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“ALICATE ORTODÔNTICO PARA DOBRAS EM S”
[1]

O presente relatório descritivo, de modelo de utilidade, refere-se a um

“ALICATE ORTODÔNTICO PARA DOBRAS EM S”, um modelo construtivo
inédito de alicate na ortodontia que foi desenvolvido para promover maior
precisão clínica e mais segurança na confecção da dobra em S nos fios
ortodônticos. O presente pedido apresenta um material inovador no ramo
odontológico, que possui diferenciais que proporcionam melhores resultados
clínicos.
[2]

A ortodontia consiste na resposta fisiológica às forças biomecânicas,

trazendo ao tratamento ortodôntico o uso de diversos acessórios para
promover a movimentação dos dentes, isto é, o planejamento da biomecânica
no sistema de forças, tanto na forma de sua aplicabilidade, como na
distribuição de cargas. Dessa forma, a força realizada entre o fio ortodôntico e
o bráquete é propagada ao elemento dentário, para mover o dente à posição
desejada. Essa movimentação pode ser definida como um método que precisa
de uma subsequência de condições que estão, constantemente, próximas do
equilíbrio (FERREIRA, 2008).
[3]

Atualmente,

existem

diversas

técnicas

para

movimentação

e

alinhamento dos dentes na arcada dentária. Uma dessas técnicas é o uso da
Dobra em S, que consiste na correção das inclinações mesiodistais
indesejadas, possibilitando o manejo das angulações radiculares e permitindo a
rotação dos dentes ao longo-eixo. O uso de fios ortodônticos executa uma
força que produz a movimentação de um corpo, formando um binário que
consiste em duas forças paralelas não coincidentes, de igual magnitude e
sentido oposto, único sistema de forças capaz de fornecer a rotação
(FERREIRA, 2008).

Petição 870190043043, de 07/05/2019, pág. 13/22

2/5
[4]

Por conseguinte, os fios ortodônticos possuem diversas características

ideais para seu uso. Ao realizar dobraduras com ângulos vivos, proporciona-se
ao fio um maior ângulo, consequentemente, quanto maior for o ângulo, maior
será o momento inicial de movimentação do dente e maior a força entre o fio e
o bráquete, gerando uma magnitude da força e do atrito. Vale ressaltar que
forças exageradas em um elemento dentário podem levar a um possível
processo patológico ao sistema celular e anatômico de sustentação dos dentes
(PROFFIT,1995).
[5]

O dobramento é uma ação que gera deformação do fio por flexão. Ao se

realizar o dobramento, distribui-se um esforço em sentidos diferentes,
provocando um arqueamento e uma deformação plástica do fio, mudando a
forma vertical para duas superfícies distintas e culminando na formação de um
ângulo.
[6]

A área mais interna apresenta-se tracionada e a externa, comprimida e,

por isso, quanto maior for o raio de concordância desse ângulo, maior será a
tensão na área da dobra (FILHO, 2011).
[7]

Quando se aplica uma dobradura sobre um fio, as tensões e possíveis

deformações na estrutura do metal podem ocorrer. Apesar da resistência dos
fios mais utilizados no mercado, ao realizar curvaturas exageradas, o fio não
retorna à sua forma original, isto é, estabelecendo uma deformação
permanente (FERREIRA, 2008).
[8]

Em vista disso, a Dobra em S proporciona uma dobradura com ângulos

arredondados nos fios aplicados em ortodontia, obtendo menores níveis de
deformação plástica devido a um maior raio de curvatura de dobramento e
menor ângulo de dobramento (FILHO, 2011). Ao estabelecer forças leves e
contínuas, ambas desejáveis ao processo de movimentação dentária
controlada e fisiológica, resulta em uma ideal influência aos dentes e ao tecido
periodontal durante o tratamento ortodôntico (MIURA; MOGI; OKAMOTO,
1990).
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[9]

O campo de aplicação desse pedido de patente tem por objetivo

simplificar e facilitar a prática clínica, com o controle de qualidade maior,
trazendo ao trabalho com Dobra em S nos fios ortodônticos uma angulação
mais precisa e sincronizada, entregando ao mercado um alicate com melhores
condições técnicas, que obtém um controle mecânico durante o processo de
confecção da dobra, proporcionando um padrão de angulação, habilidade e
menor tempo clínico.
[10]

Como é do conhecimento dos especialistas nessa técnica, existem, no

mercado, alicates ortodônticos multifuncionais que realizam diferentes tipos de
dobras; todavia, a curvatura depende da habilidade manual de cada
profissional, e, por muitas vezes, o alinhamento dos ângulos não proporciona
uma precisão. Além disso, os praticantes iniciais possuem certa dificuldade
para a confecção das dobras, em que, com o alicate multifuncional, pinça-se o
fio, e o ortodontista ou aluno, com o dedo, dobra o fio para a produção de tal
dobra, além da dificuldade na torção do fio com alicates convencionais sem
deformar outras partes do arame, uma vez que são feitas manualmente, sem
precisão a milimétrica dos ângulos formados.
[11]

É fato que os ortodontistas que possuem aptidões e treino podem

confeccionar qualquer tipo de dobra em um fio ortodôntico; porém, o
instrumento ora apresentado apresenta características inovadoras, entregando
mais dinamismo para a área da ortodontia. O “ALICATE ORTODÔNTICO
PARA DOBRAS EM S” obtém maior firmeza e, consequentemente, maior
precisão na confecção da Dobra em S em qualquer orientação do metal, sendo
as dobras feitas em conjunto e com maior praticabilidade.
[12]

Para utilizá-lo, basta que o profissional posicione o alicate na palma da

mão e o prenda, firmemente, com todos os dedos. Para abertura da parte ativa,
pressiona-se o dedo polegar ao cabo do alicate e, para fechar, utilizam-se
todos os dedos pressionando os cabos. Para a impressão da Dobra em S,
deve-se fazer a abertura da parte ativa, colocar o fio ortodôntico em posição, e
apertar, com todos os dedos, os cabos do alicate, fechando a parte ativa.
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[13]

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

patentes nacional não apontou para ferramentas semelhantes ao que propõe o
“ALICATE ORTODÔNTICO PARA DOBRAS EM S”.
[14]

Já por meio de pesquisas em bases de patentes internacionais,

identificou-se o processo PI US5395236A (Estados Unidos), denominado de
ALICATES ORTODÔNTICOS; de acordo com o presente invento, é
proporcionado um novo desenho de alicate que permite, nas suas
extremidades distais, formação de dobras de todos os tipos e tamanhos de
arames, incluindo os altamente flexíveis. Dessa forma, o dispositivo tem
membros especializados e adaptados para efetuar as dobras direcionadas
gengivalmente.
[15]

O

processo

PI

US7967602B2

(Estados

Unidos),

denominado

“ALICATES PARA FORMAR FIOS ORTODÔNTICOS”, apresenta um alicate
para a formação de arames ortodônticos com bicos opostos, com superfícies
formadoras de arames, em que um mecanismo de articulação permite que os
bicos abram e fechem girando em torno de um eixo, e também permite uma
variação de movimento axial entre os bicos, por meio do formato presente na
superfície formadora de arame, possibilitando uma diversidade na produção
angulações.
[16]

O

processo

PI

US6293791B1

(Estados

Unidos),

denominado

“INSTRUMENTO E MÉTODO ORTODÔNTICO DE FLEXÃO EM Z”, trata de
um instrumento ortodôntico que inclui um par de moldes de contato
complementares móveis e separados para formar uma curva em forma de Z.
Esse molde tem a função de acoplar-se a um fio que, por sua vez, será
angulado para o formato em Z.
[17]

Portanto, diante das dificuldades encontradas no manuseio da

otimização da biomecânica, os inventores desenvolveram o “ALICATE
ORTODÔNTICO PARA DOBRAS EM S”, um instrumento inovador para facilitar
o manuseio de técnicas para biomecânicas que necessitam da Dobra em S,
facilitando o profissional que venha a manipular o instrumento.
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[18]

A nova disposição construtiva de um alicate odontológico apresenta

pontas que possuem projeções de igual geometria e tamanho e que se
encontram por meio do fechamento das hastes do alicate, aplicando ao fio
ortodôntico uma impressão do formato das junções (Dobra em S). Nesse
dispositivo, as duas pontas ativas auxiliam na construção da dobra no fio,
proporcionando uma angulação padronizada sem ângulos vivos, o que confere
diferencial competitivo em relação às demais ferramentas disponíveis.
[19]

Conforme se pode observar nos desenhos anexos, o “ALICATE

ORTODÔNTICO PARA DOBRAS EM S” apresenta formato tradicional de um
alicate com ponta constituída de uma junção do tipo macho e fêmea e dois
braços para apreensão do alicate os quais são presos por meio de um pino
central que permite seu movimento de abertura e fechamento pelo eixo.
[20]

Para melhor compreensão do “ALICATE ORTODÔNTICO PARA

DOBRAS EM S”, é feita, a seguir, uma descrição delas de modo detalhado:
Figura 1: representa a vista diagonal da ferramenta proposta juntamente
com a ilustração do fio ortodôntico após a impressão Dobra em S;
Figura 2: representa uma vista lateral exemplificativa da ferramenta,
objeto do presente pedido; e
Figura 3: representa uma vista em detalhes da aplicação técnica da
Dobra em S, promovendo a rotação do dente após aplicação.
[21]

Por fim, certos de que o presente pedido atende aos requisitos de

patenteabilidade como Modelo de Utilidade, solicita-se a carta patente para
“ALICATE ORTODÔNTICO PARA DOBRAS EM S”.
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REIVINDICAÇÕES

1 – “ALICATE ORTODÔNTICO PARA DOBRAS EM S", instrumento
constituído, essencialmente, de um alicate para a dobradura de fio ortodôntico,
CARACTERIZADO por apresentar parte ativa bipartida e formar curvaturas em
forma de S em um fio (1b, 3a), disposto em configuração geométrica de
junções complementares de fêmea (1c, 2b) e macho (1d, 2c); possui duas
hastes de tamanhos iguais (1a, 2a), presas a um eixo (1e, 2d) através dos
pinos.
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FIGURA 01
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FIGURA 02
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FIGURA 03

Movimento

(3a)

(3a)
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RESUMO
“ALICATE ORTODÔNTICO PARA DOBRAS EM S", um instrumento inovador,
que possui características próprias, apresentando dois cabos retangulares
iguais (1), em que, na região de cabeça, é constituída uma junção do tipo
macho e fêmea (2), e sua articulação é presa em um eixo (3) por meio de dois
pinos. O presente trabalho proporciona um controle de qualidade maior,
trazendo à pesquisa com dobras em S uma angulação mais precisa e
sincronizada, habilidade e menor tempo clínico ao profissional que venha a
usar esse instrumento.
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