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1/5

“ESTRUTURA

PARA

ENSINO

BASEADA

EM

TYPODONT,

COMPOSTA POR BRÁQUETES E/OU TUBOS FUNDIDOS OU
SOLDADOS EM DENTES DE ESTRUTURA METÁLICA”
[1]

O presente relatório descritivo de modelo de utilidade com foco

educacional é referente à bráquetes e tubos fundidos e/ou soldados em
protótipos de dentes utilizados em typodonts, possibilitando testes de
princípios mecânicos de movimentação ortodôntica sem que os
suportes descolem da superfície durante (sua imersão) o mergulho em
água quente, processo conhecido como “banho-maria”.
[2]

Este modelo de bráquetes fundidos ou soldados é inovador na

odontologia, pois permite que o estudante realize técnicas ortodônticas
de aparelho fixo em typodonts sem que haja a perda do anexo nos
dentes de acrílico durante as repetidas mudanças de temperatura.
[3]

O

typodont

é

um

equipamento

empregado

como

um

complemento satisfatório ao ensino de técnicas ortodônticas de
aparelho fixo (MILLS, J. R. E. Continuing education for the
orthodontist. British journal of orthodontics, v. 3, n. 1, p. 35-38,
1976.). O instrumento é confeccionado a partir de um modelo metálico,
denominado de typodont mestre, o qual é semelhante a maxila e
mandíbula. A base metálica é provida de reentrâncias, as quais são
utilizadas posteriormente para confirmar a fidelidade das más oclusões
reproduzidas. Através das medidas de referência, o typodont mestre é
moldado com silicona de adição, onde a impressão deve ser estendida
até o bordo da base metálica. Depois, é inserido cera pegajosa nas
raízes dos dentes metálicos e, em seguida, os dentes são posicionados
no molde de silicona de adição. A cera líquida é inserida no molde de
silicona e posicionada a base metálica no molde aguardando, então, a
solidificação da cera (RIZZATTO, Susana MD et al. Como Replicar
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Maloclusões em “Typodont”. Revista Ortodontia Gaúcha, v. XIV, n. 2,
2010).
[4]

Esse conjunto de tecidos que concede sustentação e suporte

para que o elemento dentário permaneça em posição define-se como
periodonto

(NEWMAN,

Michael

G.;

CARRANZA,

Fermin

Alberto. Periodontia clínica. Elsevier Brasil, 2007.) e a movimentação
ortodôntica do sistema ocorre pelas forças prolongadas atribuídas aos
tecidos periodontais, que promovem a inflamação no periodonto,
permitindo que o elemento dentário se movimente (PROFFIT, William
R.;

FIELDS

JR,

Henry

W.;

SARVER,

David

M. Ortodontia

contemporânea. Elsevier Brasil, 2007.).
[5]

Na pré-clínica, a estrutura do typodont é utilizada com uma base

de cera que simula a propriedade fisiológica do periodonto, permitindo
a simulação dessa movimentação. A base de cera é rígida e dura à
temperatura ambiente (23ºC), porém, quando submetida à altas
temperatura, por meio do banho-maria, a matriz fica amolecida e
possibilita a realização de movimentos dentários de acordo com o
planejamento ortodôntico. A imersão e remoção do typodont em banhomaria tem como finalidade simular as condições do periodonto
(TITSHALL, M. J.; MCKNIGHT, M. M.; HUNT, N. P. Direct bonding to
typodont teeth. British journal of orthodontics, v. 23, n. 1, p. 65-67,
1996.).
[6]

A colagem dos bráquetes metálicos com a superfície do dente

para typodonts pode ser realizada com cianoacrilato, que é um
monômero líquido com viscosidade e aparência semelhante à da água
(BISHARA, Samir E.; AJLOUNI, Raed; LAFFOON, John F. Effect of
thermocycling on the shear bond strength of a cyanoacrylate
orthodontic

adhesive. American

journal

of

orthodontics

and

dentofacial orthopedics, v. 123, n. 1, p. 21-24, 2003 e CORREIA,
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Ayla Macyelle de Oliveira et al. Bonding orthodontic braces in acrylic
resin with cyanoacrylate: does it improve adesion? Matéria (Rio de
Janeiro), v. 21, n. 1, p. 235-242, 2016). A colagem utilizando essa
substância já foi citada como vantajosa em virtude da melhor adesão
em superfícies úmidas quando comparada com os demais adesivos.
Porém, essa colagem não vem se apresentando como vantajosa na
fase de pré-mergulho. Um estudo ex-vivo já evidenciou que a
resistência de união de cianoacrilatos com a superfície do dente para
typodont foi comprometida quando submetido à mudanças de
temperatura, apresentando uma força de ligação instável (BISHARA,
Samir E. et al. Effect of time on the shear bond strength of
cyanoacrylate and composite orthodontic adhesives. American journal
of orthodontics and dentofacial orthopedics, v. 121, n. 3, p. 297300, 2002.), tendo como consequência o descolamento do bráquete e
o comprometimento do tempo de prática laboratorial dos estudantes.
[7]

O uso de typodont tem como objetivo simular os princípios

mecânicos de movimentação ortodôntica que aconteceria na boca do
paciente. Porém, a prática pré-clínica laboratorial evidencia a
frequência da perda do anexo na colagem com dentes laboratoriais,
possivelmente devido às repetidas mudanças de temperatura causadas
pela imersão e remoção do typodont no banho-maria (TITSHALL, M. J.;
MCKNIGHT, M. M.; HUNT, N. P. Direct bonding to typodont
teeth. British journal of orthodontics, v. 23, n. 1, p. 65-67, 1996).
[8]

A união do bráquete metálico com o dente laboratorial utilizando

o cianoacrilato já foi demonstrada ser comprometida diante de
processos de termociclagens. Logo, frente às múltiplas variações de
temperatura causadas pelas imersões do typodont para simulação da
movimentação ortodôntica, evidencia-se uma grande limitação dessa
técnica de colagem dos bráquetes.
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[9]

Nesse contexto, o uso de dentes convencionais em typodonts,

frequentemente apresentam problemas no que se refere à perda dos
anexos ortodônticos durante as práticas laboratoriais. Diante da
necessidade de utilização pedagógica do typodont para a formação de
ortodontistas, metodologia na qual a prática simulada promove o
processo de ensino-aprendizagem, previamente aos atendimentos
clínicos do curso, faz-se necessário o estabelecimento de uma
colagem ou mesmo um posicionamento de acessórios ortodônticos
estáveis, que resistam às mudanças de temperatura ocasionadas pela
imersão em banho-maria. Esse processo, quando realizado em
conformidade, melhora as habilidades mecânicas dos alunos.
[10] Em pesquisas nas bases de patentes nacionais e internacionais,
foi possível perceber poucas patentes relacionadas com novos
modelos para typodont, e as existentes não apresentaram em suas
reivindicações o protótipo inovador apresentado neste pedido para
solucionar o problema aqui exposto.
[11] No âmbito internacional, foi encontrada a patente KR 101334727
B1 (Coréia), arquivada em 07/12/2006, que aborda um protótipo tendo
os dentes a base de resina, assim como proposto neste pedido.
Entretanto, a patente se diferencia pela capacidade de fixar os dentes
de resina em uma base com estruturas contendo ranhuras de encaixe
específicas para cada elemento dentário e que podem ser ajustadas
para formar a má oclusão.
[12] Também foi identificada a patente KR 100769223 B1 (Coréia),
arquivada em 16/07/2012, que apresenta um modelo para typodont
formado por dentes metálicos fixados através de ranhuras na base com
cera solidificada, onde o movimento ortodôntico ocorre através de um
fio elástico ligado à ranhura quando a base é colocada em um
aquecedor de indução de alta frequência. Este invento se diferencia da
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presente patente tanto no material do modelo de treinamento quanto na
forma de fixar os bráquetes.
[13]

Diante do levantamento realizado, evidencia-se a oportunidade

de apresentação de um novo modelo de treinamento para typodonts,
com bráquetes e/ou tubos soldados e/ou fundidos em protótipos de
dentes,

minimizando

as

desvantagens

no

que

se

refere

ao

descolamento dos bráquetes e/ou tubos quando realizada a imersão do
typodont em banho-maria, otimizando a prática laboratorial de ensinoaprendizagem para ortodontistas.
[14]

A literatura ortodôntica já está bem consolidada no que se refere

à localização para a instalação dos bráquetes, devendo ser realizada
no centro da face vestibular da coroa do elemento dentário (BISHARA,
Samir E.; AJLOUNI, Raed; LAFFOON, John F. Effect of thermocycling
on

the

shear

bond

adhesive. American

strength

journal

of

of

a

cyanoacrylate

orthodontics

and

orthodontic
dentofacial

orthopedics, v. 123, n. 1, p. 21-24, 2003; CORREIA, Ayla Macyelle de
Oliveira et al. Bonding orthodontic braces in acrylic resin with
cyanoacrylate: does it improve adesion? Matéria (Rio de Janeiro), v.
21, n. 1, p. 235-242, 2016).
[15]

Na literatura, a anatomia dos dentes é estabelecida possuindo

suas divisões como coroa anatômica e raiz. A coroa anatômica é
dividida

em

faces

vestibular,

lingual/palatina,

mesial

e

distal,

apresentando angulações de acordo com cada grupo e particularidades
de cada dente. Frente a isso, é importante a compreensão da anatomia
dentária para que se determine o local indicado para se instalar os
bráquetes fundidos e/ou soldados, de acordo com a individualidade de
cada elemento dentário.
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que é a menor das três; a borda oclusal é inclinada de mesial para
distal, sendo a borda distal mais arredondada e com a área de contato
no terço médio; apresentando a face vestibular muito convexa no terço
cervical (bossa vestibular).
19 - “ESTRUTURA PARA ENSINO BASEADA EM TYPODONT,
COMPOSTA POR BRÁQUETES E/OU TUBOS FUNDIDOS OU
SOLDADOS EM DENTES DE ESTRUTURA METÁLICA”, conforme
reivindicação 1, CARACTERIZADO POR duas peças correspondente
ao 2º molar inferior (FIGURA 1.n) que geralmente apresenta uma
porção coronária oclusocervical medindo 7,63 mm e 11,10 mm no
sentido mésio-distal; semelhante ao primeiro molar inferior, porém um
pouco menor e possui quatro cúspides; além de possuir borda oclusal
somente duas projeções relativas às cúspides mésio-vestibular e distovestibular e somente um sulco vestibular; e bordas mesial e distal com
discreta convergência para o colo.
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RESUMO
“ESTRUTURA

PARA

ENSINO

BASEADA

EM

TYPODONT,

COMPOSTA POR BRÁQUETES E/OU TUBOS FUNDIDOS OU
SOLDADOS EM DENTES DE ESTRUTURA METÁLICA”, um novo
modelo de dentes para typodont utilizados para a prática ortodôntica
durante a pré-clínica apresentando dentes com bráquetes e/ou tubo
fundidos ou soldados em uma estrutura metálica, permitindo que o
aluno realize técnicas ortodônticas sem que haja o descolamento do
anexo durante as repetidas mudanças de temperatura. Compondo
nesse pedido quatorze grupos de dentes com bráquetes e/ou tubos
fundidos ou soldados no centro do protótipo dentário.
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