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Resumo 
 
 

Introdução: Para que haja um movimento ortodôntico previsível e controlado é 

necessário conhecer o sistema de forças que nele atua. Por norma, a força primária é 

transmitida ao sistema através do arame ortodôntico. Este tem evoluído ao longo do tempo 

em termos de material, forma e dimensão da secção. Procura-se que seja uma ferramenta 

que torne o movimento mais eficaz e mais rápido, dentro dos limites fisiológicos. 

O objetivo desta investigação foi comparar três ligas metálicas: aço inoxidável, TMA® 

(liga metálica de beta-titânio) e um novo material recentemente introduzido no mercado, o 

Gum Metal®, também ele uma liga de beta-titânio.  

Materiais e Métodos: Para isso, foram construídas molas de fechamento de espaço em L 

nos materiais referidos, foi fornecido ao sistema uma força de 100 e 200 g e foram 

mensurados o valor de ativação (ou seja, a “abertura da mola”) e o momento. Foi 

posteriormente calculada também a proporção momento/força. Tanto para a liga de aço, 

como para a de TMA®, foram usadas as secções de 0.016” x 0.022” e de 0.017” x 0.025”. Para 

o Gum Metal® foi usada apenas a secção de 0.017” x 0.022”. A distância inter-bracket 

utilizada foi de 12 mm.  

A amostra foi constituída por 80 molas, 16 por cada liga metálica/secção. Para o ensaio 

mecânico foram utilizados: um aparelho OrthoMeasure Moment/Force®, uma mesa de testes 

e um comparador digital. A análise estatística foi realizada através da Análise da Variância 

(ANOVA), seguida dos testes de comparações múltiplas Tukey HSD. 

Resultados: Os resultados permitiram concluir que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os três materiais (aço inoxidável, TMA® e Gum Metal®) ao nível do valor 

de ativação, momento e proporção momento/força. 

Em relação ao valor de ativação, as molas Gum Metal® registaram valores superiores às 

molas de TMA® e de aço inoxidável. Tanto nas molas de aço inoxidável como nas de TMA®, a 

secção 0.016” x 0.022” registou valores superiores à 0.017” x 0.025”. 

Em relação ao momento, as molas Gum Metal® registaram valores superiores às molas de 

TMA® e aço inoxidável. A secção do fio só se mostrou estatisticamente significativa para 100 

g no TMA®, sendo que a de 0.017” x 0.025” registou valores superiores à de 0.016” x 0.022”. 

Em relação à proporção momento/força, as molas Gum Metal® registaram valores 

superiores às molas de TMA® e aço inoxidável. Os valores foram semelhantes quando se 

aplicou ao sistema 100 g ou 200 g. Todos os valores registados foram inferiores à dimensão 

vertical da mola (8 mm). 

Conclusão: Assim, o material que apresentou melhores características mecânicas (dentro 

dos parâmetros estudados) foi o Gum Metal® de secção 0.017” x 0.022”. 
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Abstract 
 

 

Introduction: In order to have a predictable and controlled orthodontic movement it 

is necessary to know the system of forces that act in it. Usually, the primary force is 

transferred to the system through the orthodontic wire, which has evolved over time in terms 

of material, shape and dimension of the section. It is sought that this tool makes the 

movement more efficient and faster, within the physiological limits. 

The purpose of this investigation was to compare three metal alloys: stainless steel, 

TMA® (beta-titanium metal alloy) and a new material recently introduced to the market, 

Gum Metal®, also a beta-titanium alloy. 

Materials and Methods: For this purpose, space-closing springs in L were made in the 

referred materials, a force of 100 and 200 g was applied to the system, and the activation 

value (i.e., the “spring opening”) and the moment were measured. The moment/force ratio 

was also subsequently calculated. For both steel and TMA® alloys, the 0.016” x 0.022” and 

0.017” x 0.025” sections were used. For Gum Metal® only the 0.017” x 0.022” section was 

used. The inter-bracket distance used was 12 mm. 

The sample was composed of 80 springs, 16 for each metal alloy/section. For the 

mechanical test, an OrthoMeasure Moment/Force® device, a test table and a digital 

comparator were used. Statistical analysis was performed using Analysis of Variance (ANOVA), 

followed by Tukey HSD multiple comparison tests. 

Results: The results allowed us to conclude that there are statistically significant 

differences between the three materials (stainless steel, TMA® and Gum Metal®) in terms of 

the activation value, moment and moment/force ratio. 

Regarding the activation value, the Gum Metal® springs showed higher values than 

the TMA® and stainless steel springs. In stainless steel springs, the section 0.016” x 0.022” 

showed values higher than 0.017” x 0.025”. In TMA® springs, the section 0.016” x 0.022” 

showed values higher than 0.017” x 0.025”.  

Regarding the moment, the Gum Metal® springs showed values higher than the TMA® 

and stainless steel springs. The wire section was only statistically significant for 100 g in the 

TMA®, with the 0.017 ”x 0.025” registering values higher than the 0.016 ”x 0.022”. 

Regarding the moment/force ratio, the Gum Metal® springs showed higher values 

than the TMA® and stainless steel springs. The values were similar when applying 100 g or 200 

g to the system. All recorded values were lower than the vertical dimension of the spring (8 

mm). 

Conclusion: Thus, the material that presented the best mechanical characteristics 

(within the studied parameters) was the Gum Metal® of section 0.017” x 0.022”. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 
Uma força  aplicada a um dente provoca uma resposta no periodonto, resultando numa 

remodelação do ligamento periodontal e do osso alveolar e, em última análise, movimento 
dentário. Os princípios físicos e biológicos subjacentes a este processo formam a base da prática 
ortodôntica. Entende-se então a importância da medição dos parâmetros físicos, uma vez que 
o movimento dentário ortodôntico é ditado por um sistema de forças empregue aos dentes, 
mediado através de ferramentas ortodônticas e pela resposta biológica que evoca. (1, 3, 4) 

 
Na década de 40, Tweed e Strang opuseram-se à teoria “não extracionista” de Angle, vivida 

até então, e preconizaram uma nova terapêutica que se baseava na extração de peças 
dentárias, criando assim uma problemática: o encerramento de espaços. (4)  No encerramento 
de um espaço, onde ocorreu uma extração dentária, é necessário gerar, não apenas uma força 
que mova os dentes, mas também um momento adequado com a finalidade de ocorrer um 
movimento em corpo. (5) 

 
O modo como um dente se move está dependente da natureza do sistema de forças. O 

sistema de forças inclui a força e o momento aplicados ao bracket, e a tensão que é realmente 
distribuída ao periodonto. A distribuição da força é uma função do centro de rotação do dente. 
Um problema significativo do movimento ortodôntico dentário é que o centro de resistência 
(Cres) dos dentes não está diretamente acessível para aplicação de força, esta é aplicada na 
coroa dos dentes que se localiza a uma distância do Cres, e ao aplicar uma força (F) que não 
passa no centro de resistência da unidade a ser movida, o ortodontista produz um momento da 
força (MF) o que causa inclinação. Para que ocorra movimento em corpo é então necessário que 
haja controlo do efeito rotacional. (3)(6-8) 
 

Com aparelhagem fixa é possível deslizar um arco metálico através do sulco dos brackets 
(mecânica deslizante/sistemas com fricção), no entanto, a eficácia deste mecanismo depende 
do coeficiente de atrito do arame com o sulco do bracket. Em alternativa, podemos fixar 
firmemente os dentes entre dois extremos de um arame com uma mola e ativá-la entre estes, 
esta mecânica é denominada de mecânica de fechamento com molas/sistemas sem fricção. (2, 
5, 9) 
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Na mecânica de fechamento com molas, a geometria deste sistema sem fricção tem o 
potencial de reduzir os problemas de ancoragem e diminuir o tempo de encerramento do 
espaço (5). As molas incorporadas a arcos contínuos ou segmentados, permitem uma relação 
momento/força (M/F) com grande previsibilidade e versatilidade. (6) É importante referir que, 
apesar desta mecânica beneficiar significativamente da diminuição da fricção, apresenta 
desvantagens como a necessidade de realizar dobras no arame e um intervalo limitado de 
ativação. (3, 10-14) 
 

As características das molas são determinadas por alguns fatores, como o material do 
arame, seção transversal do arame, distância inter-bracket, configuração e posição da mola. 
Realizar dobras num arame (isto é, confecionar molas) pode reduzir drasticamente a taxa de 
deflexão da força. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas diferentes configurações de molas 
de fechamento de espaço. Algumas geometrias apresentam mais vantagens que outras. (6) 
Posto isto, torna-se importante estudar as várias geometrias para realizar uma escolha 
adequada perante cada caso. (15-17) 

 
As primeiras ligas metálicas usadas na ortodontia eram de ouro, no entanto, tornaram-se 

obsoletas pelo custo e pela introdução do aço inoxidável. Devido à sua alta resistência à 
corrosão, excelentes propriedades de endurecimento por deformação e baixo coeficiente de 
atrito, o aço inoxidável tornou-se o material standard para uso ortodôntico. A liga de titânio-
molibdénio (TMA®) é uma liga de beta-titânio que foi introduzida no início dos anos 80. A sua 
resistência, elasticidade e ductilidade faz com que seja uma excelente opção para o uso em 
molas ortodônticas. As propriedades atrativas do Gum Metal® incluem um módulo de Young 
ultrabaixo, comportamento elástico não linear, resistência ultra alta, tensão de alto 
rendimento, alta ductilidade e deformabilidade superplástica sem endurecimento à 
temperatura ambiente. Estas características multifuncionais exclusivas deste novo arame 
ortodôntico tornam-no interessante para aplicações ortodônticas, daí o interesse no seu 
estudo. (18-22) 
 

Embora com um desempenho biomecânico um pouco menos eficaz que as molas em T, a 
menor quantidade de arame gengival e a maior facilidade de confeção tornam as molas em L 
usuais na prática clínica e muito analisadas na literatura. (1, 23-25) 

 
No presente estudo foram usadas molas L com sentido anterior. De facto, este investigação 

vem na continuidade de trabalhos preliminares que permitiram verificar que as molas com 
distribuição gengival para o lado do bracket mais próximo registam valores mais elevados de 
proporção M/F. (1) 

 
Assim sendo, esta monografia tem como objetivo estudar as molas L com sentido anterior 

em aço inoxidável (ORMINOX®, Ormco Corp, Glendora, Calif) de secção 0,016’’ x 0,022’’ e 
0,017” x 0,025”, liga de titânio-molibdénio (TMA®, Ormco Corp, Glendora, Calif) de secção 
0,016’’ x 0,022’’ e 0,017” x 0,025”, materiais frequentemente usados na prática clínica e 
compará-los com um novo material recentemente introduzido no mercado, o Gum Metal® 
(GUMMetal®, Rocky Mountain Orthodontics, Denver, Colorado) de secção 0,017’’ x 0,022’.  



 

 

  

 

Capítulo 2 

Materiais e Métodos 
 

2.1 Amostra 

  

A amostra utilizada para este estudo foi constituída por 80 molas em L com sentido 

anterior. As molas foram dividas em 5, por cada uma das combinações material/secção. 

Assim, foram realizadas 16 molas de cada. 

 

 As molas foram construídas com 8 mm de comprimento horizontal na sua porção 

gengival e 8 mm de altura, sendo que a haste vertical apresentava 6 mm e a porção gengival 

os restantes 2 mm (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da mola L com as respetivas dimensões (mm). 
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2.2 Material 

  

As ligas metálicas, utilizadas para a realização das molas, foram o aço inoxidável 

(ORMINOX®, Ormco Corp, Glendora, Calif) de secção 0,016’’ x 0,022’’ e 0,017” x 0,025”, liga 

de titânio-molibdénio (TMA®, Ormco Corp, Glendora, Calif) de secção 0,016’’ x 0,022’’ e 

0,017” x 0,025” e por fim Gum Metal® (GUMMetal®, Rocky Mountain Orthodontics, Denver, 

Colorado) de secção 0,017’’ x 0,022’’.  

 

 Para a produção do ensaio mecânico foi utilizado um aparelho de medição 

OrthoMeasure Moment/Force (Orthomeasurments®, Division of Young Research & 

Development, Avon, Connecticut, EUA), apto para a mensuração das forças horizontais (g) e 

momentos (gmm). Este aparelho de medição é constituído por uma consola, ligada através de 

um cabo a uma peça de mão. A esta peça de mão está associada uma barra metálica com um 

sulco 0,018 ” (“bracket”). A consola dispõe de dois ecrãs digitais onde podem ser lidos os 

valores da força e do momento desenvolvidos pelo arame num extremo da mola, que se 

posiciona no sulco. Esta peça de mão ligada à consola é posicionada num dos extremos (α). 

Uma segunda peça de mão, igualmente associada a uma barra metálica com um sulco 0,018”, 

é utilizada como extremidade oposta (β), onde vai ser fixado o outro extremo da mola. É 

importante referir que esta peça de mão não está conectada a nenhum aparelho de 

mensuração.  

 

Segundo os dados do próprio fabricante, o aparelho de medição OrthoMeasure 

Moment/Force possibilita a quantificação de momentos até um máximo de 3000 gmm e de 

forças horizontais até 500 g. A precisão de medição destas grandezas é de 1% e a 

sensibilidade é de 10 gmm para o momento e de 1 g para a força. 

 

 Para suportar as duas peças de mão do aparelho OrthoMeasure foi desenvolvida uma 

mesa de testes que possibilitou a realização do ensaio mecânico (figura 2). Esta foi elaborada 

pelo departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro, que a produziu 

através de duas plataformas com movimento independente e com a peculiaridade da direção 

do movimento entre elas ser ortogonal.  

 

 Foi acoplado à mesa de testes, anteriormente referida, um comparador digital 

(MarCator®, Mahr GmbH Esslingen, Alemanha). Este aparelho possibilita a quantificação do 
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Figura 2. Mesa de testes. Imagem adaptada do artigo “Effect of activation and preactivation 
on the mechanical behavior and neutral position of stainless steel and beta-titanium T-loops” 
(2). 

movimento registado pela plataforma que move a extremidade β. São registados, por este, 

movimentos dos 0,01 mm até um máximo de 12,7 mm, com uma sensibilidade de 0,01 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 Método 

  

As molas deste estudo foram realizadas manualmente, todas pelo mesmo operador, 

através de um alicate Tweed – 012-350-00 Dentaurum® e um alicate 139 AEO 

® 8010414 AEZ.  

 

 O modelo de referência para a confeção das molas foi um desenho criado através do 

programa informático, LOOP (dHAL Orthodontic Software®, Athens, Greece). Após a 

realização das molas, estas foram analisadas tanto pelo operador como por mim, justapondo 

cada uma delas ao modelo padronizado de referência, caso não houvesse uma sobreposição 

total a mola era descartada.  

 

  As plataformas da mesa de testes foram afastadas até ao ponto em que as peças de 

mão (α e β) estivessem a uma distância de 12 mm, esta distância tem como objetivo simular 

a distância inter-bracket. Aos 12 mm de distância o comparador digital foi calibrado para 0 

mm. 
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Figura 3. Representação da distância inter-bracket e da largura dos sulcos. 

Os milímetros excedentários, nas extremidades das molas, foram usados para efetuar 

dobras de 90º no sentido oclusal, com o objetivo de funcionarem como amparo para a 

inserção nos sulcos das peças de mão do aparelho OrthoMeasure. Os sulcos medem 3 mm de 

largura cada. Assim, dos 18 mm que separam as extremidades das molas, subtraem-se 3 mm 

tanto em α como em β, e resultam 12 mm que correspondem à distância inter-bracket 

testada (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Os protocolo dos ensaios laboratoriais foi dividido por fases: 

 

Fase 1: inserção das molas nos sulcos para uma distância inter-bracket de 12 mm, 

equivalente a 0 mm de ativação nas plataformas da mesa; 

 

Fase 2: ativação – afastamento da plataforma (figura 4). Foram realizados, para cada 

mola, 2 afastamentos, o primeiro para o valor de força de 100 g e o segundo para 200 g. O 

valor da força foi quantificado em α, no aparelho OrthoMeasure, em gramas; 

 

Fase 3: a ativação, ou seja, o valor de cada afastamento foi lido em β, com o 

comparador digital, em milímetros. O momento, para cada valor de força, foi lido no 

aparelho OrthoMeasure. A ativação em milímetros e o momento em grama-milímetro; 

 

Fase 4: registo dos valores. Os valores foram registados informaticamente em 

tabelas, para posterior tratamento de dados. 
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Figura 4. Fase de ativação (2). A peça de mão com o círculo azul corresponde à 
extremidade α que está imóvel e a peça de mão com o círculo vermelho 
corresponde à extremidade β, que é móvel e é graças a esta que ocorre a 
ativação. A seta vermelha representa o sentido da ativação. Imagem adaptada a 
partir de “Estudo Laboratorial Do Comportamento Mecânico De Duas Molas”. (1) 

Cada mola passou pelas fases anteriormente referidas três vezes, ou seja, foi sujeita 

a três ciclos em tempos diferentes. Entre cada um dos ciclos foi-se conferindo a manutenção 

da geometria das molas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.4 Análise Estatística 

 
 A análise estatística de dados foi realizada com o programa IBM SPSS, versão 24 para 

Windows (IBM Corp. Released 2016). 

 

O valor de ativação (mm) e o momento (gmm) foram caraterizados através da média e 

do desvio-padrão, com os resultados apresentados na forma: média ± desvio-padrão.  

 

O estudo da significância das diferenças do valor de ativação e do momento 

relativamente ao material (Aço, TMA®, Gum Metal®) e à secção (0.016” x 0.022”, 0.017” x 

0.025”, 0.017” x 0.022”) foi realizado através da Análise da Variância (ANOVA), seguida dos 

testes de comparações múltiplas Tukey HSD. Estes testes foram também utilizados para avaliar 

a significância das diferenças entre as combinações material/secção (Aço 0.016” x 0.022”, Aço 

0.017” x 0.025”, TMA® 0.016” x 0.022”, TMA® 0.017” x 0.025”, Gum Metal® 0.017” x 0.022”). 

Os pressupostos para a utilização da ANOVA foram validados através do Teste de Shapiro-Wilk 

(normalidade dos dados) e do Teste de Levene (homogeneidade da variância).  
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As análises foram realizadas separadamente nas molas com força de ativação de 100 g 

e de 200 g. 

 

Relativamente aos testes estatísticos, foi considerado um nível de significância de 5%, 

ou seja, as diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o valor de 

significância foi inferior a 0.05 (p < 0.05).  

 

2.5 Exatidão e Precisão do Método 

 

A exatidão (ou acurácia) refere-se ao grau de aproximação entre o valor de uma 

medição e o valor verdadeiro da grandeza, ou seja, a fidelidade do que é medido. A precisão 

refere-se ao grau de aproximação entre os valores obtidos no mesmo ensaio, repetido várias 

vezes, ou seja, a reprodutibilidade do que é medido. A precisão pode ser considerada uma 

medida dos erros aleatórios e a exatidão uma medida dos erros sistemáticos. O objetivo da 

medição destes parâmetros é averiguar se os erros afetam as conclusões que são retiradas dos 

resultados. 

 

Durante o estudo foi fornecido ao sistema valores de força, para saber se os valores de 

foram eram exatos, ou seja, se eram concordantes com o valor real, colocou-se um peso de 

100 g suspenso no aparelho OrthoMeasure e foram realizadas dez medições. Com esses valores 

foi realizado um teste t-student para averiguar se as medições são estatisticamente diferentes 

do valor expectável (valor verdadeiro). 

 

Para analisar a exatidão da variável momento foi colocado na mesa de testes um 

segmento de arame linear com a extremidade α inserida no sulco da peça de mão do aparelho 

OrthoMeasure e um peso de 10 g suspenso na extremidade β. Foi dada uma distância entre as 

extremidades α e β de 30 mm. Pela fórmula: Momento = Força x Distância, percebemos que o 

valor previsto para o momento é de 300 gmm. Foram realizadas dez medições, e novamente 

efetuado o teste t-student para averiguar se as medições são estatisticamente diferentes do 

valor expectável. 

 

Foi testada o erro de não colineariedade entre os sulcos das peças de mão. Foi inserido 

um segmento de arame retilíneo e plano de secção 0,017” x 0,025” em aço cinco vezes nos 

sulcos (α e β) da mesa de testes e verificou-se que não se mediu nenhuma força acima de 1 g 

e nenhum momento acima de 10 gmm. Assim conseguiu-se verificar a condição de 

colinearidade.  
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De modo a diminuir o erro intra-operador, inerente à colocação da mola no sistema de 

medição, todas as medições de cada mola foram efetuadas três vezes, em tempos diferentes, 

tendo sido usados os valores médios para fins estatísticos.  
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Valor de Ativação (mm) 
 

Os resultados das Tabela 1 e Figura 5 mostram a existência de diferenças significativas do 

valor de ativação entre materiais (p < 0.001), entre secções (p < 0.001) e entre as combinações 

material/secção, tanto para a força de ativação de 100 g como de 200 g. As molas Gum Metal® 

foram as que apresentaram valor de ativação médio mais alto, seguido das molas TMA® e das 

molas de aço.  

 

Quanto às combinações material/secção, as molas Gum Metal® com secção 0.017” x 

0.022” foram as que tiveram ativação média mais alta. Pelo contrário, as molas de aço de 

secção 0.017” x 0.025” foram as que tiveram média mais baixa.  
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Tabela I. Caraterização e comparação do valor de ativação (mm) relativamente ao material e 
à secção. 

VALOR DE ATIVAÇÃO – 100 g 

     SECÇÃO    

MATERIAL  Global  0.016” x 0.022” 0.017” x 0.025” 0.017” x 0.022”   

Global    2.11 ± 0.32 2 1.73 ± 0.26 1 2.80 ± 0.13 3  p < 0.001 

Aço  1.69 ± 0.30 a  1.90 ± 0.29 B 1.48 ± 0.03 A -   

TMA®  2.15 ± 0.21 b  2.32 ± 0.18 C 1.98 ± 0.04 B -   

Gum Metal®  2.80 ± 0.13 c  - - 2.80 ± 0.13 D   

  p < 0.001  Comparação entre as combinações material/secção: p < 0.001 

VALOR DE ATIVAÇÃO – 200 g 

     SECÇÃO    

MATERIAL  Global  0.016” x 0.022” 0.017” x 0.025” 0.017” x 0.022”   

Global    3.63 ± 0.62 2 3.04 ± 0.50 1 5.91 ± 0.27 3  p < 0.001 

Aço  2.82 ± 0.35 a  3.09 ± 0.31 B 2.55 ± 0.04 A -   

TMA®  3.86 ± 0.38 b  4.18 ± 0.25 D 3.53 ± 0.06 C -   

Gum Metal®  5.91 ± 0.27 c  - - 5.91 ± 0.27 E   

  p < 0.001  Comparação entre as combinações material/secção: p < 0.001 
 
Resultados apresentados na forma: média ± desvio-padrão;  
a,b,c  não existem diferenças significativas entre materiais com letra em comum: p > 0.05 nos 
testes de comparações múltiplas Tukey HSD; 
1,2,3 não existem diferenças significativas entre secções com número em comum: p > 0.05 nos 
testes de comparações múltiplas Tukey HSD; 
A,B,C,D não existem diferenças significativas entre as combinações material/secção com letra 
em comum: p > 0.05 nos testes de comparações múltiplas Tukey HSD; 
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Figura 5. Média e desvio-padrão do valor de ativação (mm) para forças de ativação 
de 100 g (gráfico à esquerda) e de 200 g (gráfico à direita), por material e secção. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3.2 Momento (gmm) 
 

Os resultados relativos ao momento são apresentados na Tabela 2 e Figura 6. Registaram-

se diferenças significativas entre os três materiais, tanto com força de ativação de 100 g como 

de 200 g (p < 0.001). A combinação Gum Metal® de secção 0.017” x 0.022” foi a que apresentou 

momento médio mais alto e, pelo contrário, as molas de aço de secção 0.016” x 0.022” e 0.017” 

x 0.025” as que tiveram momento médio mais baixo. De referir que entre as molas TMA®, as 

de secção 0.017” x 0.025” tiveram momento médio significativamente mais alto do que as de 

secção 0.016” x 0.022”, somente para a força de 100 g. 
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Tabela II. Caraterização e comparação do momento (gmm) relativamente ao material e à 
secção. 

MOMENTO – 100 g 

     SECÇÃO    

MATERIAL  Global  0.016” x 0.022” 0.017” x 0.025” 0.017” x 0.022”   

Global    493.9 ± 44.5 1 507.5 ± 45.3 1 640.6 ± 18.8 2  p < 0.001 

Aço  463.3 ± 19.5 a  461.6 ± 23.1 A 464.9 ± 15.7 A -   

TMA®  538.2 ± 29.1 b  526.2 ± 36.6 B 550.2 ± 10.3 C -   

Gum Metal®  640.6 ± 18.8 c  - - 640.6 ± 18.8 D   

  p < 0.001  Comparação entre as combinações material/secção: p < 0.001 

MOMENTO – 200 g 

     SECÇÃO    

MATERIAL  Global  0.016” x 0.022” 0.017” x 0.025” 0.017” x 0.022”   

Global    
1042.4 ± 113.0 

1 
1046.3 ± 110.4 1 1385.4 ± 38.7 2  p < 0.001 

Aço  944.3 ± 31.1 a  947.6 ± 30.6 A 941.0 ± 32.2 A -   

TMA®  
1144.3 ± 57.8 

b 
 1137.1 ± 79.3 B 1151.5 ± 22.7 B -   

Gum Metal®  
1385.4 ± 38.7 

c 
 - - 1385.4 ± 38.7 C   

  p < 0.001  Comparação entre as combinações material/secção: p < 0.001 
 

Resultados apresentados na forma: média ± desvio-padrão;  
a,b,c  não existem diferenças significativas entre materiais com letra em comum: p > 0.05 nos 
testes de comparações múltiplas Tukey HSD; 
1,2,3 não existem diferenças significativas entre secções com número em comum: p > 0.05 nos 
testes de comparações múltiplas Tukey HSD; 
A,B,C,D não existem diferenças significativas entre as combinações material/secção com letra 
em comum: p > 0.05 nos testes de comparações múltiplas Tukey HSD; 
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Figura 6. Média e desvio-padrão do momento (gmm) para forças de ativação de 
100 g (gráfico à esquerda) e de 200 g (gráfico à direita), por material e secção. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

3.3 Proporção Momento/Força (mm) 
 

Os resultados relativos à proporção momento/força são apresentados na Tabela 3 e Figura 

7. A combinação Gum Metal® de secção 0.017” x 0.022” foi a que apresentou proporção 

momento/força mais alta, seguida de TMA® de secção 0.017” x 0.025” e secção 0.016” x 

0.022”, respetivamente, e por último aço 0.017” x 0.025” e 0.016” x 0.022”, que apresentam 

valores muito próximos. Isto é verdade tanto para o valor de força de 100 g como de 200 g.  
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Figura 7. Média da proporção momento/força (mm) para forças de ativação de 100 g 
(gráfico à esquerda) e de 200 g (gráfico à direita), por material e secção. 

Tabela III. Caracterização da proporção momento/força (mm) relativamente ao material e à 
secção. 

PROPORÇÃO MOMENTO/FORÇA – 100 g 

     SECÇÃO    

MATERIAL  Global  0.016” x 0.022” 0.017” x 0.025” 0.017” x 0.022”   

Global    4.94  5.08  6.41    

Aço  4.63   4.62 4.65  -   

TMA®  5.38  5.26  5.50  -   

Gum Metal®  6.41   - - 6.41    

     

PROPORÇÃO MOMENTO/FORÇA – 200 g 

     SECÇÃO    

MATERIAL  Global  0.016” x 0.022” 0.017” x 0.025” 0.017” x 0.022”   

Global    5.22 5.24  6.93   

Aço  4.73  4.74  4.71 -   

TMA®  5.73  5.69 5.76 -   

Gum Metal®  6.93  - - 6.93    
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3.4 Exatidão e Precisão 
 

Na tabela 4 encontram-se os resultados da análise da exatidão e precisão da força e 

do momento. 

  

Tabela IV. Análise da exatidão e precisão do aparelho. 

Variável n 
Valor 

Verdadeiro 
Média 

Desvio 

Padrão 
I.C. (95%) Teste t-Student 

Força 10 100 99,8 1,317 99,8 ± 0,9418 p=0,642>0,05 

Momento 10 300 302,3 2,983 302,3 ± 2,1341 p=0,037<0,05 

                  

Quanto à força, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

referentes ao valor de 100 (p>0,05). Quanto ao momento, verificou-se que existem, para um 

nível de 5%, diferenças significativas em relação ao valor de 300 (p<0,05). Porém, é 

importante referir que estas diferenças não seriam estatisticamente significativas para um 

nível de 1% (p>0,01). Assim, pode acreditar-se que a exatidão das medições é adequada, 

ainda que haja uma ligeira tendência de sobrevalorização desta variável. 

 

Em relação à precisão, a grandeza dos erros associados às medições realizadas, é 

bastante inferior às diferenças obtidas na análise dos vários fatores estudados, ou seja, as 

diferenças observadas, na hipótese de existirem, deverão ser o resultado do efeito dos 

fatores em análise e não devido aos erros de medição. 
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Capítulo 4 

Discussão 

4.1 Amostra 
 

A escolha da dimensão vertical da mola foi feita com base na premissa de que o 

aumento da dimensão vertical aumenta a proporção M/F, porém acima de 10 mm essa predição 

já não é verdade. Foi escolhida uma dimensão vertical de 8 mm, uma vez que valores acima 

deste causam muitas vezes desconforto para o paciente. Acresce que, tanto este valor como 

as restantes dimensões das molas foram anteriormente também utilizadas num estudo de 

Paiboon et al. (15)  

 

4.2 Método 
 

Este trabalho visou analisar e comparar o comportamento mecânico (valor de ativação 

(mm), momento (gmm) e proporção M/F (mm)) entre molas em L com sentido anterior com as 

mesmo dimensões, a mesma distância inter-bracket, posicionamento e sistema de suporte, 

tendo como variáveis a secção e o tipo de arame utilizado. Num espaço onde ocorreu a 

exodontia de um prémolar, situação onde frequentemente se usam as molas de fechamento de 

espaço, a distância média que separa os dois brackets contíguos é aproximadamente de 12 mm 

(15). Daí a escolha deste mesmo valor para a distância inter-bracket entre as peças de mão (α 

e β). A mola foi posicionada a 2 mm do bracket α, na distância inter-bracket, com o objetivo 

de descentralizá-la uma vez que, nessa posição, se verificam valores superiores de momento 

no bracket mais próximo da mola (dobra assimétrica). A posição da mola a 2 mm de α (também 

proposto por Viecilli (26) está entre os 1,5 mm propostos por Siatkowski (10) e os 3 mm 

propostos por Ferreira (9). (1) 
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Foram escolhidos dois materiais convencionais e bastante implementados na prática 

clínica, aço inoxidável e TMA® (liga de titânio-molibdênio), para serem comparados com um 

material desenvolvido em 2003, que apresenta características únicas que o tornam um ótimo 

candidato para o uso na prática ortodôntica, o Gum Metal®. O oxigénio presente no Gum 

Metal® é o elemento mais importante em termos de obtenção de excelentes propriedades 

mecânicas e comportamento único de deformação. (18) 

 

As características do Gum Metal® que o tornam adequado para o uso na área da 

ortodontia são:  

 

• Alta flexibilidade e super-elasticidade (o seu comportamento super-elástico e 

deformação elástica não linear maximiza a faixa de ativação dos arames sem o 

uso de força excessiva); 

• Mais fácil de dobrar e de manusear em comparação com outros arames de 

titânio; 

• Alto springback, mas sem histerese. Permite um controlo fácil da força 

ortodôntica; 

• Não contém níquel nem metais pesados (é biocompatível e não é tóxico); 

• Não é suscetível ao endurecimento por deformação e a quebra intraoral 

raramente ocorre; 

• Baixo coeficiente de atrito. Comparado a outras ligas de titânio, o Gum Metal® 

gera aproximadamente metade do atrito entre o arame e o bracket quando a 

superfície é tratada adequadamente. (18) 

 

Pelas características apresentadas, o uso do Gum Metal® reduz, não apenas a duração 

geral do tratamento ortodôntico, mas também o número de consultas necessárias para a troca 

de arame. Assim, reduz também a dor e o desconforto dos pacientes. (18) 
 

Na literatura encontram-se vários autores (Burstone (11, 12), Gjessing (16, 17), 

Ricketts (7), entre outros) que indicam um intervalo de valores de força para o movimento 

dentário. Para a retração canina, o intervalo varia entre 75 e 260 g. Para a retração do bloco 

incisivo maxilar varia entre 200 e 300 g. Já para o bloco incisivo mandibular o valor ronda as 

250 g. Para a retração em massa, da arcada superior, o valor oscila entre 500 e 600 g, enquanto 

na arcada inferior, entre 425 e 480 g. Importa referir que ao retrair o segmento anterior por 

ativação bilateral, é necessário considerar a soma da força das duas molas. De acordo com os 

valores referenciados, podemos considerar que a força ortodôntica ideal estará no intervalo 

das 100 a 250 g. (1) 
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Os valores de força de 100 e 200 g foram escolhidos, de acordo com os valores 

anteriormente referidos. Além disso, existem outros estudos em que estes mesmos valores 

foram usados, como é o caso da investigação de Paiboon et al. (15) – em que se usaram 

elementos finitos. (1) (18) 

 

4.3 Valor de Ativação 

A mensuração do valor de ativação é quantificada pelo afastamento observado entre 

as hastes verticais das molas. 

Analisando os gráficos, das médias, da variável valor de ativação (mm) para as 

diferentes combinações de material e secção, confirmou-se que para o mesmo grau de força 

aplicada, o material Gum Metal® produziu valores superiores, seguido do TMA® e por fim o aço 

inoxidável. Comparando as diferentes secções, dentro do mesmo material, é possível concluir 

que a secção 0.016” x 0.022” apresenta valores superiores em relação à secção 0.017” x 0.025”, 

tal feito ocorre tanto para o TMA® como para o aço inoxidável. Assim o material/secção que 

apresentou menor valor de ativação foi o aço inoxidável 0.017” x 0.025”. É importante referir 

que estas conclusões podem ser retiradas tanto quando o grau de força aplicado é de 100 g 

como quando é fornecido ao sistema 200 g. As únicas combinações material/secção em que 

não existiram diferenças estatisticamente significativas foi o aço 0.016” x 0.022” quando 

comparado com TMA® 0.017” x 0.025”, para o valor de força de 100 g.  

Assim, e como referido por Chang HP e Tseng YU, entende-se que o material Gum 

Metal® apresenta grande flexibilidade/elasticidade. (18) O módulo de elasticidade ou módulo 

de Young é uma relação (quociente) entre a tensão aplicada e a deformação elástica resultante. 

Este, está relacionado com a rigidez do material e é de 45 GPa para o Gum Metal®. O módulo 

de Young super-baixo do Gum Metal® permite um verdadeiro controlo tridimensional dos 

dentes e o fabrico de aparelhos ortodônticos que fornecem uma distribuição de força quase 

ideal para um movimento estável e suave dos dentes. Além disso, a força produzida quando o 

Gum Metal® é deformado é pequena, mesmo com arames retangulares. A tabela 4 compara os 

valores do módulo de Young para vários materiais. (18) (19) (20) (21) Percebemos então, que 

o Gum Metal® permite maior amplitude de trabalho (por ser mais flexível). 
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Tabela V. Comparação do módulo de Young e da resistência à tensão entre vários materiais usados na 
área da medicina dentária. 

Metais Metal Convencional Elementos 

Principais 

Módulo de 

Young (GPa) 

Resistência à 

tensão (MPa) 

Metais Nobres Liga de 12% Au-Ag-Pd Au-Ag-Pd >250 900 

Aço Inoxidável SUS316 Fe-Cr-Ni-Mo 200 860 

Liga de Co-Cr ASTM F562 Co-Cr-Ni-Mo 170 1000 

Titânio Titânio Puro Ti 102 270 

Liga de Ni-Ti Nitinol Ti-Ni 105 700 

Liga de Titânio α+β ASTM F136 Ti-Ai-V 85 860 

Liga de β Titânio TMA Ti-Mo-Zr-Sn 72 1660 

Liga de Ti-Nb GUMMETAL Ti-Nb-Ta-Zr 45 1100 

 

 

4.4 Momento 
 

Analisando os gráficos, das médias, do momento (gmm) para as diferentes combinações 

de material e secção observou-se que, tanto para 100 g como para 200 g, o Gum Metal® foi o 

que apresentou os valores mais elevados, seguido do TMA® e por fim do aço inoxidável. A 

variável secção só se mostrou estatisticamente significativa para o TMA® quando foi aplicado 

ao sistema 100 gramas de força.  

 

Os valores do momento para 200 g foram próximos do dobro quando comparados com os 

de 100 g.  

 

Sabe-se que o momento é afetado pela posição da porção apical da mola. Quando o ponto 

central da porção apical não se encontra centrado produz-se um momento superior no bracket 

mais próximo da mola, no caso deste estudo o bracket α. (15) 

 

4.5 Proporção Momento/Força 
 

A característica mecânica mais importante de uma mola, que determina o tipo de 

movimento dentário, é a proporção momento/força (M/F).(13) Esta determina a posição do 

centro de rotação dentária e possibilita assim o controlo radicular durante o movimento 

dentário.(23) 

 

Analisando os gráficos, das médias, da proporção momento/força (mm) para as diferentes 

combinações de material e secção confirmou-se que para o mesmo grau de força aplicada, o 
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material Gum Metal® produziu valores superiores de proporção M/F, seguido do TMA® e por 

fim o aço inoxidável. Não se registaram grandes diferenças entre secções, nem para o TMA® 

nem para o aço inoxidável. 

  

 Não existem grandes diferenças entre a proporção momento/força para 100 e para 200 

gramas, embora os valores para 200 g sejam superiores. Isto deve-se ao facto de, ao dobrar o 

valor da força (de 100 para 200 g) também vai haver um aumento no valor do momento 

(denominador) para valores próximos do dobro.  

 

É importante referir que, em todas as combinações material/secção/força a proporção 

M/F foi sempre inferior à dimensão vertical da mola. Importa dizer também que a proporção 

momento/força pode ser aumentada com a criação de pré-ativações. (1, 2, 6, 14, 22, 23) Um 

parâmetro que influencia grandemente a proporção M/F é a distância inter-bracket, 

aumentando linearmente com o aumento da distância entre os brackets. (24) 

 

4.6 Secção 
 

Esta investigação estudou três materiais diferentes: aço inoxidável, TMA® e Gum 

Metal®. Tanto para o aço inoxidável como para o TMA® as secções foram de 0.016” x 0.022” e 

0.017” x 0.025”. Para o Gum Metal® a secção usada foi a de 0.017” x 0.022” por ser a que se 

encontrava disponível aquando da realização do estudo. Para uma comparação mais fiel seria 

importante que a secção do arame Gum Metal® fosse igual às secções usados nos restantes 

materiais.  

 

Quando se diminui a secção para um mesmo material, a magnitude da força horizontal 

necessária para uma certa ativação diminui, assim como a magnitude do momento. No entanto, 

normalmente a proporção momento/força permanece relativamente constante, ou seja, a 

secção transversal do material tem uma influência muito pequena. A secção transversal do 

arame ortodôntico influencia a magnitude da força, como já referido, mas também a 

constância da mola, ou seja, o aumento da força produzida por cada unidade de ativação 

(proporção carga/deflexão). (1, 14, 23) Seria interessante no futuro investigar outras secções 

e incluir no estudo a variável carga/deflexão. 

 

4.7 “Janela Clínica”  
 

Segundo Siatkowski (25) para que ocorra um movimento de translação, a proporção 

M/F deve ser de 7,1 a 10,2 mm quando nos referimos a dentes únicos, e de 8,0 a 9,1 quando 

nos referimos a um grupo de dentes.  Assim, temos um intervalo médio entre 7 e 10 mm. (8) 
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Em termos teóricos é a razão entre o momento e a força aplicada que qualifica o tipo 

de movimento. Este princípio não pode ser usado de forma linear no movimento ortodôntico 

uma vez que não tem em consideração o facto da intensidade da força estar condicionada a 

valores fisiológicos.  

 

As ativações que verifiquem uma força ortodôntica eficiente com uma proporção M/F 

de acordo com o movimento pretendido podem considerar-se como pertencentes a um intervalo 

que podemos denominar como “janela clínica”.  

 

Para as forças ortodônticas testadas, nenhuma condição verificou uma proporção M/F 

acima dos 7 mm. O material que obteve valores mais próximos foi o Gum Metal®, especialmente 

quando fornecido ao sistema 200 g de força (6,93 mm). Os valores do material TMA® foram 

superiores ao do aço inoxidável quer para 100 quer para 200 g.  

 

Para que haja um correto desempenho mecânico, as molas utilizadas no fechamento 

de espaços deverão produzir magnitudes de força horizontal e proporções M/F  de modo a que 

seja possível o controlo do movimento dentário durante toda a mecânica ortodôntica. A 

magnitude da força horizontal é uma  variável muito influenciada pela liga metálica utilizada. 

Já a proporção M/F é  influenciada em maior grau pela pré-ativação das molas de fechamento, 

neste estudo não foram estudadas as pré-ativações, mas sabe-se que ao realizá-las há um 

aumento da proporção M/F, especialmente quando a localização das dobras é parcial ou 

totalmente gengival. (23) (1) Num futuro trabalho será interessante testar a variavel pré-

ativação e o seu efeito no sistema de forças. 

 

O valor da força fornecida ao sistema (100 e 200 g) é relativo à força horizontal que, 

assim como o momento, foi medida no bracket anterior (α). É importante referir que fora das 

medições, e consequentemente fora do âmbito deste projeto, fica a medicação da força 

vertical em α e todo o sistema de forças empregue no bracket distal (β). (1)  

 

Quando o ortodontista tem como objetivo a retração do segmento anterior, 

habitualmente coloca molas de fechamento imediatamente distais ao lateral ou ao canino 

porque esse procedimento permite a ativação repetida da mola à medida que o espaço se vai 

fechando. A colocação assimétrica da mola entre os brackets não resulta apenas em momentos 

desiguais, mas gera também forças verticais. Este posicionamento assimétrico da mola de 

fechamento, mais próxima de α, faz com que estejamos perante um sistema de forças de V 

assimétrico. (6)  

 

Apesar de não ter sido alvo de estudo, sabemos que, em β se verifica um momento 

inferior ao que é registado em α .(24) Quanto à força vertical, sabemos que no bracket anterior 

tem sentido extrusivo e no bracket posterior tem sentido intrusivo (para as condições deste 
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estudo). Além disso sabe-se que o valor da força vertical aumenta com o aumento do momento 

em α. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

Esta investigação estudou o comportamento mecânico de molas em L com sentido 

anterior de aço inoxidável, TMA® e Gum Metal®. As molas usadas apresentavam todas as 

mesmas dimensões e foram posicionadas de igual modo num mesmo sistema de suporte. 

Forneceu-se ao sistema 100 e 200 g e quantificou-se o valor de ativação, o momento e foi 

calculada posteriormente a proporção momento/força. 

  

Tendo em conta os limites metodológicos do estudo, conduziram-se as seguintes 

conclusões: 

 

• Existem diferenças estaticamente significativas entre os três materiais (aço inoxidável, 

TMA® e Gum Metal®) ao nível do valor de ativação, momento e proporção 

momento/força. 

 

• Para a variável valor de ativação: 

o as molas Gum Metal® registaram valores superiores às molas de TMA® e aço 

inoxidável; 

o tanto para as molas de aço inoxidável como para as de TMA® a secção 0.016” x 

0.022” registou valores superiores à 0.017” x 0.025”. 

 

• Para a variável momento: 

o os valores decrescem das molas Gum Metal®, para as de TMA® e finalmente para 

o aço inoxidável;  

o a secção do fio só se mostrou estatisticamente significativa para 100 g no TMA®, 

sendo que a de 0.017” x 0.025” registou valores superiores à de 0.016” x 0.022”. 
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• Para a proporção momento/força: 

o os valores crescem das molas de aço inoxidável para as de TMA®, apresentando o 

Gum Metal® valor superior; 

o os valores foram semelhantes quando se aplicou ao sistema 100 g ou 200 g. 

 

• Em termos clínicos concluímos que para as condições do estudo (sem pré-ativação) o valor 

de ativação para o Gum Metal® é de 5,91 mm para 200 g, com um valor de proporção M/F 

de 6,93mm, e quando a mola desativar para 2,8 mm atingimos o valor de 100 g em que a 

proporção M/F é de 6,41 mm (valores dentro da janela ortodôntica). 
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Anexos  

 

Tabela VI. Valores do momento (gmm) e ativação (mm) para as 16 molas de aço inoxidável de 
secção 0.016” x 0.022” nos 3 ciclos em que foram testadas para valores de força de 100 e 200 g. 
Os valores das médias estão representados à direita.   
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Tabela VII. Valores do momento (gmm) e ativação (mm) para as 16 molas de aço inoxidável de 
secção 0.017” x 0.025” nos 3 ciclos em que foram testadas para valores de força de 100 e 200 g. 
Os valores das médias estão representados à direita.   
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Tabela VIII. Valores do momento (gmm) e ativação (mm) para as 16 molas de TMA® de secção 
0.016” x 0.022” nos 3 ciclos em que foram testadas para valores de força de 100 e 200 g. Os 
valores das médias estão representados à direita.   
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Tabela IX. Valores do momento (gmm) e ativação (mm) para as 16 molas de TMA® de secção 
0.017” x 0.025” nos 3 ciclos em que foram testadas para valores de força de 100 e 200 g. Os 
valores das médias estão representados à direita.   



 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 36 

 
  

Tabela X. Valores do momento (gmm) e ativação (mm) para as 16 molas de Gum Metal de 
secção 0.017” x 0.022” nos 3 ciclos em que foram testadas para valores de força de 100 e 200 g. 
Os valores das médias estão representados à direita.   
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