dúvidas e incertezas. A maior parte das evidências 

disponíveis é inconsistente, originadas de estudos com limitações estruturais e 

metodológicas, tais como: apresentarem natureza laboratorial (estudos in vitro), tamanho 

reduzido da amostra, desenho inadequado, tempo insuficiente de acompanhamento de 

pacientes, instrumentos questionáveis para mensuração e coleta de variáveis, ausência de 

controles e não gerenciamento de variáveis de confusão. Além disso, observa-se um 

investimento maciço em marketing por parte dos fabricantes de acessórios ortodônticos, 

especialmente os braquetes, alardeando vantagens e benefícios não suportados por evidências 

científicas. No mundo contemporâneo de materiais e técnicas abundantes, o ortodontista 

deveria fundamentar-se seguindo os princípios da odontologia baseada em evidências, para 

possibilitar um tratamento individualizado aos pacientes. 

Atualmente, a pesquisa científica constitui-se em uma ferramenta para a obtenção de 

conhecimentos, para a elaboração de diagnósticos, para a mensuração de necessidades, 

expectativas e motivações das populações (LOTTI et al., 2006). Com o rápido avanço e 

desenvolvimento da tecnologia, a modelagem com elementos finitos se tornou um 

instrumento importante na pesquisa odontológica, permitindo a simulação de experimentos 

clínicos de implantes dentais (GEORGIOPOULOS et al., 2007; GOLDMANN et al., 2008), 

em dentística operatória (BETAMAR et al., 2007; HSUEH e KELLY, 2009), em cirurgias 

(VEZIROGLU e YILMAZ, 2008) e em ortodontia (MCGUINNESS et al., 1992; CHEN et 

al., 2008) 
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Nesse contexto, novos estudos que favoreçam uma melhor compreensão sobre a real 

influência do atrito, bem como o desenvolvimento de novas alternativas para diminuir seus 

efeitos prejudiciais à biomecânica do tratamento ortodôntico, se fazem necessários para 

promover tratamentos eficazes, com menor custo e maior conforto para os pacientes. Sendo 

assim, o presente estudo demonstrou que o design do Roller Braquete acrescenta diversas 

vantagens em relação ao estado da técnica, entre elas: a) diminuição do atrito entre o fio e o 

fundo da canaleta do braquete, favorecendo a mecânica de deslize; b) promoção da redução 

de atrito tanto nas fases inicias do tratamento ortodôntico, com fios menos calibrosos, quanto 

nas fases intermediárias e finais, com fios retangulares e mais calibrosos; c) possibilidade de 

aplicação tanto a braquetes convencionais, quanto a braquetes autoligados; d) possibilidade 

de aplicação a braquetes confeccionados de diferentes materiais, tais como: safira, porcelana, 

aço, policarbonato, resina e plástico; e) possibilidade de aplicação a braquetes linguais; f) 

exigência da aplicação de forças de menor magnitude, favorecendo a movimentação dentária 

e preservando as estruturas periodontais, além de diminuição da dor e o risco de reabsorções 

radiculares; h) permissão da redução do número de consultas, de ajustes do aparelho e do 

tempo total do tratamento ortodôntico; i) possibilidade de aplicação a outros acessórios 

ortodônticos envolvidos na movimentação dentária, como tubos para molares; j) não 

interferência no controle do torque; l) possibilidade de aplicação em diferentes técnicas e 

prescrições, como Edgewise, straight wire, Rickets, Alexander e MBT; m) aproveitamento da 

própria saliva do paciente como um fator lubrificante para favorecer a movimentação (giro) 

das esferas, favorecendo diretamente a dissipação do atrito. 
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