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Introdução 
        Um dos maiores desafios em ortodontia é conseguir ancoragem 

adequada para realizar os movimentos dentários planejados. A 

descoberta do fenômeno da osseointegração revolucionou a 

reabilitação oral. Com a evolução dos métodos de ancoragem 

ortodôntica por meio de dispositivos intra-ósseos, também chamada de 

ancoragem ortodôntica esquelética, foram desenvolvidos outros 

implantes específicos para uso ortodôntico, como os implantes 

palatinos (Celenza, 2003; KYUNG et al., 2003), miniplacas (Sugawara, 

et al., 2002) e variações de mini implantes Bae. et al., 2002; Hermann 

& Cope, 2005; Park et al, 2003) que são denominados Dispositivos de 

Ancoragem Temporária (Cope, 2005). Portanto, é importante a 

avaliação da tensão gerada no sistema osso/dispositivo de ancoragem 

e sobre o dente e região adjacente, assim como a área de 

concentração desta tensão e vetores de distribuição e concentração 

das tensões, uma vez que a área com grande concentração de tensão 

indica um ponto de fragilidade deste sistema, enquanto o contrário, 

com tensões bem distribuídas e dissipadas indicam uma melhor 

qualidade do sistema. 

         O objetivo dos autores neste trabalho foi analisar 

comparativamente, por meio de análise fotoelástica qualitativa, a 

distribuição de tensões geradas pelo carregamento de diferentes tipos 

de dispositivos para ancoragem ortodôntica disponíveis no mercado 

variando-se o tipo de dispositivo entre mini-implantes e miniplacas e o 
comprimento e diâmetro dos mini-implantes. 

Figura 1- A) Modelo inicial com dentes incluídos em cera, posicionado na 
moldeira, B) Desinclusão do modelo de cera. 

Figura 2- A) Molde completado com resina fotoelástica, preso com fita e 
elásticos para impedir o extravazamento da mesma, B) Desinclusão do corpo 

de prova fotoelástico do molde de Silibor®. 

Figura 3 – A) Marcação da posição do braquete com marcador para bandas 
ortodônticas tipo estrela, B) Marcações finalizadas para colagem do braquete, 
C) Modelo finalizado com colagem do braquete. 
 
Inserimos os dispositivos de ancoragem ortodôntica, mini-implantes e 

miniplacas, e em seguida realizamos a aplicação de cargas axiais e 

não axiais de 370 gramas em cada dispositivo, analisando as tensões 

geradas  no polariscópio , conforme fotografias a seguir. 

Resultados e Discussão 

Conclusões 
Dentro das limitações deste trabalho in vitro pode-se concluir que todos os 

dispositivos utilizados demonstraram boa distribuição das tensões, sendo 

adequados para promoção de ancoragem esquelética e que as miniplacas e o 

implante de 1,6x11mm são os menos suscetíveis a perda de ancoragem. 
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 Sabendo que uma distribuição homogênea das tensões e a mínima formação 

de carga seria o ideal minimizando assim os problemas como a reabsorção 

óssea em níveis clínicos considerados superiores aos aceitáveis, o 

afrouxamento dos dispositivos e perda de ancoragem. Confrontando os 

estudos revisados nesse trabalho de conclusão de curso com o estudo 

laboratorial realizado, percebemos que tanto o mini-implante 1,6x11mm quanto 

a miniplaca foram os dispositivos que apresentaram melhor distribuição das 

tensões sem evidências de concentração acentuada na cervical dos dentes, 

quando aplicada uma força de carga incidente não axial e que o implante de 

1,6x11mm apresenta maior índice de estabilidade. 


