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“DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA À MINI-IMPLANTE
ODONTOLÓGICO CONTENDO DUAS OU MAIS ÁREAS DE
ANCORAGEM”
[1]

O presente relatório descritivo de modelo de utilidade é referente a

um mini-implante ortodôntico que contém duas ou mais reentrâncias em
sua cabeça, viabilizando a instalação ou acoplagem de dois ou mais
elásticos ou fios de amarrilho. Este instrumento é inovador na odontologia,
apresentando estrutura que possibilitará a realização de mais de um vetor
de força, simultaneamente, para movimentação ortodôntica.
[2]

A movimentação ortodôntica é caracterizada pela movimentação do

elemento dentário dentro do osso alveolar. Esta movimentação ocorre
devido a resposta do periodonto às forças aplicadas sobre ele, reagindo
com reabsorção óssea em áreas de pressão e aposição óssea em áreas
de tensão (NOVA, M. F. P. D.; CARVALHO, F. R.; ELIAS, C. N.; ARTESE,
F. Avaliação do torque para inserção, remoção e fratura de diferentes miniimplantes ortodônticos. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia
Facial v. 13, n. 5, p. 76-87, 2008).
[3]

Nesse

contexto,

a

ortodontia

convencional,

historicamente,

apresenta problemas no que se refere à lei da ação e reação, visto que
utiliza um elemento dentário como ancoragem para movimentação de
outro, portanto, o dente ancorado acaba sendo submetido às forças de
reação (JANSON, M.; SANT’ANA, E.; VASCONCELOS, W. Ancoragem
esquelética com mini-implantes: incorporação rotineira da técnica na
prática ortodôntica. Revista Clínica de Ortodontia Dental Press, Maringá, v.
5, n. 4, p. 85-100, 2006).
[4]

O mini-implante é um tipo de instrumento de ancoragem temporária

e atua criando a mecânica que promove vetores de forças verticais, sem a
presença de forças de reação em outros elementos.
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[5]

Contudo, aos modelos atuais de mini-implante só se adapta uma

mola, elástico ou fio de amarrilho, não permitindo que este seja submetido
a mais de um vetor de força simultaneamente (SQUEFF, L. R.;
SIMONSON, M. B. D. A.; ELIAS, C. N.; NOJIMA, L. Caracterização de miniimplantes utilizados na ancoragem ortodôntica. Revista Dental Press de
Ortodontia e Ortopedia Facial, v. 13, n. 5, p. 49-56, 2008). Este fato
fornece, então, margens para o desenvolvimento de novas disposições
construtivas de mini-implantes, como é o caso desta proposta.
[6]

Diante do exposto, nota-se que os mini-implantes ortodônticos são

caracterizados pela ancoragem direta, que, quando comparados com os
implantes osseointegráveis, apresentam menor diâmetro e superfícies
lisas, sendo projetados para aplicação de força imediata. Os mini-implantes
são instrumentos de fácil instalação e remoção e com tamanho que permite
sua instalação em diversas áreas do osso alveolar, além de apresentarem
boa estabilidade mecânica, advinda de sua estabilidade primária
(estabilidade obtida imediatamente após a instalação do elemento)
(SQUEFF, Luciana Rougemont et al. Caracterização de mini-implantes
utilizados na ancoragem ortodôntica. R Dental Press Ortodon Ortop Facial,
v. 13, n. 5, p. 49-56, 2008).
[7]

Diante da difusão dessa modalidade terapêutica, muitos estudos

avaliam o local ideal para sua adaptação, o tamanho e formato ideal
(ANTOSZEWSKA, J.; PAPADOPOULOS, M. A.; PARK, H. S.; LUDWIG, B.
Five-year experience with orthodontic miniscrew implants: a retrospective
investigation of factors influencing success rates. American Journal of
orthodontics and Dentofacial Orthopedics, v. 136, n. 2, p. 158. e1-158. e10,
2009).

Petição 870200019484, de 10/02/2020, pág. 5/14

3/7

[8]

O formato estrutural do mini-implante é dividido em três principais

porções (1) cabeça – referente a área que fica exposta, onde são
instalados os dispositivos ortodônticos para aplicação das forças; (2)
porção transmucosa – área onde há acomodação de tecidos periodontais,
entre a cabeça e a porção rosqueável; e (3) porção rosqueável – referente
a parte ativa do mini-implante.
[9]

O formato do mini-implante deve promover a ancoragem mecânica

por meio da área de contato entre mini-implante/osso, permitindo a
distribuição das forças nas quais está sendo submetido e limitando o
trauma gerado durante a sua instalação (SQUEFF, L. R.; SIMONSON, M.
B. D. A.; ELIAS, C. N.; NOJIMA, L. Caracterização de mini-implantes
utilizados na ancoragem ortodôntica. Revista Dental Press de Ortodontia e
Ortopedia Facial, v. 13, n. 5, p. 49-56, 2008).
[10]

Na região superior do mini-implante, mesmo que haja modificação

do formato referente à porção da cabeça, o perfil transmucoso precisa
existir, visto que se faz necessária a adaptação do tecido queratinizado,
periodontal e/ou mucosa.
[11]

Essa adaptação facilita a higienização e evita possíveis traumas nas

regiões periodontais adjacentes à cabeça do mini-implante (CONSOLARO,
A.; SANT'ANA, E.; FRANCISCHONE JÚNIOR, C.E.; CONSOLARO, M. F.
M.;

BARBOSA,

B.

A.

Mini-implantes:

pontos

consensuais

e

questionamentos sobre o seu uso clínico. Revista Dental Press de
Ortodontia e Ortopedia Facial, v. 13, n. 5, p. 20-27, 2008), evitando o
surgimento de complicações decorrentes da ausência de cuidados com a
escovação bucal.
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[12]

As

indicações

para

o

uso

dos

mini-imlantes

abrangem a

necessidade de movimento dentário sem que haja perda de ancoragem
(intrusões, tração horizontal, distalizações e distração osteogênica), sendo
esta a forma mais simples e eficaz para realização destes movimentos
(PARK, H. S.; JEONG, S. H.; KWON, O. W. Factors affecting the clinical
success of screw implants used as orthodontic anchorage. American
Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, v. 130, n. 1, p. 18-25,
2006).
[13]

Em pesquisas nas bases de patentes nacionais e internacionais, foi

possível perceber uma infinidade de tipos de desenhos de mini-implantes,
entretanto nenhum deles apresenta a característica inovadora apresentada
neste pedido.
[14]

No contexto nacional, foi encontrada a patente BR 202013021939-3

(Brasil), arquivada em 20/08/2013, que apresenta um mini-implante
ortodôntico com característica de ser adaptável às estruturas de tração,
possibilitando funções diversas frente às necessidades dos propósitos
terapêuticos, por meio da remoção da região externa à fixação do implante,
sendo possível realizar a troca de estruturas que promovem diversas
funcionalidades.
[15]

Este produto é composto por dois componentes, um componente

base, que é voltado para a estrutura óssea, sendo este fixo, e pelo
componente da cabeça superior, sendo este removível e na forma de
parafuso, com uma área achatada na forma de disco, com vértices
formando um perímetro quadrangular, hexagonal ou octogonal. Esse
vértice é compatível com os instrumentos de fixação já disponíveis no
mercado, facilitando sua utilização.
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[16]

Também foi localizada a patente MU9000616-O U2 (Brasil),

arquivada em 23/04/2010, que disserta sobre um mini-implante que possui
melhor travamento para sua sustentação e fixação durante o tratamento
ortodôntico. Esse mini-implante apresenta um uma conexão externa
adaptável, com travamento por anel de vedação e fixação, sendo
compreendido por um corpo e encosto com cabeça apresentando um sulco
em semicírculo e travamento do anel de borracha em perfil quadrado, com
capa de encaixe fêmea.
[17]

No

âmbito

internacional,

foi

identificada

a

patente

número

US6716030 (Estados Unidos), arquivada em 21/04/2000, que aborda um
mini-implante com ranhuras rosqueáveis em seu corpo, com um abutment
não circular em sua extremidade e cabeça em forma de “botão”, conectada
ao abutment, que se articula com ligas, fios e outras estruturas de tração.
[18]

A patente de número KR100943420B1 (Coréia) também foi

encontrada e descreve um mini-implante que apresenta características de
adesão por meio de rosqueamento na gengiva sendo, assim, ponto de
tração exercida pelos fios, ligas metálicas e elásticos, que por sua vez são
acoplados à dispositivos com forças contrárias, com propósito de reduzir
assimetrias na arcada dentária.
[19]

Com base no levantamento realizado, percebe-se a oportunidade de

apresentação de um novo tipo de mini-implante que possui como
diferencial a presença de duas ou mais reentrâncias em sua cabeça, que
viabilizam a instalação ou acoplagem de dois ou mais elásticos ou fios de
amarrilho, apresentando uma estrutura que possibilitará a realização de
mais de um vetor de força, simultaneamente, para movimentação
ortodôntica.
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[20]

Para melhor compreensão da “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA

APLICADA À MINI-IMPLANTE ODONTOLÓGICO CONTENDO DUAS OU
MAIS ÁREAS DE ANCORAGEM”, é feita, a seguir, uma descrição
detalhada das imagens apresentadas neste pedido:
Figura 1: Representa a vista lateral tridimensional do mini-implante,
na qual se podem observar as regiões da (1) cabeça, (2) perfil transmucoso
e (3) porção rosqueável. A porção (1) cabeça, demostra a presença de
duas ou mais reentrâncias que viabilizam a instalação ou acoplagem de
dois ou mais elásticos ou fios de amarrilho, sendo o diferencial deste
invento.
Figura 2: Representa a vista superior, representando a região de
adaptação da chave hexagonal para instalação do mini-implante, sendo
esta a chave universal.
Figura 3: Representa as medidas padrão para o mini-implante,
sendo estas, sujeitas a alterações, de acordo com a quantidade de
reentrâncias que serão confeccionadas.
[21]

Está prevista uma variação percentual nessas medidas em 20%

para mais ou para menos, dependendo da quantidade de reentrâncias
apresentadas. O modelo padrão proposto é apresentado com um
comprimento total de 12,37mm. Na região de (1) cabeça, apresenta-se um
diâmetro de 2mm em suas extremidades, reentrâncias com diâmetro de
1,6mm, distancia reentrância – reentrância, em altura, de 0,30mm e altura
de cada reentrância de 0,40mm. Em região de (2) perfil transmucoso
evidencia-se uma altura de 0,30mm da referida estrutura, com região
superior com 2mm e inferior com 1,6mm de diâmetro. E (3) porção
rosqueável com altura de 9,97mm.
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[22]

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

patenteabilidade como Modelo de Utilidade, solicita-se a carta patente para
o instrumento denominado de “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA
À MINI-IMPLANTE ODONTOLÓGICO CONTENDO DUAS OU MAIS
ÁREAS DE ANCORAGEM”.
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REIVINDICAÇÕES
1 - “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA À MINI-IMPLANTE
ODONTOLÓGICO CONTENDO DUAS OU MAIS ÁREAS DE ANCORAGEM”
uma

nova

disposição

construtiva

de mini-implante

odontológico

para

movimentação e/ou ancoragem CARACTERIZADO POR apresentar cabeça,
perfil transmucoso e porção rosqueável.
2 - “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA À MINI-IMPLANTE
ODONTOLÓGICO CONTENDO MÚLTIPLAS ÁREAS DE ANCORAGEM”,
conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO POR porção da cabeça
apresentando duas ou mais áreas de ancoragem, onde as ranhuras
(depressões lineares) em formatos de anéis circulares podem acoplar dois ou
mais dispositivos elastoméricos (elásticos intermaxilares ou em cadeia) ou
metálicas (molas ou ligaduras metálicas).
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FIGURA 1

(1) CABEÇA
CONTENDO DUAS
OU TRÊS
REENTRÂNCIAS

(3) PORÇÃO
ROSQUEÁVEL

(2) PERFIL
TRANSMUCOSO

FIGURA 2

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO
DA CHAVE UNIVERSAL
HEXAGONAL
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FIGURA 3

(1) CABEÇA COM
OPÇÃO DE DUAS
REENTRÂNCIAS

(1) CABEÇA COM
OPÇÃO DE TRÊS
REENTRÂNCIAS
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RESUMO

“DISPOSIÇÃO

CONSTRUTIVA

APLICADA

À

MINI-IMPLANTE

ODONTOLÓGICO CONTENDO DUAS OU MAIS ÁREAS DE ANCORAGEM”,
um novo modelo de mini-implante ortodôntico apresentando duas ou mais
reentrâncias em sua cabeça permitindo, assim, a instalação ou acoplagem de
dois ou mais elásticos ou fios e viabilizando o posicionamento de mais de um
vetor de força em conjunto com a movimentação ortodôntica. Apresentando em
seu modelo uma (1) cabeça com ranhuras circulares (depressões lineares)
para acoplar os dispositivos, (2) perfil transmucoso e (3) a porção rosqueável.
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