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“ALICATE COMPOSTO POR DUPLA EXTREMIDADE CÔNICA E ÁREA DE
APOIO PARA DOBRA DE FIO ORTODÔNTICO”
[1]

O presente relatório descritivo de invenção trata de um alicate que

possibilita a dobra de fio ortodôntico em formato de cursor que é aplicado na
correção de discrepâncias no arco maxilomandibular, ocasionadas por
oclusopatia, como a incompatibilidade dentária anteroposterior dos molares.
Esse instrumento é dotado de uma nova disposição construtiva, que possui fins
terapêuticos, baseando-se na aplicação de sistema de forças como a utilização
de cursores que podem ser acionados por um elástico intermaxilar.
[2]

O campo de aplicação desse pedido de patente é um dos instrumentos

técnicos para distalização de molares, para uma melhor ancoragem por meio
de mini-implantes. O uso deles se justifica não apenas por proporcionar uma
melhor ancoragem, mas também por causa da otimização da biomecânica em
geral.
[3]

Os planos de tratamento ortodôntico para correção da má-oclusão

Classe II, repetidas vezes, requerem a criação de espaços em maxila para um
correto engrenamento em Classe I (BRICKMAN; SINHA; NANDA, 2000;
GHOSH; NANDA, 1996). Em abordagens terapêuticas que não envolvem
extrações dentárias, faz-se necessária a distalização do arco superior e/ou a
mesialização do arco inferior (VILLELA et al., 2008). A distalização dos molares
por meio de dispositivos auxiliares é apresentada como uma das maiores
metas de tratamento nessa oclusopatia devido à disponibilidade óssea.
[4]

Apesar de os elásticos “5/16’’ convencionais para Classe II serem

citados classicamente, a atualidade apresenta diversas técnicas que se
baseiam na aplicação de sistemas de forças, como a utilização de fios,
cursores e elásticos, no intuito de produzir tal distalização (BRICKMAN; SINHA;
NANDA, 2000).
[5]

O tracionamento ortodôntico via aparelhos extrabucais foi um dos

primeiros métodos relatados na literatura para promover a distalização da
maxila e dos dentes maxilares e da mandíbula (GRABER, 1955; KLEIN, 1957).
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[6]

Durante muito tempo, o uso de desses aparelhos foram tidos como uma

das principais técnicas a ser utilizada; entretanto, há uma enorme dependência
da colaboração do paciente em cumprir e seguir as instruções (GHOSH;
NANDA, 1996).
[7]

Sendo assim, com o intuito de promover uma estética agradável somada

à harmonização funcional das discrepâncias no arco maxilomandibular, foi
introduzida uma variedade de aparelhos que proporcionam a movimentação
dos molares distalmente com uma minimização da dependência da cooperação
do paciente (BRICKMAN; SINHA; NANDA, 2000).
[8]

Entre as possibilidades existentes para a correção sagital intraoral,

encontram-se os distalizadores intrabucais que consistem, basicamente, de
aparelhos com uma unidade de ancoragem e uma unidade ativa com o objetivo
específico de distalizar os molares. Inúmeros dispositivos têm sido propostos,
incluindo sistemas que se fundamentam em magnetos repelentes, fios
superelásticos NiTi, com base em molas helicoidais (Jones Jig, Wilson Jig,
Distal Jet e Keles Slider) e com molas em arcos TMA (Pêndulo, Pendex e Kloop) (GIANELLY, 1998; GUPTA et al., 2015).
[9]

Nesse contexto de dispositivos distalizadores, intraorais para tratamento

de correções sagitais, o Slinding Jig apresenta-se como um dispositivo
eficiente, seguro e associado ao menor desconforto ao paciente. Trata-se de
um dispositivo intrabucal, interarcos, que promove a distalização de dentes,
corrigindo a Classe II. Tal aparelho é condicionado na lateral do arco dentário
em região de molares e pré-molares, em que sua aplicação necessita de um
elemento de ancoragem. Em relação a seus apoios posteriores, tem sua
inserção nos tubos acessórios das bandas dos primeiros molares superiores, e
seu uso promove uma inclinação do molar superior seguida de distalização
(LUCATO et al., 2004; DE PAULA QUADROS et al., 2014).
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[10]

O tratamento com Sliding Jig convencional envolve o uso de dois arcos:

um arco de estabilização, que deve proporcionar certa rigidez, dificultando os
efeitos colaterais do uso dos elásticos e um arco de nivelamento que recebe o
cursor, o qual deverá receber o efeito de distalização (FIGURA 4). O dispositivo
tem por funcionalidade, a partir de uma mecânica de ancoragem, a distalização
de molares, pré-molares e caninos, em que ele faz uso de um cursor que pode
ser acionado por um elástico intermaxilar (LUCATO et al., 2004)
[11]

Como possíveis efeitos adversos da mecânica Sliding Jig, ancorada em

molar inferior, pode-se citar a força vertical, ocasionada pelo elástico sobre os
dentes de apoio que estimulam o giro ou a extrusão do elemento dentário pilar,
protrusão dos incisivos inferiores, inclinação mesial do molar inferior e perda de
ancoragem da unidade de ancoragem. Dessa forma, em busca de uma
ancoragem eficaz, vem crescendo a indicação da ancoragem absoluta na
literatura, por meio de mini-implantes para essa mecânica. Os mini-implantes
não estão relacionados apenas a uma melhor ancoragem, mas também a uma
otimização da movimentação dentária (LUCATO et al., 2004; GIANELLY et al.,
1988).
[12]

Considerando a popularidade da técnica de mini-implantes, abre-se a

possibilidade de criação de ferramentas que possibilitam maior praticidade e
precisão no manuseio e dobra do fio ortodôntico, utilizado para montagem de
cursores, justificando a proposta de invenção do “ALICATE COMPOSTO POR
DUPLA EXTREMIDADE CÔNICA E ÁREA DE APOIO PARA DOBRA DE FIO
ORTODÔNTICO”.
[13]

Como é do conhecimento dos habilitados nessa técnica, existem alguns

tipos de ferramentas em formato de alicate que possibilitam a montagem de
cursores para uso em ortodontia; porém, nenhum deles apresenta, como
características, o formato que melhor se ajusta à sua confecção, como a dupla
extremidade cônica e a área de apoio para a dobra do fio ortodôntico, fatores
que justificam a proposição do referido pedido.
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[14]

Com relação ao estado da técnica, a pesquisa realizada na base de

patentes nacional não apontou para ferramentas semelhantes ao que propõe o
ALICATE COMPOSTO POR DUPLA EXTREMIDADE CÔNICA E ÁREA DE
APOIO PARA DOBRA DE FIO ORTODÔNTICO.
[15]

Já nas bases de patentes internacionais, identificou-se o processo KR

101899723 B1 (Coréia do Sul), arquivado em 15/5/2017 que se refere a um
alicate ortodôntico para flexão de arame multifuncional que pode mover os fios
em várias superfícies curvas, produzindo, assim, fios com curvaturas que
podem fabricar um aparelho ortodôntico. O dispositivo é formado por um par de
hastes que se cruza e uma unidade para a formação dos arcos.
[16]

Foi localizado, ainda, o processo US 3774306 A (Estados Unidos),

arquivado em 30/5/1972 que trata de um alicate ortodôntico com três
curvaturas e de superfícies distintas em cada superfície de acoplamento. Cada
uma das superfícies curvas do alicate está disposta para se encaixar,
perfeitamente, com uma superfície curva particular do aparelho, a fim de
realizar a manipulação de ajuste desejada.
[17]

A patente US 5084935 A (Estados Unidos), arquivada em 24/1/1971

aborda uma ferramenta de corte e modelagem de múltiplos fios, na qual as
duas alavancas são conectadas entre si por um pivô entre as garras e as alças
presentes na região distal do alicate. Entre outros fins, esse dispositivo
proporciona um implemento simples, compacto, barato e mais eficiente para a
realização de retenções: as chamadas alças em forma de U e arcos labiais.
[18]

Portanto, diante dessas dificuldades encontradas no manuseio da

otimização da biomecânica, os inventores desenvolveram, no ALICATE
COMPOSTO POR DUPLA EXTREMIDADE CÔNICA E ÁREA DE APOIO
PARA DOBRA DE FIO ORTODÔNTICO, um novo instrumento para facilitar o
manuseio das técnicas fundamentais e para ocasionar a distalização dos
elementos dentários por meio da confecção de cursores, proporcionando mais
facilidade ao profissional que venha usar o instrumento.
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Apresenta os seguintes detalhes: (i) apresenta um dos lados contendo dupla
forma geométrica cônica na face externa (1a) e, na face adjacente, apresenta
forma geométrica piramidal (1b), (ii) uma base de sustentação plana em
formato de U no lado posterior (2) e (iii) possui dois braços que podem ser
segurados com a palma da mão juntamente com o manuseio dos dedos (3).
[19]

Para melhor compreensão do ALICATE COMPOSTO POR DUPLA

EXTREMIDADE CÔNICA E ÁREA DE APOIO PARA DOBRA DE FIO
ORTODÔNTICO, é feita, a seguir, uma descrição detalhada dela, fazendo-se
referências aos desenhos anexos, em que a:
Figura 1: é a vista em plano do alicate ora pleiteado, apresentando
detalhes da ponta, em que um dos lados é composto por dupla forma
geométrica cônica na face externa (1a) e forma geométrica piramidal na face
adjacente (1b), além da base de sustentação plana em formato U, localizada
no lado posterior (2). A vista demonstra, ainda, os braços de sustentação
anatômicos (3) que possibilitam o manuseio com apenas uma das mãos;
Figura 2: É a vista em perspectiva do alicate ora pleiteado, apresentando
também os detalhes (1a), (1b) e (2) da ponta e dos braços de sustentação (3);
Figura 3: Vista superior da aplicação da ferramenta pela sequência
operacional de construção de um cursor feito com fio ortodôntico; e
Figura 4: É uma ilustração que representa a aplicação do cursor depois
de confeccionado, auxiliando a distalização no percurso do tratamento
ortodôntico.
[20]

Conforme se observa nos desenhos anexos, o ALICATE COMPOSTO

POR DUPLA EXTREMIDADE CÔNICA E ÁREA DE APOIO PARA DOBRA DE
FIO ORTODÔNTICO apresenta, como principais diferenciais, sua ponta que
viabiliza a construção de cursores para aplicação na área da ortodontia e o
corpo disposto em duas alças que podem ser manuseadas com uma das
mãos.
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REIVINDICAÇÕES
1 – “ALICATE COMPOSTO POR DUPLA EXTREMIDADE CÔNICA E
ÁREA DE APOIO PARA DOBRA DE FIO ORTODÔNTICO”, um instrumento
ortodôntico CARACTERIZADO POR apresentar um dos lados contendo dupla
forma geométrica cônica na face externa (1a) e, na face adjacente, apresenta
forma geométrica piramidal (1b), além de uma base de sustentação plana em
formato U no lado posterior (2) e do corpo em formato anatômico, constituído
por dois braços de sustentação (3) que possibilitam manuseio com apenas uma
das mãos.
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FIGURA 1

(1a) Dupla forma
geométrica (cônica
na face externa).

(1b) Na face adjacente,
apresenta forma
geométrica piramidal.

(2) Base de
sustentação plana
no lado posterior em
formato de U.

(3) Alças anatômicas que
possibilitam manuseio
com uma mão.
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FIGURA 2
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FIGURA 3

NOTA: Sequência de passos para a confecção do cursor, segundo a técnica
Sliding Jig (vista superior da ferramenta)
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FIGURA 4

Possibilidade de aplicação do cursor
elaborado segundo a técnica Sliding
Jig, utilizando a ferramenta proposta.
.
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RESUMO
“ALICATE COMPOSTO POR DUPLA EXTREMIDADE CÔNICA E ÁREA DE
APOIO PARA DOBRA DE FIO ORTODÔNTICO”, um novo instrumento para
facilitar o manuseio das técnicas fundamentais para ocasionar a distalização
dos elementos dentários, facilitando a construção de diferentes tipos de
cursores e dobras em fios ortodônticos. Apresenta, em um dos seus lados,
dupla forma geométrica cônica na face externa (1a) e, na face adjacente,
apresenta forma geométrica piramidal (1b), além de uma base de sustentação
plana em formato U, no lado posterior (2). O corpo da ferramenta possui
formato anatômico, visto que é constituído por dois braços de sustentação (3)
que possibilitam manuseio com apenas uma das mãos.
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