
Conclusões

No tratamento da Ortodontia, os elementos que compõem o dispositivo fixo são submetidos a diversas ações, que

produzem alterações na superfície da arcada, modificando o torque e a posição correta dos dentes.OBJETIVO:

Avaliação das propriedades intrínsecas e extrínsecas de arcos de aço 0. 019“ x 0. 025".

Foram utilizados 12 arcos de aço inoxidável 0,019"x 0,025" novos e usados, correlacionados com as peças dentárias

13-12-11-21-22-23. Os instrumentos utilizados para a análise foram: Microscópio Óptico a 25x obtendo o modelo

padrão e Microscópio Eletrônico de Varredura.

Introdução e Objetivo

Imagem obtida do microscópio óptico. Linha

de referência, indicando o centro do suporte

e a caixa vermelha indica as bordas

externas do suporte.

Resultados 

Análise estatística: teste de Fisher, Shapiro Wilk, teste de Student e Mann Whitney. Do total dos arcos: 50% sofreram

desgaste no lado interno e 50% no aresta interno superior. De acordo com a relação do fio para cada braquete, o

desgaste foi: para a face externa, nos braquetes das peças 12 e 21 em 67%, na face interna, as peças

11,12,13,22,23 causaram desgaste em 67% dos fios, na face superior, para o braquete 13 50% das amostras e na

face inferior, elemento 13 33%. Das bordas, a superior interno no setor do braquete 23, 83%, a superior externo no

braquete 23 50%, interna inferior no braquete 11 83% e externa inferior no braquete 23 50% do braquete arcos.

Material e Métodos

Construção da imagem do arco ao

microscópio óptico, mostrando o centro

do suporte marcado com fibra indelével

Imagem obtida do microscópio

eletrônico de varredura,

observando danos na sua

superfície e acúmulo de placa

bacteriana.
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Observando-se com o microscópio, pode-se dizer que todos os arcos possuíam um depósito de material inorgânico

em sua superfície, pertencente à placa bacteriana ou ao biofilme. Você também pode dizer que o desgaste das faces

e bordas, ocorreu assimetricamente, trazendo dificuldades para atingir o torque correto.

O comportamento de cada arco analisado foi diferente, da mesma forma que os setores do arco correspondentes ao

braquete de cada dente foram.


