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Nesta edição, temos a honra de trazer a entrevista com o Professor Israelense, Mazor Yoav, que é Espe-
cialista e Mestre em Ortodontia e Ortopedia Facial pela Universidade de Tel Aviv, gestor do programa de 
Especialização em Ortodontia na Escola de Educação Continuada da Bulgária, consultor de pesquisa e 
desenvolvimento para fabricantes de produtos ortodônticos, gerente e consultor da Tidhar Dental Corp 
e além disso, faz o gerenciamento de casos com necessidades especiais: debilidade mental, cirurgias 
ortodônticas, síndromes e desordens craniofaciais no Hospital Tel Hashomer (Shiba).
As perguntas a seguir foram realizadas pelos editores Dr. Alexandre Moro e Dr. Ricardo Moresca.

Mazor Yoav

1. Qual sua opinião sobre o uso da mecânica Tandem, 
ou seja, de dois arcos ortodônticos simultaneamente 
(0.014” e 0.016” em um sistema 0.022”, por exemplo) 
para superar as dificuldades de controle rotacional 
com a utilização dos bráquetes autoligados?
O controle rotacional é obtido com os seguintes parâme-
tros:
1. Força produzida por fios ortodônticos flexíveis.
2. Comprimento mésio-distal da canaleta do bráquete.
3. Íntimo contato entre o fio ortodôntico e a canaleta (Fi-
gura 1). 
No entanto, uma das características mais pronunciadas 
dos bráquetes autoligados em relação aos bráquetes con-
vencionais é uma maior folga (“jogo”) do fio na canaleta. 
Devido ao aumento desta folga, o contato entre o fio e as 
paredes da canaleta não é facilmente obtido nos estágios 
iniciais do tratamento. Para superar esta desvantagem, a 
técnica Tandem foi introduzida (Figura 2), ou seja, a com-
binação de dois fios flexíveis ao mesmo tempo, um so-
bre o outro. Esta técnica tem se mostrado uma excelente 
alternativa para corrigir as rotações. Pode ser facilmente 
aplicada em alguns tipos de bráquetes autoligados (Wave 
– Orthometric® e Smartclip – 3M Unitek®, por exemplo), 
mas pode ser inviável em outros tipos de bráquetes.

Figura 2 – Mecâni-
ca Tandem no bráquete 
Wave.

Figura 1 – Momento rotacional.

2. Baseado em sua experiência clínica e nas evidências 
científicas disponíveis atualmente, o Sr. acredita que 
seja realmente possível reduzir o tempo de tratamen-
to com os bráquetes autoligados? Se sim, quais são 
os pontos principais a serem observados durante o 
tratamento ortodôntico?
De acordo com minha melhor experiência e baseado em 
pesquisas confiáveis, objetivas e sem vieses, os bráquetes 
autoligados não reduzem o tempo de tratamento. Nos es-
tágios iniciais de alinhamento e nivelamento, alguns mo-
vimentos dentários podem acontecer mais rapidamente 
devido à baixa fricção e à maior folga do fio, mas o tempo 
total da fase de alinhamento e nivelamento não é menor. 
Outras fases podem ter a mesma duração e, em outras, o 
tempo de correção pode ser ainda maior (na finalização, 
por exemplo). De acordo com investigações bem emba-
sadas, a gravidade da má oclusão inicial é um importante 
fator. Nestes casos, o tempo de correção pode ser ainda 
mais lento nos bráquetes autoligados com algum tipo de 
mecanismo de fechamento, devido à maior fricção e forças 
produzidas.

3. Na sua opinião, qual seria o desenho ideal do brá-
quete autoligado?
O bráquete autoligado ideal poderia ser um com mecanis-
mo de fechamento duplo, que combine o Wave (Orthome-
tric®) ou o Smartclip (3M® Unitek) com o bráquete interativo 
Flair (Adenta). Em outras palavras, um bráquete com um 
clipe estável e efetivo que permita dois modos de abertura e 
fechamento para combinar todos os benefícios dos bráque-
tes autoligados existentes. Infelizmente, este desenho não 
existe. Minha intenção, com a colaboração de diversos fa-
bricantes, em desenvolver este tipo de bráquete autoligado 
ainda não foi possível (sou otimista!!!). Todos os sistemas de 
bráquetes autoligados existentes atualmente apresentam 
desvantagens e não podem ser considerados ideais.

4. Recentemente vários estudos têm concluído que a 
expansão transversal do arco dentário com os brá-
quetes autoligados ocorre por inclinação vestibular 
e redução da espessura da tábua óssea vestibular. 
Quais são os critérios de decisão para tratamentos 
com ou sem extrações?
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Sim, absolutamente correto. O conceito de que a com-
binação de forças leves – baixa fricção – poderia fazer 
crescer osso (expansão), reeducar tecidos moles e gerar 
estabilidade está sendo amplamente debatido. Até onde 
conhecemos, pesquisas confiáveis e bem controladas não 
têm comprovado este conceito. Os critérios para extrações 
ou não extrações podem ser baseados, principalmente, na 
possibilidade de se obter os seguintes itens:
Preservar o equilíbrio do tecido mole. Este equilíbrio é o 
resultado de muitos parâmetros e a maioria deles não po-
dem ser alterados ou reeducados facilmente: língua (pa-
drão de deglutição, fala e posição), respiração e hábitos, 
entre outros.
Preservar o equilíbrio dos tecidos duros – espessura óssea 
ao redor dos dentes.
Estabilidade a longo prazo.
Saúde tecidual a longo prazo.
Estética.
Juntamente com o crescimento, características tridimen-
sionais da face e dos dentes (vertical, anteroposterior, 
transversal), perfil e competência labial, todos podem ser 
considerados fatores que podem ajudar na decisão de ex-
trair ou não. Os sistemas de bráquetes autoligados não 
deveriam ser incluídos entre os principais fatores para esta 
decisão.

5. Quais são seus conselhos para gerenciar clinicamente 
as deficiências dos bráquetes autoligados durante a 
finalização?
A fase de finalização é caracterizada pela correção dos se-
guintes problemas:
Estabelecimento de bom contato oclusal (assentamento da 
oclusão). A utilização de um fio de aço inoxidável redondo, 
como o 0.018”, com elásticos intermaxilares verticais pode 
ser vantajosa com os bráquetes autoligados devido à maior 
folga do fio com os bráquetes.
Outros movimentos como movimentos dentários verticais 
(degraus verticais), movimentos horizontais (movimentos 
de in-out), rotações e torque são menos controlados com 
os bráquetes autoligados.
Com os bráquetes autoligados, a incorporação de elásti-
cos, ligaduras e molas de torque são altamente recomen-
dadas para superar estas deficiências.

6. Qual a sua opinião sobre o uso de bráquetes auto-
ligados na Ortodontia Lingual?
A Ortodontia Lingual é caracterizada pelo fato de que mo-
vimentos dentários tridimensionais são menos controlados 
pelo aparelho lingual, devido à biomecânica específica e 
a pequena largura mésio-distal da canaleta. Os bráque-
tes linguais também exigem uma amarração muito boa e 
apertada, a fim de permitir o controle do movimento den-
tário (Figura 3).
Os bráquetes autoligados acentuam e agravam algumas 
destas dificuldades devido às seguintes características:

Maior tamanho – diminui a distância interbráquetes (IBD) 
e aumenta a rigidez do fio. Isto vai requerer a utilização de 
fios com menor dimensão na fase de nivelamento e alinha-
mento, e vai aumentar ainda mais o problema do controle 
do movimento dentário que existe devido à folga maior 
nos bráquetes autoligados, e a dificuldade para assim ligar 
corretamente o fio na canaleta.
A largura mésio-distal da canaleta será menor em relação 
aos bráquetes linguais convencionais. Este fato, de novo 
também afetará o controle de rotação.
A canaleta está localizada a uma distância maior da super-
fície do dente (centro de resistência), que irá se adicionar 
às deficiências biomecânicas do aparelho lingual.
O uso de bráquetes autoligados ativos (com clipe ativo) 
pode melhorar a ligação, mas mesmo assim, a questão das 
forças exercidas pelo clipe - grau e estabilidade a longo 
prazo - precisam ser analisadas.
Na minha  opinião, a Ortodontia Lingual será feita melhor 
e mais rápida com bráquetes linguais convencionais.

Figura 3 (A-C) – A) A distância interbráquete por lingual é menor do 
que a distância por vestibular. B) Note a canaleta com pequeno tamanho.  
C) Double over tie para uma ligação apertada.

7. Quais são as indicações para o uso de bráquetes au-
toligados ativos, passivos e interativos?
Existe uma diferença básica entre os três tipos de sistemas 
autoligados. Cada um deles atua diferentemente do 
ponto de vista biomecânico e apresentam vantagens e 
desvantagens que vão se manifestar clinicamente. Os 
sistemas ativos também apresenta m um comportamento 
interativo, até um determinando limite. Para entender 
melhor o comportamento dos diferentes sistema ativos é 
preciso compreender que pode existir uma interação total 
ou parcial. A principal diferença entre os sistemas ativo/
interativo e passivo são:

A. Atrito e nível de força, além do “binding” e “notching”.
B. Controle tridimensional da movimentação dentária, 

incluindo rotação, torque e efeito colateral no desliza-
mento.

B

A

C
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Também é muito interessante destacar a importância da 
estabilidade dos diferentes sistemas de fechamento dos 
bráquetes, especialmente nos ativos/interativos, uma vez 
que características como a força exercida e a estabilidade 
em longo prazo, são altamente dependentes do sistema 
de fechamento.
As diferenças clínicas dos diferentes sistemas são apresen-
tadas na tabela a seguir. Esta tabela também indica as van-
tagens clínicas de cada sistema.
O atrito durante as fases de alinhamento e nivelamento 
também é influenciado pelo grau da má oclusão. Em api-
nhamentos severos, os sistema ativos podem apresentar 
menor atrito e forças mais suaves devido ao aumento da 
folga na canaleta. O atrito no deslizamento é influenciado 
pelos efeitos colaterais (rotação e inclinação, por exem-
plo) resultante das forças exercidas nos dentes. Os siste-
ma passivos não têm características de interação com o 
fio e, já nas fases iniciais do tratamento, as forças de atrito 
vão aumentar devido ao contato do fio com a parede do 
sistema de fechamento. Os sistemas interativos que apre-
sentam uma maior folga do fio na canaleta associada a 
características interativas vão exercer uma força corretiva 
sobre os dentes com forças mais suaves e menor atrito. 
É importante destacar que estas características precisam 
ser analisadas com foco nas características do sistema de 
fechamento. Por estas características, o sistema interativo 
total parece ser superior. Em resumo: os sistema passivos 
são inferiores aos sistemas autoligados ativo/interativo 
considerando o desempenho clínico. Os sistema passivos 
apresentam menor atrito e forças mais leves em determi-
nadas situações dos estágios iniciais do tratamento.

8. O Sr. utiliza algum método de aceleração do movi-
mento dentário?
Atualmente, não. Mas ultimamente, eu fui exposto a al-
gumas boas ideias que pretendo olhar com calma. Temos 
tentado a abordagem “Wilckodontics” com bons resulta-
dos, mas este procedimento não se encaixava no mercado 
local.

9. O que o Sr. acha do uso de bráquetes autoligados em 
casos na dentição mista?
Uma vez que os bráquetes autoligados têm de ser consi-
derados como qualquer outro bráquete, eles podem ser 
utilizados na dentição mista. Uma atenção especial deve 
ser dada para o travamento do fio para evitar o seu desli-
zamento. Não há um benefício especial para os bráquetes 
autoligados na dentição mista.

10. O tratamento é menos dolorido com os bráquetes 
autoligados?
Não. A dor é subjetiva e possui outras razões além do 
tipo de bráquete.
Alguns bráquetes autoligados causam mais dores que 
outros, e em relação aos bráquetes convencionais.
Todos os bráquetes autoligados podem causar dor na sua 
manipulação.
Na literatura, em todas as fases de tratamento, não foi en-
contrada qualquer vantagem para o bráquete autoligado.

Tabela 1 – Características dos bráquetes autoligados.
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Característica Passivo Interativo parcial Interativo total

Atrito durante alinhamento e nivelamento Baixo Moderado a alto Baixo +

Atrito durante o deslizamento Alto Moderado a alto Moderado

Nível de força em apinhamento moderado Baixo Moderado a alto Baixo +

Nível de força em apinhamento severo Alto Moderado a alto Moderado

Controle de rotação Baixo Bom Bom

Controle de torque Baixo-justo Bom Bom

Controle no deslizamento Baixo Regular Regular

Finalização Baixo Bom Bom


