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NEVES, MB. Influência da combinação bráquete-fio ortodôntico na força de 
desativação para correção de apinhamento dentário: estudo in vitro. 
[Dissertação de Mestrado]. Guarulhos: Universidade Guarulhos, UNG; 2019.  

 

RESUMO 

Este estudo avaliou a força de desativação de fios ortodônticos combinados 
com bráquetes convencionais ou autoligados em modelo de simulação de 
apinhamento. Foram obtidos 6 grupos de acordo com o tipo de fio: aço 
inoxidável, níquel-titânio e GUMMETAL® na secção de 0,016". Para isso, o 
modelo de simulação correspondente à bráquetes autoligados ou 
convencionais juntamente com cada fio, foram posicionados em máquina de 
ensaios universais (EZ Test 500 N); um indentador foi deslocado 3 mm sobre o 
bráquete central para simulação de um apinhamento. O teste de tração foi 
realizado a uma velocidade 0,5 mm/min e a força de retorno do fio mensurada. 
Os dados foram analisados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e Análise da 
variância a dois critérios considerando um dos fatores o material do fio e o 
outro fator, o deslocamento em milímetros em 4 intervalos (0,0 a 0,5 mm; 0,5 a 
1,0 mm; 1,0 a 1,5 mm e 1,5 a 3,0 mm) (p < 0,05). No intervalo 0,0 e 0,5 mm, 
não houve diferença entre a combinação fio-bráquete (p > 0,05); de 1,0 a 1,6 
mm, o aço inoxidável associado ao bráquete convencional apresentou retorno 
superior à associação com bráquete autoligado, respectivamente 2125,31cN e 
1844,01cN (p < 0,05). Nos intervalos de 1,0 a 1,6 mm e de 1,6 e 3 mm, o 
comportamento do GUMMETAL® associado ao autoligado foi superior ao de 
níquel-titânio (p < 0,05); para a associação dos fios ao convencional, o inverso 
foi observado (p < 0,05). A associação entre os fios e bráquetes GUMMETAL®-
autoligado e níquel-titânio-convencional apresentaram maior força de 
desativação independente do intervalo.  
 

Palavras-chave: Fios ortodônticos; Bráquetes; Ortodontia; In Vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NEVES, MB. Influence of bracket/orthodontic wire combination on the 
deactivation force for the correction of dental crowding: an in vitro study 
[Master´s Degree]. Guarulhos: Universidade Guarulhos, UNG; 2019. 

 

ABSTRACT 
  

This study evaluated the deactivation force of orthodontic wires combined with 
conventional or self-ligating brackets in a dental crowding simulation model. Six 
groups were obtained according to the type of wire: stainless steel, nickel- 
titanium and GUMMETAL® in the 0.016" section. For this, the simulation model 
corresponding to the self-ligating or conventional brackets together with each 
wire, were placed in a universal testing machine (EZ Test 500 N), an 
indentation tester was moved 3 mm over the central bracket to simulate the 
crowding of the teeth.  The tensile test was performed at a speed 0.5 mm/min 
and the return force of the wire was measured. Data were analyzed by the 
Kolmogorov-Smirnov test and two-way analysis of variance considering one of 
the factors the material of the wire and the other factor the displacement in 
millimeters in 4 intervals (0.0 to 0.5 mm; 0.5 to 1.0 mm, 1.0 to 1.5 mm, and 1.5 
to 3.0 mm) (p < 0.05).  In the range 0 and 0.5 mm, there was no difference 
between the wire-bracket combinations (p > 0.05); 1 to 1.6 mm, stainless steel 
associated with the conventional bracket presented superior return compared to 
the association with self-ligating bracket, respectively 2125.31cN and 
1844.01cN (p < 0.05). In the ranges from 1.0 to 1.6 mm and between 1.6 and 3 
mm, the behavior of GUMMETAL® associated with self-ligating was superior to 
nickel titanium (p < 0.05); for the association of the wires to the conventional, 
the inverse behavior was observed (p < 0.05). The association between 
GUMMETAL®- self-ligating and nickel-titanium- conventional wires and brackets 
showed higher deactivation force regardless of the interval. 
 

Keywords: Orthodontic wires; Brackets; Orthodontics; In Vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1: Teste de flexão de três pontos...........................................................19 

 

Figura 2: Estrutura acrílica com bráquetes autoligados; indentador posicionado 

sobre o bráquete central, empregando pressão no sentido vertical 

(vestibulolingual) .............................................................................................. 20 

 

Figura 3: Máquina de Ensaios; Célula de carga de 50N; Modelo de simulação 

clínica; Recipiente de acrílico com água........................................................... 21 



 
 

 
LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1: Referente a média de força por grupo de deslocamento (secção 

0,016”) ...............................................................................................................24 

 

Gráfico 2: Relação da carga exercida nos quatro intervalos de deslocamento 

...........................................................................................................................25 

 

Gráfico 3: Comparações entre os tipos de fios quanto aos sistemas de 

bráquetes e intervalos de deslocamento (valor de P) .......................................31 

 

Gráfico 4: Expressão de cada fio (n) pertencente a cada grupo de liga metálica 

em relação aos tipos de sistemas de bráquetes...............................................31 

 

Gráfico 5: Expressão de cada grupo de liga metálica em relação aos tipos de 

sistemas de bráquetes ......................................................................................32 

 

Gráfico 6: Relação da carga exercida para cada tipo de fio, nos quatro 

intervalos de deslocamento, para bráquetes autoligados ................................32 

 

Gráfico 7: Relação da carga exercida para cada tipo de fio, nos quatro 

intervalos de deslocamento, para bráquetes convencionais ............................33 

 

 
 



 
 

 
LISTA DE TABELAS 

 
 
Tabela 1: Estatísticas descritivas – teste de flexão de três pontos...................22 

 

Tabela 2: Comparações entre os fios quanto ao deslocamento (valor de P)....22 

 

Tabela 3: Comparações entre os fios quanto ao deslocamento (valor de P)....23 

 

Tabela 4: Estatísticas descritivas – teste de deflexão em modelo de simulação 

clínica ............................................................................................................... 26 

 

Tabela 5: Comparações entre os sistemas de bráquetes quanto ao tipo de liga 

e deslocamento (valor de P) ............................................................................ 26 

 

Tabela 6: Comparações entre os tipos de fios quanto aos sistemas de 

bráquetes e intervalos de deslocamento (valor de P) .......................................27 

 

Tabela 7: Comparações entre intervalos de deslocamento para o mesmo fio, 

em cada tipo de bráquete (valor de P) ..............................................................29 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
SUMÁRIO 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 14 

2. PROPOSIÇÃO ......................................................................................................... 17 

3. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 18 

4. RESULTADOS ........................................................................................................ 22 

5. ARTIGO CIENTÍFICO ............................................................................................ 34 

6. CONCLUSÕES ....................................................................................................... 54 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 55 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 



 

 14 

1. INTRODUÇÃO 

 

 
 A mecânica ortodôntica é baseada no princípio do acúmulo de energia 

elástica e sua transformação em trabalho mecânico, por meio da 

movimentação dos dentes (QUINTÃO E BRUNHARO, 2009). Um sistema de 

forças suaves e contínuas, guiado por fios ortodônticos, é fator contribuinte 

para que se ocorra mudanças das posições dentárias de modo fisiológico e 

controlado (THIESEN, 2005). 

 Com a evolução tecnológica, enormes progressos foram conquistados 

em relação ao desenvolvimento de novas ligas ao processo de fabricação e 

controle de excelência mecânica dos fios ortodônticos. Para a composição 

dos fios ortodônticos, quatro ligas metálicas principais são utilizadas: o aço 

inoxidável, as ligas de cobalto-cromo, as ligas de beta-titânio, e as ligas de 

níquel-titânio (Ni-Ti), com suas variações durante o processo de fabricação 

(superelásticos, termodinâmicos e com adição de cobre) (THIESEN, 2005). 

Torna-se imprescindível aos ortodontistas o conhecimento das propriedades 

mecânicas (i.e., físicas) e químicas dos fios ortodônticos, para assim poder 

otimizar sua utilização clínica (MACENA et al., 2015). 

 Os tipos mais comuns de ligas de aço austeníticos, utilizados em 

ortodontia, apresentam aproximadamente 18% de cromo e 8% de níquel. 

Esses aços são ditos inoxidáveis pelo fato de apresentarem o elemento 

químico cromo, cuja concentração deve ser superior a 11%. Essas ligas 

contêm, ainda, 0,08% a 0,20% de carbono, além de alguns modificadores e 

ferro (mais de 70%). A combinação entre excelente formabilidade, 

biocompatibilidade, soldabilidade, rigidez, resistência, baixo atrito e custo, 

indiscutivelmente, contribuiu para a vasta aceitação clínica do aço inoxidável. 

Todavia, por apresentarem altos valores para o módulo de elasticidade e, 

portanto, rigidez considerável, torna-se exigida a redução dos diâmetros dos 

fios quando for necessária a aplicação de forças suaves (THIESEN, 2005). 

 As ligas de cobalto-cromo são compostas por cobalto (40%), cromo 

(20%), níquel (15%), molibdênio (7%), ferro (15,8%), manganês (2%), 

carbono (0,16%) e berílio (0,04%) apresentando boa soldabilidade, alta 
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formabilidade e resistência à corrosão. Essa liga foi introduzida no mercado, 

na década de 1960, com o nome de “Elgiloy” e apresenta propriedades 

mecânicas semelhantes às do aço inoxidável, entretanto com maior 

formabilidade. Para que se possa utilizar seu pleno potencial de resposta 

(boa resiliência), torna-se necessário realizar o tratamento térmico após a 

confecção de dobras, antes de se amarrar o fio aos bráquetes (GURGEL et 

al., 2001; QUINTÃO E BRUNHARO, 2009). 

 As ligas de Níquel-Titânio (Ni-Ti) são compostas por 55% de níquel e 

45% de titânio, numa estrutura equiatômica. A liga de Ni-Ti do grupo estável 

(M-NiTi) não aceita mudança de fase, apresentando-se sempre como 

martensítico. Esta liga foi introduzida no mercado sob nome comercial de 

Nitinol® (acróstico das palavras Níquel, Titânio e Nol - Naval Ordenance 

Laboratory) e apresenta, como principais características, boa elasticidade e 

pouca formabilidade. Já, o fio de Ni-Ti do grupo ativo (A-NiTi), também 

chamado de NiTi termo ativado, superelástico, apresenta, como principal 

característica, a superelasticidade (GURGEL et al., 2001). Evoluíram-se as 

ligas de Ni-Ti (Chinese NiTi, Japanese NiTi/Sentalloy, ligas termodinâmicas 

de NiTi, ligas de NiTi com adição de cobre/CuNiTi), com o objetivo de 

assegurar características de superelasticidade, memória de forma, 

biocompatibilidade, ativação pela temperatura bucal e propriedades termo 

ativas mais definidas (THIESEN, 2005; QUINTÃO E BRUNHARO, 2009). No 

entanto, a baixa deformidade de tais fios superelásticos limita o seu uso em 

fases mais tardias do tratamento ortodôntico (CHANG E TSENG, 2018). 

 As ligas de beta-titânio são constituídas de titânio e, quando 

submetidas ao tratamento térmico apresentam alteração no rearranjo 

estrutural de seus átomos, sendo referidas como ligas de titânio em fase 

“beta”. Com a adição de certos elementos, como molibdênio e columbio, uma 

liga baseada em titânio pode manter sua estrutura beta mesmo quando 

resfriada à temperatura ambiente. A combinação de metais e a estrutura 

cúbica de corpo centrado proporcionam a essa liga uma gama de 

propriedades singulares. A liga de beta-titânio é basicamente formada por 

aproximadamente 11,3% de molibdênio, 6,6% de zircônio, 4,3% de estanho e 

77,8% de titânio. Somente na década de 1980, entretanto, que essas ligas 

ganharam popularidade e aceitação clínica, sendo lançadas no mercado com 
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o nome comercial de TMA (Titanium-molybdenum alloy) (THIESEN, 2005). O 

fio de beta-titânio apresenta equilíbrio único entre alta elasticidade e 

formabilidade com baixa rigidez, tornando-o apropriado para uma série de 

aplicações clínicas (MURAKAMI et al., 2015). 

 Com o objetivo de oferecer aos ortodontistas uma liga metálica que 

suprisse as desvantagens das ligas anteriores, até então aplicadas na clínica 

ortodôntica, em 2003 foi desenvolvida pelo laboratório de pesquisa da 

Metalúrgica Toyota, Inc., no Japão, uma liga de beta-titânio, elaborada a frio, 

conhecida como GUMMETAL® (KURAMOTO et al.,2005; CHANG E TSENG, 

2018). Esta liga de titânio multifuncional apresenta uma estrutura cristalina 

cúbica de corpo centrado do tipo “beta”, composta por titânio (Ti), nióbio (Nb), 

tântalo (Ta), zircônio (Zr), com a composição química Ti-36Nb- 2Ta-3Zr-0,3O, 

sendo todos esses elementos dos grupos IVa e Va da Tabela periódica. O 

oxigênio no GUMMETAL® é o mais importante elemento da liga em termos 

de obtenção de suas excelentes propriedades mecânicas e comportamento 

de deformação única. Suas propriedades são: módulo de elasticidade muito 

baixo (muito flexível comparado ao NiTi), alta resistência, alta deformação 

elástica (deformação elástica verdadeira sem histerese, com bom controle de 

força) e alta plasticidade. Todos os elementos atômicos constituintes são 

biocompatíveis e não tóxicos (i.e., sem níquel em sua composição), e em 

comparação aos outros arcos de titânio, o arco de GUMMETAL® gera 

aproximadamente metade da fricção bráquete-fio, devido ao apropriado 

tratamento de superfície (CHANG E TSENG, 2018). 

 Durante o alinhamento dentário, a capacidade do fio em movimentar o 

dente para a posição ideal é proveniente de sua força de desativação, a qual 

é influenciada pelo atrito com os bráquetes e suas propriedades mecânicas 

(MATIAS et al., 2018). Se a deflexão do fio ultrapassar a sua propriedade 

elástica, o alinhamento dentário é prejudicado. Uma vez que não há na 

literatura evidência científica quanto à combinação dessa nova classe de 

ligas de beta-titânio com bráquetes autoligados e convencionais, esse estudo 

in vitro se propôs avaliar as propriedades elásticas do fio GUMMETAL® 

comparado ao aço inoxidável e ao Ni-Ti, bem como avaliar sua força de 

desativação por meio de um modelo de simulação clínica. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 
 Este estudo avaliou a força de desativação de fios ortodônticos 

combinados com bráquetes convencionais ou autoligados em modelo de 

simulação de apinhamento. Como fase inicial, para estabelecimento de uma 

referência de deslocamento, avaliou-se o comportamento flexural dos fios 

ortodônticos pelo teste de flexão de três pontos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Três grupos de fios ortodônticos foram selecionados para esta 

pesquisa: 0,016” aço inoxidável (Aço), 0,016” níquel-titânio (Ni-Ti), ambos da 

3M Unitek (Califórnia, EUA), e 0,016” GUMMETAL® (Rocky Mountain Morita 

Corporation, Tóquio, Japão). Os bráquetes convencionais Advanced Series 

foram adquiridos da marca Orthometric (São Paulo, Brasil), e os autoligados 

DAMON Q foram adquiridos da marca Ormco (Orange, EUA). 

 O comportamento flexural dos fios ortodônticos foi avaliado pelo teste 

de flexão de três pontos. Os ensaios foram realizados em Máquina de 

Ensaios Mecânicos Universal (EZ Test 500 N, Shimadzu, Japão), disponível 

no Laboratório de Dentística da Universidade Guarulhos (UNG). Utilizou-se a 

célula de carga de 50N, com velocidade do ensaio em 0,5 mm/min. Um 

calibrador digital de ponta modificada (Mitutoyo, São Paulo, Brasil) foi 

utilizado para padronizar o comprimento de 30 mm dos fios 0,016” de Aço, 

Ni-Ti e GUMMETAL®, sendo que seis a sete réplicas de cada tipo de fio 

foram utilizadas. 
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Figura 1:Teste de flexão de três pontos 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

O corpo de prova foi inserido na máquina de Ensaios, posicionado na 

barra de dois pontos, sendo a distância entre os apoios de 10 mm e defletido 

a um deslocamento de 3 mm por um indentador triangular (FIGURA 1). 

Todos os testes e tamanho amostral estavam de acordo com as normas ISO 

15841:2007-01 (Odontologia – fios para uso na Ortodontia). Para captura dos 

valores de carga versus deslocamento do fio, o software Shimadzu 

Trapezium 2 (versão 2.33) mediu o limite elástico de cada fio para o teste 

subsequente de deflexão. 

 Um modelo de simulação clínica, previamente padronizado em estudo 

/anterior por Matias et al. (2018), foi utilizado nesse trabalho para o teste de 

deflexão. O fio ortodôntico era disposto sobre um modelo de acrílico, 

simulando apinhamento dentário, com distância entre os bráquetes de 6 mm, 

tendo um dos bráquetes não fixos para simular o dente atópico (bráquete 

central). 

Todos os bráquetes convencionais ou autoligados apresentavam a 

prescrição 0,022” x 0,028”. O fio ortodôntico (sete fios para cada tipo de liga: 

Aço, Ni-Ti e GUMMETAL®) era posicionado no interior dos bráquetes. A 

ligadura Super Slick® (TP Orthodontics; La Porte, Indiana, EUA) foi usada 

para amarrar o fio ao bráquete convencional. 
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Figura 2:Estrutura acrílica com bráquetes autoligados; indentador posicionado sobre 

o bráquete central, empregando pressão no sentido vertical (vestibulolingual) 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

Juntamente com cada fio, o modelo de simulação clínica era 

posicionado em Máquina de Ensaios Mecânicos Universal (EZ Test 500 N, 

Shimadzu, Japão). O indentador era deslocado sobre o bráquete central para 

simulação do apinhamento (FIGURA 2). Utilizou-se a célula de carga de 50N, 

à velocidade de 0,5 mm/min, sendo a força de retorno do fio mensurada e 

gravada pelo software Shimadzu Trapezium 2. Um recipiente de acrílico com 

água a 37° ± 2°C, com auxílio de uma resistência elétrica submersa, foi 

adaptada à máquina de Ensaios (FIGURA 3). Os fios de Ni-Ti e 

GUMMETAL® foram conduzidos ao deslocamento de 3,0 mm e o fio de Aço a 

1,6 mm de acordo com os resultados avaliados previamente no teste de 

flexão de três pontos. 
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Figura 3:Máquina de Ensaios; Célula de carga de 50N; Modelo de simulação clínica; 
Recipiente de acrílico com água 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

A aquisição dos dados foi obtida por meio do software Shimadzu 

Trapezium 2 (versão 2.33) em computador acoplado à Máquina de Ensaios 

Mecânicos Universal, e os dados estatísticos foram analisados pelo programa 

SPSS 20 Statistics (Nova York, EUA). A partir de 6-7 réplicas das leituras 

realizadas para cada material, todas as medidas foram divididas em quatro 

classes (0,0--|0,5; 0,5--|1,0; 1,0--|1,5; 1,5/1,6--|3,0), e o teste de normalidade 

(Kolmogorov-Smirnov), foi aplicado.  Análise da variância a dois critérios 

(ANOVA) foi utilizada para avaliar a diferença significativa entre os efeitos 

observados e cada material testado ou sistema de bráquetes. Foram 

realizadas estatísticas descritivas considerando a média e o desvio padrão, e 

o nível de significância estatística foi de 5%. 
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4. RESULTAD                               OS 

 
Tabela 1: Estatísticas descritivas – teste de flexão de três pontos 

 

Carga 

n Média 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

 

0,016” Tipo Metal Aço Deslocamento 0,0--|0,5 36 2,00 1,38 0,00 4,15 

0,5--|1,0 30 6,08 0,94 4,67 7,55 

1,0--|1,5 30 8,62 0,52 7,78 9,32 

1,5--|3,0 40 9,89 0,23 9,45 10,18 

Gum Deslocamento 0,0--|0,5 36 0,65 0,45 0,00 1,31 

0,5--|1,0 30 2,01 0,33 1,53 2,50 

1,0--|1,5 30 3,11 0,29 2,62 3,56 

1,5--|3,0 70 4,33 0,33 3,64 4,80 

Ni-Ti Deslocamento 0,0--|0,5 36 0,62 0,42 0,00 1,30 

0,5--|1,0 30 1,58 0,12 1,29 1,74 

1,0--|1,5 29 1,71 0,06 1,59 1,80 

1,5--|3,0 16 1,75 0,05 1,69 1,83 
Fonte: elaborada pelo autor 

*Gum=GUMMETAL®; Ni-Ti= Níquel-Titânio; Aço= Aço inoxidável. 

 

Mediante os dados obtidos, a Tabela 1 representa as estatísticas 

descritivas da variável carga por medida, tipo de metal e intervalos de 

deslocamento para o teste de flexão de três pontos. 
 
Tabela 2: Comparações entre os fios quanto ao deslocamento (valor de P) 

  Tipo de metal Gum Ni-Ti 
0,016” 0,0--|0,5 Aço 0,000 0,000 

Gum - 1,000 

0,5--|1,0 Aço 0,000 0,000 

Gum - 0,011 

1,0--|1,5 Aço 0,000 0,000 

Gum - 0,000 

1,5--|3,0 Aço 0,000 0,000 

Gum - 0,000 

Fonte: elaborada pelo autor 
*Gum=GUMMETAL®; Ni-Ti= Níquel-Titânio; Aço= Aço inoxidável. 
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 De acordo com a Tabela 2, para os grupos de fios e considerando o 

deslocamento de (0,0-0,5), observou-se que o fio de Aço apresentou 

diferença estatística quando comparado aos fios GUMMETAL® e Ni-Ti. A 

partir do deslocamento de (0,5-1,0) até atingir (1,5-3,0), além do fio de Aço, o 

fio GUMMETAL® também apresentou diferença estatística quando 

comparado ao fio de Ni-Ti. 

 
Tabela 3: Comparações entre os fios quanto ao deslocamento (valor de P) 

  Deslocamento 0,5--|1,0 1,0--|1,5 1,5--|3,0 

0,016” Aço 0,0--|0,5 0,000 0,000 0,000 

0,5--|1,0 - 0,000 0,000 

1,0--|1,5 - - 0,000 

Gum 0,0--|0,5 0,000 0,000 0,000 

0,5--|1,0 - 0,000 0,000 

1,0--|1,5 - - 0,000 

Ni-Ti 0,0--|0,5 0,000 0,000 0,000 

0,5--|1,0 - 1,000 1,000 

1,0--|1,5 - - 1,000 
Fonte: elaborada pelo autor 

*Gum=GUMMETAL®; Ni-Ti= Níquel-Titânio; Aço= Aço inoxidável. 

 

A Tabela 3 comparou o valor de P dos resultados obtidos, em que o 

grupo do tipo Ni-Ti demonstrou que não houve diferença estatisticamente 

significante entre os deslocamentos de (0,5-1,0) e (1,0-1,5) quando 

comparados aos deslocamentos (1,0-1,5) e (1,5-3,0) dos grupos restantes, se 

mantendo constante a carga. Em contrapartida, os grupos de GUMMETAL® e 

Aço inoxidável apresentaram mudanças em todas as divisões de 

deslocamento. 
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Gráfico 1: Referente a média de força por grupo de deslocamento (secção 0,016”) 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

O Gráfico 1 comparou os fios de calibre 0,016’’ e demostrou que o fio 

de Aço inoxidável necessita de uma força superior aos outros metais para 

chegar a flexão necessária, o que já se era esperado do material devido a 

sua alta rigidez, se mostrando extremamente diferente do fio Ni-Ti, que usa 

uma força baixa quando comparado ao Aço inoxidável para ser levado à 

mesma deflexão. Também demostrou que a partir do deslocamento de 0,5 

mm, a força média se manteve constante, diferente dos outros dois grupos de 

fios que apresentaram um crescimento contínuo.  

O fio GUMMETAL®, comparado ao fio de aço, necessita de uma força 

inferior; ainda assim não chegando a ser tão baixa como a do fio de Ni-Ti. 
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Gráfico 2: Relação da carga exercida nos quatro intervalos de deslocamento 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

O Gráfico 2 demonstra a relação da carga exercida durante os 

quatro intervalos de deslocamento pré-definidos na metodologia. Levando-se 

em conta os intervalos de deslocamento, o fio GUMMETAL® foi o material 

que apresentou o comportamento mais uniforme, mantendo um aumento da 

força proporcionalmente estável. O fio de Aço inoxidável apresentou um 

crescimento de força desproporcional, sendo que de 0,5 mm a 1,0 mm foi o 

período que mais se diferenciou dos outros intervalos de deslocamento desse 

mesmo material. 
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Tabela 4: Estatísticas descritivas – teste de deflexão em modelo de 
simulação   clínica 

Tipo de Metal 
por 

quantidade de Desativação 

Tipo de Bráquete 
Autoligado Convencional 

n Média 
Desvio 
padrão n Média 

Desvio 
padrão 

 0,0--|0,5  Aço 42 0,17 0,75 42 56,96 119,30 
Gum 42 0,00 0,00 42 30,82 43,30 
Ni-Ti 42 0,00 0,00 42 95,20 185,89 

0,5--|1,0  Aço 35 145,44 213,96 35 628,56 651,60 
Gum 35 21,69 61,09 35 304,84 248,99 
Ni-Ti 35 0,00 0,00 35 754,31 478,87 

1,0--|1,6  Aço 42 1844,01 1102,38 42 2125,31 1145,87 
Gum 42 419,74 378,00 42 852,65 683,94 
Ni-Ti 42 0,44 1,65 42 1541,52 370,17 

1,6--|3,0  Aço 0 - - 0 - - 
Gum 70 2228,78 959,57 70 1967,38 922,77 
Ni-Ti 70 1179,66 1192,29 70 2683,06 694,36 

                  Fonte: elaborada pelo autor 
*Gum=GUMMETAL®; Ni-Ti= Níquel-Titânio; Aço= Aço inoxidável. 

Os resultados, a seguir, são referentes ao teste de deflexão em 

modelo de simulação clínica. A Tabela 4 representa as estatísticas 

descritivas da variável carga por medida, tipo de sistema de bráquetes, tipo 

de metal e intervalos de deslocamento. 
 

Tabela 5: Comparações entre os sistemas de bráquetes quanto ao tipo de 
liga e deslocamento (valor de P). 

 
Variável dependente:   Carga 

Desativação (I) Tipo de Bráquete 

Valor de P 
(J) Tipo de Bráquete 

Convencional 
Tipo de Metal 

Aço Gum Ni-Ti 
0,0--|0,5 Autoligado 0,691 0,829 0,505 
0,5--|1,0 Autoligado 0,002 0,071 0,000 
1,0--|1,6 Autoligado 0,049 0,002 0,000 
1,6--|3,0 Autoligado . 0,018 0,000 

Baseado em médias marginais estimadas 
Fonte: elaborada pelo autor 

*Gum=GUMMETAL®; Ni-Ti= Níquel-Titânio; Aço= Aço inoxidável. 

 

A comparação entre os bráquetes autoligados com os convencionais, 

para os três tipos de ligas, é exposta na Tabela 5, em que se observa que no 

intervalo de: 

• 0,0 a 0,5 mm, não se observa diferença estatística entre os sistemas 

de bráquetes para todos as ligas utilizadas; 

• 0,5 a 1,0 mm, para o fio de Aço observa-se significância estatística 
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sendo que no sistema convencional tem-se maior força de desativação 

comparado ao autoligado; para o GUMMETAL® não se observa 

diferença estatística entre os dois tipos de bráquetes; já para o Ni-Ti 

há diferença estatística, sendo que no convencional tem-se maior 

força de desativação comparado ao autoligado; 

• De 1,0 a 1,6 mm, para os três tipos de liga, há maior força de 

desativação no bráquete convencional em relação ao autoligado; 

• De 1,6 a 3,0 mm, não se avaliou para o fio de Aço pois excedeu-se o 

limite da célula de força; já para o GUMMETAL®, temos diferença 

estatística significante, sendo que no autoligado houve maior força de 

desativação em relação ao convencional, e para o Ni-Ti, houve maior 

força de desativação no sistema convencional em relação ao 

autoligado. 

 

Tabela 6: Comparações entre os tipos de fios quanto aos sistemas de 
bráquetes e intervalos de deslocamento (valor de P). 

 

                           Fonte: elaborada pelo autor 
*Gum=GUMMETAL®; Ni-Ti= Níquel-Titânio; Aço= Aço inoxidável. 

Na Tabela 6, a comparação entre os tipos de fios quanto aos tipos de 

bráquetes e intervalos de deslocamento é exibida. Para os bráquetes 

autoligados, no intervalo de: 

• 0,0 a 0,5 mm e entre 0,5 a 1,0 mm, não houve diferença estatística 

Variável dependente: Carga 

Tipo de Bráquete (J) Tipo de Metal Desloc 

Valor de P 
(I) Tipo de Metal 

Gum Ni-Ti 
Autoligado Aço 0,0--|0,5 1,000 1,000 

0,5--|1,0 1,000 1,000 
1,0--|1,6 0,000 0,000 

Gum 0,0--|0,5  1,000 
0,5--|1,0  1,000 
1,0--|1,6  0,010 
1,6--|3,0  0,000 

Convencional Aço 0,0--|0,5 1,000 1,000 
0,5--|1,0 0,116 1,000 
1,0--|1,6 0,000 0,000 

Gum 0,0--|0,5  1,000 
0,5--|1,0  0,012 
1,0--|1,6  0,000 
1,6--|3,0  0,000 

Baseado em médias marginais estimadas 
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entre os fios; 

• 1,0 a 1,6 mm, houve diferença estatística entre o Aço e o 

GUMMETAL® e o Ni-Ti, em que se tem maior força de desativação 

para o Aço (1844,01 cN) em relação aos outros dois fios 

(GUMMETAL® - 419,74 cN; Ni-Ti - 0,44 cN); o GUMMETAL® 

comparado ao Ni-Ti, houve diferença estatística sendo que o 

GUMMETAL® tem maior força de desativação comparado ao Ni-Ti; 

• 1,6 a 3,0 mm, houve diferença estatística entre o GUMMETAL® e o Ni-

Ti sendo que o GUMMETAL® apresentou maior força de desativação. 

Para os bráquetes convencionais, no intervalo de: 

• 0,0 a 0,5 mm, não houve diferença estatística entre os fios; 

• 0,5 a 1,0 mm, não houve diferença entre o Aço com o GUMMETAL® e 

Ni-Ti; porém houve diferença entre o GUMMETAL® e o Ni-Ti, sendo 

que o Ni-Ti apresentou maior força de desativação em relação ao 

GUMMETAL®; 

• 1,0 a 1,6 mm, houve diferença estatística entre o Aço e o 

GUMMETAL® e o Ni-Ti, em que o Aço tem maior força de desativação 

que os demais; houve também diferença entre o GUMMETAL® e o Ni-

Ti, sendo que o Ni-Ti apresentou maior força de desativação que o 

GUMMETAL®; 

• 1,6 a 3,0 mm, houve diferença entre o GUMMETAL® e o Ni-Ti, sendo 

que o Ni-Ti apresentou maior força de desativação que o 

GUMMETAL®. 
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Tabela 7: Comparações entre intervalos de deslocamento para o mesmo fio, 
em cada tipo de bráquete (valor de P) 

 
Variável dependente:   Carga 

Tipo de Bráquete Tipo de Metal (J) Desloc 

Valor de P 
(I) Deslocamento 

0,5--|1,0 1,0--|1,6 1,6--|3,0 
Autoligado Aço 0,0--|0,5 0,997 0,000 . 

0,5--|1,0 . 0,000 . 
Gum 0,0--|0,5 1,000 0,020 0,000 

0,5--|1,0 . 0,048 0,000 
1,0--|1,6 . . 0,000 

Ni-Ti 0,0--|0,5 1,000 1,000 0,000 
0,5--|1,0 . 1,000 0,000 
1,0--|1,6 . . 0,000 

Convencional Aço 0,0--|0,5 0,000 0,000 . 
0,5--|1,0 . 0,000 . 

Gum 0,0--|0,5 0,405 0,000 0,000 
0,5--|1,0 . 0,002 0,000 
1,0--|1,6 . . 0,000 

Ni-Ti 0,0--|0,5 0,000 0,000 0,000 
0,5--|1,0 . 0,000 0,000 
1,0--|1,6 . . 0,000 

Baseado em médias marginais estimadas 
Fonte: elaborada pelo autor 

*Gum=GUMMETAL®; Ni-Ti= Níquel-Titânio; Aço= Aço inoxidável. 

A Tabela 7 compara os intervalos de deslocamento para a mesma liga 

de fio, em cada tipo de sistema de bráquetes. 

     Para os bráquetes autoligados: 

• Aço inoxidável: de 0,0 a 0,5 mm para 0,5 a 1,0 mm, não houve 

diferença estatística; no intervalo de 0,0 a 0,5 mm para 1,0 a 1,6 mm, 

ocorreu diferença estatística sendo que houve maior força de 

desativação no intervalo de 1,0 a 1,6 mm; de 0,5 a 1,0 mm para 1,0 a 

1,6 mm, também ocorreu diferença estatística sendo que no intervalo 

de 1,0 a 1,6 mm, houve maior força de desativação; 

• GUMMETAL®: de 0,0 a 0,5 mm para 0,5 a 1,0 mm não houve 

diferença estatística; de 0,0 a 0,5 mm para 1,0 a 1,6 mm, ocorreu 

diferença estatística sendo que de 1,0 a 1,6 mm, ocorreu maior força 

de desativação; entre 0,0 a 0,5 mm para 1,6 a 3,0 mm, houve 

diferença estatística sendo que de 1,6 a 3,0 mm, houve maior 

liberação de força de desativação; de 1,0 a 1,6 mm para 1,6 a 3,0 mm, 

ocorreu diferença estatística sendo que de 1,6 a 3,0, houve maior 
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força de desativação; 

• Ni-Ti: de 0,0 a 0,5 mm para 0,5 a 1,0 mm e para 1,0 a 1,6 mm, não 

houve diferença estatística; de 0,0 a 0,5 mm para 1,6 a 3,0 mm 

ocorreu diferença estatística sendo que em 1,6 a 3,0 mm houve maior 

força de desativação; de 0,5 a 1,0 mm para 1,0 a 1,6 mm, não ocorreu 

diferença estatística; de 0,5 a 1,0 mm para 1,6 a 3,0 mm, houve 

diferença estatística sendo que  de 1,6 a 3,0 mm, liberou-se maior 

força de desativação; de 1,0 a 1,6 mm a 1,6 a 3,0 mm, houve 

diferença estatística sendo que em 1,6 a 3,0 mm, houve maior 

liberação de força de desativação.   

Para os bráquetes convencionais: 

• Aço inoxidável: de 0,0 a 0,5 mm para 0,5 a 1,0 mm houve diferença 

estatisticamente significante, sendo que de 0,5 a 1,0 mm liberou-se 

maior força de desativação; de 0,0 a 0,5 mm e de 0,5 a 1,0 mm para 

1,0 a 1,6 mm houve diferença significante, sendo que no intervalo de 

1,0 a 1,6 mm houve maior força de desativação; 

• GUMMETAL®: apenas no intervalor de 0,0 a 0,5 mm para 0,5 a 1,0 

mm, não houve diferença estatisticamente significante. Nas demais 

comparações, houve diferença de modo significante (de 0,0 a 0,5 mm 

para 1,0 a 1,6 mm; de 0,0 a 0,5 mm para 1,6 a 3,0 mm; de 0,5 a 1,0 

mm para 1,0 a 1,6 mm; de 0,5 a 1,0 mm para 1,6 a 3,0 mm; de 1,0 a 

1,6 mm para 1,6 a 3,0 mm), sendo que os intervalos de maiores 

deslocamentos liberaram maiores forças; 

• Ni-Ti: as comparações entre todos os intervalos mostraram diferenças 

estatisticamente significantes (de 0,0 a 0,5 mm para 0,5 a 1,0 mm; de 

0,0 a 0,5 mm para 1,0 a 1,6 mm; de 0,0 a 0,5 mm para 1,6 a 3,0 mm; 

de 0,5 a 1,0 mm para 1,0 a 1,6 mm; de 0,5 a 1,0 mm para 1,6 a 3,0 

mm; de 1,0 a 1,6 mm para 1,6 a 3,0 mm), sendo que os intervalos de 

maiores deslocamentos liberaram maiores forças. 

Os Gráficos a seguir (3 a 7) correspondem às Tabelas anteriores, 

ilustrando as significâncias estatísticas na comparação entre os tipos de fios 

utilizados (Aço, GUMMETAL® e Ni-Ti), sistemas de bráquetes (Convencional 
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e Autoligado) e intervalos de desativação (0,0--|0,5; 0,5--|1,0; 1,0--|1,5; 

1,5/1,6--|3,0). 
 
 
Gráfico 3: Comparações entre os tipos de fios quanto aos sistemas de bráquetes e 

intervalos de deslocamento (valor de P) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
Gráfico 4: Expressão de cada fio (n) pertencente a cada grupo de liga metálica em 

relação aos tipos de sistemas de bráquetes 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 5: Expressão de cada grupo de liga metálica em relação aos tipos de 
sistemas debráquetes 

 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
 

Gráfico 6: Relação da carga exercida para cada tipo de fio, nos quatro intervalos de 
deslocamento, para bráquetes autoligados 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 7: Relação da carga exercida para cada tipo de fio, nos quatro intervalos de 
deslocamento, para bráquetes convencionais 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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ABSTRACT 

Background: Fixed orthodontic appliances have classically been used for their 

mechanical properties to promote orthodontic tooth movement. They are primarily 

composed of brackets and wires and different models have been developed to 

optimize orthodontic treatment. The most recently developed wire alloy is a subtype 

of β-titanium, known as GUMMETAL®, whose clinical characteristics have yet to be 

fully characterized. We selected three archwire materials, stainless steel (SS), nickel-

titanium (NiTi), and GUMMETAL®, all with a diameter of 0.016”, and characterized 

the elastic properties of all three archwire materials using a three-point bending test, 

which was necessary to obtain the maximum deflection for the clinical simulation 

test. In this experiment, each wire was combined with either a self-ligating (SL) or a 

conventional-ligating (CL) bracket system, and the functions of the unloading forces 

vs. dental deflections were examined. Results: SS wires displayed the highest elastic 

modulus, requiring consecutively larger forces to be deformed. NiTi wires, in 

contrast, displayed the most anomalous behavior, in which linearity was found in a 

very narrow range of displacements. GUMMETAL® revealed the most uniformity 

throughout the largest displacement range. Our clinical simulation results indicated 

that all of the tested wire materials delivered higher forces when used with CL 

systems than with SL systems, except for GUMMETAL®, which delivered greater 

forces under higher deflections when used with the SL bracket systems. Conclusions: 

Our results may indicate that, among the tested alloys, only GUMMETAL® was the 

optimal choice for SL brackets, whereas NiTi was ideal for use with CL brackets. 

Keywords: Malocclusion; archwire materials; bracket systems; clinical simulation. 
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1 BACKGROUND 

Orthodontic tooth movement (OTM) is based on alveolar bone (re)modeling, 

which occurs following the application of mechanical forces. The frequency and 

magnitude of orthodontics forces must be considered to determine the appropriate 

biomechanics for each patient’s bone condition (1, 2). Although fixed orthodontic 

appliances, composed of brackets and archwires, are not the first choice for aesthetic 

purposes, some evidence exists regarding their better ability to mechanically move the 

teeth than clear aligners (3, 4). 

Nickel-titanium (NiTi) orthodontic archwires (50% nickel and 50% titanium) 

are currently indicated for the initial leveling and alignment stages of treatment, due 

to the material’s high elastic limits and resilience, with a low modulus of elasticity 

(5). However, because NiTi wires are not shapeable, undesirable OTM may occur (6). 

After the leveling stage, more robust materials, such as stainless steel (SS) or a 

titanium-molybdenum alloy (TMA), are typically used, as they are easier to reshape, 

and easier to have close contact between the wire and the bracket; thus, improving 

torque control. However, these materials must be manually bent and, if not 

appropriately applied, periodontal ligament overloading, root resorption, and bone 

loss may occur (7, 8). 

A beta-titanium (βTi) alloy, called GUMMETAL®, has been suggested to 

display more favorable biomechanical properties than other archwire materials. This 

multifunctional titanium alloy, developed in 2003, has a β-type, body-centered, cubic 

crystal structure, composed of titanium-niobium-tantalum-zirconium (Ti-36Nb-2Ta-

3Zr-0.3O) (5, 9, 10). GUMMETAL® is constituted from biocompatible and non-toxic 

atomic elements and it is claimed to possess ultra-high-strength, an ultra-low Young’s 

modulus, high flexibility, superelasticity (without hysteresis), and superplasticity, 
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without work hardening at room temperature (9). These GUMMETAL® mechanical 

properties supposedly optimize its application during all treatment phases (11). 

Additionally, GUMMETAL® possesses ultra-high-strength bendability and has a low 

friction coefficient between wires and brackets, enabling a continuous and smooth 

loading force (11). Although this alloy appears to be promising for clinical use, 

scientific evidence regarding its effectiveness remains lacking. Moreover, studies 

assessing GUMMETAL® performance in different brackets designs (i.e., self-ligating, 

SL, or conventional ligating, CL) have not been performed. 

Although demand for this wire by orthodontic professionals has continuously 

increased, the effectiveness of GUMMETAL® for aligning crowded teeth has not 

been scientifically explored, nor have comparisons been made when using this metal 

with metallic CL and SL brackets. 

During OTM, wires are deflected due to the misalignment of the dental 

position. The ability of the deflected archwire to move the tooth into an optimal 

position is known as the unloading force and, besides the wire mechanical properties, 

it is influenced by friction between the archwire and the brackets, as well as the 

brackets’ mechanical properties, provided that the wire’s deflection do not surpasses 

its elastic properties, as in that case, no alignment will occur. 

Due to the absence of scientific data that include the newer βTi classes to 

guide interactions between different wires and brackets, the aims of this in vitro study 

were to determine and compare the elastic properties of different wire alloys (i.e., 

NiTi, SS, and GUMMETAL®) and to assess their unloading forces when used in 

combination with CL and SL brackets. 
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2 METHODS 

2.1 Material 

In this study, 0.016” SS and NiTi wires from 3M Unitek (California, USA), 

and the 0.016” GUMMETAL® from Rock Mountain Morita Corporation (Tokyo, 

Japan) wires were tested. Regarding the brackets, CL Advanced brackets, Roth 

prescription, slot 0.022” (Orthometric®, São Paulo, Brazil) and SL DAMON® QTM 

brackets, slot 0.022” Ormco (Orange, USA), were used. 

 

2.2 Three-point bending test 

A digital caliper (Mitutoyo, São Paulo, Brazil) was used to standardize a 30-

mm length of the 0.016” SS, NiTi, and GUMMETAL® wires. Seven replicates of 

each type of wire were sectioned and mounted into the EZ Test 500 N universal 

mechanical assay machine (Shimadzu, Kyoto, Japan), with the supports for the three 

points bending separated by 10 mm (Figure 1A). A triangular indenter was centrally 

positioned, and the test was performed a 0.5 mm/min cross-speed, using a universal 

testing machine, with a 50 N loading-cell (Shimadzu, Kyoto, Japan). All test 

parameters and sample sizes were in accordance with ISO 15841:2007-01 (Dentistry 

– wires for use in orthodontics). Shimadzu Trapezium 2 software (version 2.33, 

Shimadzu, Kyoto, Japan) was used to record the load force vs. displacement; the 

elastic limit was also recorded, to standardize the maximum preset deformation of 

each wire for the loading test. 
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2.3 Unloading test (clinical simulation) 

The procedures used for this clinical simulation have been standardized, 

previously (12). CL or SL brackets were fixed onto a parabolic clinical simulation 

device, using cyanoacrylate glue (Superbonder, Loctite, São Paulo, Brazil). All 

brackets were 0.022” × 0.028” and were vertically aligned using a 0.021” × 0.025” 

archwire. Seven wires (0.016”) for each alloy (i.e., SS, NiTi, or GUMMETAL®) were 

positioned onto CL and SL brackets. The wires were fixed onto CL brackets using 

Super Slick® Mini Stix Ligature Ties (TP Orthodontics; La Porte, Indiana, USA), 

with an outer diameter of 3.23 mm, using conventional methods (i.e., “O” shaped). 

The apparatus was immersed in water, at (37 ± 2) °C, and positioned into the EZ Test 

500 N universal mechanical assay machine, with a 50-N cell-load. 

The tip of the activation device was positioned into the structure represented 

by the maxillary first central incisor, which could be moved along the buccolingual 

direction (Figure 1B and C). The loading force and displacement values were set to 

zero, and the indenter was positioned into the cylinder and vertically displaced by 3 

mm, for GUMMETAL® and NiTi wires, and by 1.6 mm, for the SS wires, according 

to the results from the three-point bending test. The indenter was displaced upwards, 

at a 0.5 mm/min cross-speed, and the unloading force was measured. The Shimadzu 

Trapezium 2 software recorded unloading forces and plotted them against 

displacement values. 

 

2.4 Statistical analysis 

 Data were analyzed using IBM SPSS, version 20 (New York, USA). Sample 

size was n = 7, all measurements were divided into four classes (0.0–0.5; 0.5–1.0; 

1.0–1.5/1.6; 1.5/1.6–3.0), and the Kolmogorov-Smirnov normality test was applied. A 
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two-way analysis of variance (ANOVA) was used to assess significant differences 

between the effects observed among the tested materials and bracket systems. Data 

are plotted as the mean ± standard error of the mean (SEM), and statistical 

significance was set to 5% for all analyses. Graphs were constructed in GraphPad 

Prism 8.0 (California, USA). 

 

3 RESULTS 

3.1 GUMMETAL® deforms more uniformly than other tested archwire 

materials 

The three-point bending test was performed to obtain the elastic characteristics 

of each investigated material. For statistical purposes, the displacements induced in 

each alloy were divided into four different intervals. For the 0.0–0.5 displacement 

interval, a higher loading charge was required to significantly deform the SS wires 

when compared with the GUMMETAL® and NiTi wires (Figure 2). In the higher 

displacement intervals, SS still required higher forces to be deformed, and 

GUMMETAL® also needed greater loading charges when compared to NiTi. These 

tendencies could be observed until the 1.5–3.0 displacement interval was reached. 

 The curves shown in (Figure 2A) demonstrate that NiTi wires deform while 

delivering lower loading forces, with a concise linear pattern (0.0–0.5). SS wires, in 

contrast, is characterized by a larger reaction force, especially for the lower 

displacement range (0.0–1.0), and possess a broader linear range. GUMMENTAL® 

also deforms uniformly but delivered lower forces compared to SS. 

 

 

 



 

 41 

3.2 GUMMETAL® reveals different force distribution behaviors between 

bracket systems 

 A clinical simulation assay was performed to investigate the unloading forces 

applied by the different archwire materials during different deflections when inserted 

into either CL or SL bracket systems, as observed in (Figure 3). In this particular 

study, higher forces and lower friction were viewed as positive characteristics for the 

ability to reverse dental crowding (13, 14). 

When using CL brackets, NiTi wires displayed higher unloading forces in the 

1.6–3.0 deflection interval. This particular interval was assessed for SS wires, which 

did not achieve deflections of this magnitude, based on the results of the three-point 

bending test. Additionally, the NiTi wires were superior to the GUMMETAL® wires 

for the 1.0–3.0 range. SS wires only displayed an optimal performance for a very 

short deflection range (1.1–1.6). 

The results for the SL bracket systems differed from those for the CL brackets. 

Curiously, GUMMETAL® displayed higher unloading charges in SL brackets than in 

CL brackets for the 1.6–3.0 deflection interval. NiTi showed higher forces when used 

in the CL brackets than when used with the SL brackets. SS wires imposed higher 

forces in the 1.0–1.6 deflection interval than the other two wires but also displayed 

lower forces in SL brackets than in CL brackets. However, the most interesting aspect 

observed when SL systems were combined with GUMMETAL® was the linear 

display of forces exhibit by the wires in the deflection range from 0.8–2.6. 

 

4 DISCUSSION 

 The elastic properties of orthodontic archwires have improved as newer alloys 

have been developed. SS wires can be molded and deliver low friction; however, they 
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are unable to achieve high degrees of deformation, before reaching their elastic limit 

(15, 16). NiTi archwires were developed to overcome some of the significant negative 

characteristics of SS wires. NiTi wires are superelastic and deliver lower forces given 

the same deformation, yet they have low moldability (17, 18). This scenario suggested 

the use of NiTi alloys at the beginning of orthodontic treatments, to promote dental 

alignment, followed by a switch to SS wires for the middle and final sections of tooth 

alignment. βTi wires were developed more recently, in the ’80s, and have since been 

used in various clinical applications, due to their high elasticity, moldability, and low 

rigidity (9, 19). However, GUMMETAL®, a specific type of βTi wire, was launched 

only in 2003, with the most remarkable mechanical properties ever described for an 

orthodontic wire (9). 

 Based on the results of our three-point bending assay, SS was confirmed to be 

the most rigid alloy, followed by GUMMETAL® and NiTi. However, GUMMETAL® 

displayed a larger displacement range, in which a linear force is delivered. In contrast, 

SS delivered much larger forces to the same deformations of the wire. Previous 

studies have also verified that SS wires produce larger mean forces than NiTi wires 

(20, 21). 

 In the second part of our study, we investigated how the different wire alloys 

interacted with different bracket systems. SL brackets were developed as an 

alternative for CL systems, with the aim of reducing the friction between the bracket 

and the wire and reducing the ligation time, with a more consistent ligation procedure 

(22). Additionally, SL brackets seem to induce less biofilm retention and apply lower 

force levels than CL brackets, still these claims are still matter of discussion (23-25). 

 Based on the results of our clinical simulation assay, the only wire alloy that 

behaved differently in the different bracket systems was GUMMETAL®. Both SS and 
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NiTi wires produced higher forces in CL brackets than in SL brackets, whereas 

GUMMETAL® showed a contrary phenomenon during high deflections. These results 

indicate that GUMMETAL® may be better suited for a combination system that 

utilizes SL brackets at the beginning of the orthodontic treatment, whereas the other 

tested materials (e.g., SS and NiTi) would be optimally applied with CL brackets. 

 The deflection curves for GUMMETAL® were smoother and showed a more 

uniform force distribution compared with the other wire materials. The presence of 

loading charges for very low deflection ranges observed for CL brackets may be 

associated with friction, which would be mitigated in an SL system and could explain 

the observed pattern. 

 Previous studies have also observed that a more uniform response observed 

for SS and NiTi wires could also be observed for torque response in SL systems (26). 

Moreover, SL systems also induce less friction than CL systems when used with both 

SS and NiTi wires (27). To date, no study has established precise friction 

relationships between GUMMETAL® and bracket systems. 

 Our experimental assessments suggest that NiTi 0.016” wires are more 

suitable for use with CL systems, during the initial stages of orthodontic treatment, 

possibly to correct dental crowding. Our data indicate that a change to SS 0.016” 

wires during the later phase of treatment would be possible, but may not be 

advantageous. 

 Clearly, for SL systems, GUMMETAL® 0.016” appears to be the most 

suitable archwire material, displaying a very linear distribution of forces over a wide 

range of deflections. Although this effect was also observed when used in CL 

systems, the effect was most prominent for SL brackets, which would result in higher 

forces during the early phases of orthodontic treatment (i.e., dental deflections of > 
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1.6 mm). The use of SS wires is considered to be adequate for dental deflections of up 

to 1.6 mm. 

 We believe that our study possesses some limitations. We have only reported 

the results when using a single wire diameter (i.e., 0.016”) and did not compare 

additional alloys. Although also we began our study by assessing the 0.017” × 0.025” 

wire diameter, we would later discard this diameter from our study, as TMA wires are 

not available for commercial purposes in 0.016”, and we believe that reporting the 

data only for the available 0.016” archwires provides a better understanding of our 

study. Lastly, we performed the clinical simulation test in water, as it would regulate 

temperature and simulate saliva. Nonetheless, we believe that actually bathing the 

orthodontic device in artificial saliva while externally controlling temperature would 

provide more accurate results. 

 SS possesses the highest elastic coefficient, compared with NiTi and 

GUMMETAL®, although it cannot achieve high displacement numbers. NiTi 

displayed the most irregular behavior among all of the tested wire alloys. Based on 

the results of the clinical simulation test, NiTi appears to be the most appropriate alloy 

for use in combination with CL systems, whereas GUMMETAL® appears to be best 

suited for use with SL brackets. 

 

LIST OF ABBREVIATIONS 

ANOVA Analysis of variance 

CL Conventional-ligating 

NiTi Nickel-titanium 

OTM Orthodontic tooth movement 

SL Self-ligating 
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SS Stainless steel 

TMA Titanium-molybdenum alloy 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1. Representative image of the experimental set-ups. (A) The three-point 

bending test was performed in the EZ Test 500 N universal mechanical assay machine 

with the supports for the three points bending separated by 10 mm. (B) The clinical 

simulation configuration. (C) The parabolic clinical simulation device, in which the 

tip of the activation element from universal mechanical assay machine was positioned 

into. The simulation device would have added a CL or SL bracket system and 

different wire alloys for experimental assessment. 

 

Figure 2. SS requires higher forces for deformation, whereas GUMMETAL® 

reveals displacement uniformity. The three-point bending test results, in which (A) 

the charges vs. displacements for each alloy are plotted. (B) Statistical comparisons 

between each wire material. The sample size is n = 7. **** p < 0.0001 SS vs. 

GUMMETAL® or NiTi; ## p < 0.01, #### p < 0.0001 GUMMETAL® vs. NiTi. 
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Figure 3. Unlike SS or NiTi wires, GUMMETAL® shows distinct force behaviors 

in different bracket systems. The clinical simulation test was performed to compare 

unloading forces vs. deflections in teeth when using different wire materials with 

either (A) CL or (B) SL bracket systems. The sample size is n = 7. **** p < 0.0001 

SS vs. GUMMETAL® or NiTi; ## p < 0.01, #### p < 0.0001 GUMMETAL® vs. 

NiTi; $ p < 0.05, $$ p < 0.01, $$$$ p < 0.0001 CL vs. SL. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 De acordo com a metodologia empregada e resultados obtidos, 

concluiu-se que os fios de aço inoxidável apresentam o maior coeficiente 

elástico em comparação aos fios de níquel-titânio e GUMMETAL®, na secção 

0,016”. A associação entre os fios GUMMETAL® e bráquetes autoligados, 

bem como os fios de níquel-titânio com bráquetes convencionais apresentam 

maior força de desativação independente do intervalo. 
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