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Resumo 



 

Matos, L.G. Ligaduras ortodônticas elastoméricas estéticas: alteração de cor, 

ultraestrutura da superfície (MEV) e propriedade elástica após uso de dentifrício 

clareador (estudo in vivo). [Tese] Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, 2017. 106p. 

 

O objetivo desse estudo foi comparar o desempenho de ligaduras ortodônticas estéticas de 4 

marcas comerciais, após 30 dias na cavidade bucal, com o uso de dentifrício clareador e 

convencional para avaliar: alteração de cor por meio da espectrofotometria; a ultraestrutura da 

superfície por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); propriedade elástica por 

meio do teste de tração. Foram avaliadas as ligaduras seguintes marcas comerciais: American 

Orthodontics, 3M Unitek, Orthotechnology e Morelli Ortodontia. Foram selecionados, após o 

cálculo amostral, 20 pacientes que atenderam aos critérios de inclusão. Os pacientes 

receberam, de forma aleatória, com o auxílio do acessório Shooter (TP Orthodontics, La 

Porte, IN, EUA) ligaduras nos elementos 13, 23, 33 e 43; 32, 31, 41 e 42. No mesmo dia 

receberam dentifrício clareador Colgate Luminous White (Colgate-Palmolive Indústria e 

Comércio, São Bernardo do Campo, SP, Brasil) que foi usado por 30 dias (grupo 

experimental). Após esse período as ligaduras foram removidas, armazenadas (em saliva 

artificial) e, imediatamente submetidas aos testes. Os pacientes receberam, então, dentifrício 

convencional Colgate Máxima Proteção Anti-cáries (Colgate-Palmolive Indústria e Comércio, 

São Bernardo do Campo, SP, Brasil) (grupo controle). Após 30 dias, foram removidas, 

armazenadas e submetidas aos ensaios. As ligaduras inseridas nos bráquetes dos caninos 

foram avaliadas para alteração de cor pelo espectrofotômetro (Vita Easyshade Zahnfabrik, 

Bad Säckingen, Alemanha). Em seguida, as ligaduras, de cada marca, que apresentaram maior 

e menor variação de cor com o dentifrício clareador e convencional, bem como ligaduras 

novas, foram submetidas à avaliação qualitativa com a visualização pelo Microscópio 

Eletrônico de Varredura (EVO 50, Carl Zeiss, Cambridge, Inglaterra). As ligaduras que 

estavam inseridas nos bráquetes incisivos inferiores foram submetidas ao teste de tração pela 

Máquina de Ensaio Mecânico Universal (EMIC DL 2000, São José dos Pinhais, PR, Brasil).  

Os achados foram submetidos à análise estatística ANOVA e ao teste complementar de 

Duncan em um nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que o dentifrício 

clareador não conseguiu efetivamente manter a estabilidade de cor das ligaduras ortodônticas 

estéticas. O valor final para o E (variação total de cor) para todas as marcas foi > 3,3 o que 

indica uma alteração clinicamente perceptível pelo olho humano e que sinaliza a reposição do 

material por razões estéticas. Em relação à MEV as imagens obtidas foram heterogêneas e não 

permitiram caracterizar um padrão para um ou outro dentifrício. No que se refere ao teste de 

tração, houve melhor desempenho para as marcas 3M Unitek e American Orthodontics. O 

tipo de dentifrício, clareador ou convencional, não alterou a propriedade elástica entre as 

marcas estudadas. Pode-se concluir, pela presente pesquisa, que o dentifrício clareador não foi 

capaz de alterar a estabilidade de cor nas 4 marcas avaliadas por um período de 30 dias. A 

avaliação qualitativa pela MEV não permitiu concluir se a abrasividade do dentifrício 

clareador trouxe danos ou injurias à superfície das ligaduras. Apesar disso, o seu uso não 

alterou a propriedade elástica das mesmas. 

 

 

 

Palavras-chave: ligadura, espectrofotometria, tração, microscopia eletrônica de varredura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



 

Matos, L. G. Esthetic orthodontic elastic ligatures: color change, ultra-structural surface 

(SEM) and elastic property after the use of whitening dentifrice (an in vivo study). 

[Thesis]. Ribeirão Preto: University of São Paulo, School of Dentistry of Ribeirão Preto, 

2017. 106p. 

 

The objective of this study was to compare the performance of aesthetic orthodontic 

ligatures/modules of 4 commercial brands, after 30 days in the oral cavity, with the use of 

conventional and whitening dentifrice to evaluate: color change by spectrophotometry; the 

ultrastructure of the surface by Scanning Electron Microscopy (SEM); elastic property by the 

tensile test. The following brands were evaluated: American Orthodontics, 3M Unitek, 

Orthotechnology and Morelli Orthodontics. Twenty patients who were included in the 

inclusion criteria were selected after sample calculation. Patients received, at random, with the 

aid of the Shooter accessory (TP Orthodontics, La Porte, IN, USA) ligatures on elements 13, 

23, 33, 43, 32, 31, 41 e 42 and whitening dentifrice Colgate Luminous White (Colgate-

Palmolive Indústria e Comércio, São Bernardo do Campo, SP, Brazil), which was used for 30 

days (test group). After this period, the ligatures were removed, stored (in artificial saliva) and 

immediately submitted to the tests. Patients were then given conventional toothpaste Colgate 

Maximum Anti-caries Protection (Colgate-Palmolive Indústria e Comércio, São Bernardo do 

Campo, SP, Brazil). This was the control group. Once again, after 30 days, the modules were 

removed, stored and submitted to assays. Ligatures inserted into the canine brackets were 

evaluated by the spectrophotometer (Vita Easyshade Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) 

to evaluate the color change. After this step, the ligatures of each brand, which presented 

greater and lesser color variation, both with the whitening dentifrice as well as the 

conventional one, and new ligatures, were selected for qualitative evaluation with the 

visualization by the Scanning Electron Microscope (EVO 50, Carl Zeiss, Cambridge, 

England). The ligatures that were inserted in the lower incisor brackets were subjected to the 

tensile test by the Universal Mechanical Testing Machine (EMIC DL 2000, São José dos 

Pinhais, PR, Brazil). The findings were submitted to ANOVA statistical analysis and 

Duncan's complementary test at a significance level of 5%. The results showed that the 

whitening dentifrice failed to effectively improve the color stability of aesthetic orthodontic 

ligatures. The final value for E (total color change) for all brands was > 3.3 which indicates 

a change clinically perceptible by the human eye and signaling the replacement of the 

material for aesthetic reasons. In relation to the SEM the images obtained were heterogeneous 

and did not allow to characterize a standard for one or the other dentifrice. Regarding the 

tensile test, there was better performance for the brands 3M Unitek and American 

Orthodontics. The type of dentifrice, whitening or conventional did not alter the elastic 

property between the brands studied. It can be concluded from the present research that the 

whitening dentifrice was not able to change the color stability in the 4 brands evaluated for a 

period of 30 days. The qualitative evaluation by SEM did not allow the conclusion that the 

abrasiveness of the whitening dentifrice caused damage to the surface of the ligatures. Despite 

this, their use did not alter their elastic property. 

 

Key words: ligature, spectrophotometry, tensile strength, scanning electron microscopy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, o tratamento ortodôntico tem sido procurado por um número cada 

vez maior de pessoas, desde crianças, adolescentes e adultos. De fato, a Ortodontia tem 

indicações nas mais variadas idades. Nesse contexto, a alteração da aparência dos dentes e do 

sorriso durante a execução do tratamento tem considerável importância. Enquanto pacientes 

mais jovens tendem a gostar da visibilidade do aparelho ortodôntico com o uso de aparelhos 

metálicos e ligaduras coloridas, os adultos, com maior frequência, procuram por aparelhos 

mais discretos (Lew, 1990 e Capelli Jr et al., 2014). 

De uma forma geral, há três componentes básicos de todos os aparelhos corretivos 

convencionais: o bráquete, o fio ortodôntico e o dispositivo que mantém o fio em posição 

junto ao slot ou canaleta do bráquete (Burstone et al., 2003). 

Clinicamente, a fixação do arco ortodôntico ao bráquete pode ser feita por meio de 

ligaduras elastoméricas (coloridas ou incolores), fios ou amarrilhos de aço ou por meio de 

clipes, grampos, tampas ou dispositivos similares que caracterizam os bráquetes auto-ligados. 

As ligaduras elastoméricas são largamente utilizadas e tem como características: propriedade 

de memória elástica, fácil colocação e remoção, conforto, biocompatibilidade, facilidade de 

higienização, além de possuírem várias cores, o que pode contribuir para a motivação do 

paciente durante o tratamento (Martins et al., 2008). 

De acordo com Forsberg et al. (1991), Pellegrini et al. (2009) e Garcez et al. (2011) 

apesar da maior praticidade, as ligaduras elastoméricas acumulam maior quantidade de 

biofilme quando comparadas às ligaduras metálicas ou aos bráquetes auto-ligados. No 

entanto, conforme Brêtas et al. (2005) e Condò et al. (2012), não houve diferença nas 

unidades formadoras de colônia (ufc) de S. mutans na saliva e no biofilme em pacientes 

portadores de bráquetes com ligaduras elastoméricas quando comparados àqueles com 

amarrilhos metálicos 

O termo elastômero (no presente estudo, ligadura elastomérica) se refere, de uma 

forma geral, a materiais que retornam a sua configuração inicial após sofrerem uma 

deformação (Baty et al., 1994). O primeiro material elástico conhecido foi provavelmente a 

borracha natural obtida da árvore Hevea brasilienses. No entanto, a utilização dessas 

borrachas era limitada por serem muito sensíveis à absorção de água e instabilidade térmica. 

Com o advento da vulcanização por Charles Goodyear em 1839, as propriedades físicas do 
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material foram melhoradas e suas possibilidades de uso aumentaram consideravelmente 

(Martins et al., 2008). 

Na década de 1920 foram desenvolvidos os elásticos sintéticos que apresentavam 

propriedades físicas melhores, além de maior vida útil. Especificamente na Ortodontia, há 

relatos do uso de elásticos em 1893 por Calvin Case. Outro estudo foi publicado por Bertran 

em 1931 que empregou elásticos para produzir forças intermaxilares (Henriques et al., 2003). 

Elásticos sintéticos em corrente foram introduzidos na Ortodontia na década de 1960 e se 

tornaram acessórios de uso frequente na prática clínica, sendo empregados em retrações 

dentárias, correção de giroversões, fechamento de espaços entre outros (Baty et al., 1994). 

Ambos os elásticos, naturais ou de borracha e sintéticos, são empregados na 

Ortodontia. Os elásticos naturais ou à base de látex são comumente usados em conjunto com 

aparelhos exta-orais ou como elásticos intermaxilares. Os elásticos sintéticos, por sua vez, são 

empregados para fixação dos arcos (ligaduras), módulos em cadeia, elásticos de separação 

dentária entre outros (Henriques et al., 2003 e Eliades et al., 2005). 

Em relação aos elásticos sintéticos, entre os quais estão as ligaduras elastoméricas 

que são o objeto desse estudo, são considerados polímeros feitos de material poliuretano 

(cadeia de unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas) obtidos através de 

transformações químicas do carvão, do petróleo e de alguns álcoois vegetais. Possuem fraca 

atração molecular formando um padrão geométrico de cadeias lineares dobradas em forma de 

espiral. Quando distendidas, essas cadeias poliméricas desdobram-se em uma estrutura linear 

ordenada com ligações cruzadas (Fernandes, 2012). O elastômero ideal seria aquele que após 

ser distendido aquém do seu limite elástico, retornaria a sua exata configuração inicial, 

todavia, isso não é possível pois as cadeias poliméricas distendidas deslizam de modo 

irreversível umas sobre as outras e obtém-se um novo arranjo espacial (Martins et al., 2008). 

Apesar das melhorias nas propriedades dos elastômeros sintéticos o que lhes confere 

características tais como a praticidade e facilidade no manuseio, conforto, variedade de usos e 

cores, são relatadas algumas importantes desvantagens especialmente no que diz respeito ao 

acúmulo de biofilme, rápido decréscimo na elasticidade, pigmentação, alteração de cor e 

aumento do atrito (Masoud et al., 2016). Na verdade, a exposição desses materiais à luz solar, 

luz ultravioleta e especialmente às condições do meio bucal gera radicais livres que causam 

oxidação em sua superfície (Wong, 1976). Além disso, quando expostos à umidade, ocorre 

enfraquecimento das forças intermoleculares (Van der Waals, dipolo-dipolo ou pontes de 

hidrogênio) e consequente degradação química dessas ligações (Fernandes, 2012). 
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A capacidade de aderir moléculas em sua superfície sólida quando em contato com 

um fluido é chamada de adsorção. Assim, no ambiente bucal, submetido a umidade, grandes 

variações de temperatura, atrito, variações de pH (especialmente pH baixos) além da presença 

de uma microflora complexa, a deterioração é ainda maior resultando em aumento de volume, 

mudança na coloração e uma deformação permanente e gradual ao longo do tempo 

(Fernandes, 2012). 

A partir desse conhecimento, torna-se interessante e importante o estudo do 

comportamento dos elastômeros ou ligaduras ortodônticas, no presente estudo: as ligaduras 

estéticas. É relevante salientar que uma das principais motivações pela procura do tratamento 

ortodôntico, em especial pelos adultos, é a estética do aparelho a ser usado durante o 

tratamento, bem como o tempo de duração. Esses fatores estão diretamente relacionados à 

performance clínica das ligaduras (Capelli, Jr et al., 2014). 

Na Odontologia, a cor tem grande relevância, uma vez que os dente e os materiais 

dentários estão expostos, diariamente, a uma grande variedade de substâncias e condições 

locais (Joiner, 2004). Muito se estuda sobre a estabilidade de cor do esmalte dentário, dos 

materiais restauradores e protéticos (especialmente nos casos de clareamento), porém a 

literatura é escassa quando se refere às ligaduras ortodônticas, notadamente estudos in vivo 

(Oliveira et al., 2015). 

As cores são formadas basicamente por 3 componentes: o brilho que indica a 

quantidade de luz varia de 0 (totalmente escuro) até 100 (totalmente branco), saturação ou 

croma relacionados à pureza e o matiz caracterizado pelos diferentes comprimentos de onda 

que podem variar de 0 a 360º. Assim, 0 a 90º representam o vermelho, laranja e o amarelo, 

90º a 180º representam o amarelo, amarelo esverdeado e verde e 180º a 270º representam 

verde, ciano e azul, por fim, 270º a 360º representam azul roxo e magenta (Moreira, 2011). 

A fim de definir um sistema de leitura e medição de cores compatível com o olho 

humano, a Commission Internationale L’ Eclairage (CIE) elaborou o diagrama que pode ser 

visto na Figura 1. De acordo com esse sistema, L* representa o eixo da claridade (preto-

branco), a* representa o eixo verde-vermelho, b* determina o eixo azul-amarelo. Isso torna 

possível, através de uma fórmula especifica (E= (L*)2 + (a*)2 + (b*)2))/2, o cálculo total 

da alteração de cor (E), sendo denominado sistema CIE L* a* b* (Moreira, 2011 e Knösel et 

al., 2012). 
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Figura 1- Ilustração do sistema de cores da Commission 

Internationale L’Eclairage. (Moreira, 2011). 

 

Há vários métodos para a detecção, leitura e quantificação das alterações de cor do 

esmalte e dos materiais dentários. Podem ser usadas fotografias digitais anexadas a programas 

computadorizados específicos, colorímetros, avaliação visual associada a uma escala por 

examinadores calibrados e a espectrofotometria. Este último método é largamente utilizado 

devido a sua praticidade, confiabilidade e acurácia (Marson et al., 2008 e Kim e Lee, 2009). 

Uma vez expostas ao meio bucal, as ligaduras ortodônticas sofrem influência direta 

dos mais variados fatores tais como: dieta, uso de enxagüatórios e dentifrícios, escovação, 

atrito, variações de temperatura e pH, ação da saliva e seus componentes, acúmulo de 

biofilme, tabagismo e até mesmo uso de cosméticos como batom e produtos para os lábios 

que podem promover a degradação química e física das mesmas (Talic e Almudhi, 2016). 

Já no início da década de 1990, Lew (1990) relatou que um dos principais problemas 

enfrentados pelos pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos estéticos refere-se à 

pigmentação das ligaduras usadas. Essa situação está diretamente relacionada aos hábitos 

alimentares. Esse autor estudou, in vivo, a alteração de cor de ligaduras estéticas após o uso de 

vários tipos de alimentos e concluiu que tanto bráquetes plásticos (policarbonato) quanto as 

ligaduras sofreram manchamento significativo após 72 horas. 

Da mesma forma, Ardeshna e Vaidyanathan (2009) avaliaram in vitro, a estabilidade 

de cor de ligaduras incolores e coloridas de quatro marcas importantes no mercado americano 

(American Orthodontics, Ormco, TP e 3M Unitek) expostas a quatro tipos de alimentos: café, 

refrigerante à base de cola, chá preto e condimentos. As ligaduras permaneceram imersas por 
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72 horas e foram afetadas com maior intensidade por chá e café, sendo que as ligaduras da 

companhia Ormco tiveram o pior desempenho enquanto as da marca American Orthodontics 

foram melhor avaliadas. 

Na mesma linha de raciocínio, Soldati et al. (2013), avaliaram, in vitro, 4 marcas 

comerciais (incluindo duas marcas nacionais) expostas ao vinho tinto por 1 hora em intervalos 

de 7, 14, 21 e 28 dias. Todas as marcas comerciais sofreram pigmentação progressiva com o 

passar do tempo. As marcas Morelli e GAC mostraram os piores resultados enquanto as 

marcas 3M Unitek e American Orthodontics tiveram o melhor desempenho. 

Recentemente, Talic e Almudhi (2016), avaliaram, in vitro, a resistência ao 

manchamento de 3 marcas comerciais usadas mundialmente (3M Unitek, Ormco e 

Dentaurum) frente a produtos consumidos com frequência na dieta moderna: café, chá preto, 

chocolate, bebida energética, ketchup e Coca-Cola. O café e o chá mostram os maiores 

potenciais para pigmentação e a marca 3M Unitek foi que mostrou pior resultado. 

Outros autores se preocuparam em estudar a atratividade do sorriso influenciada pela 

pigmentação das ligaduras durante o tratamento ortodôntico. Assim, Ferraz et al. (2012), 

avaliaram esse aspecto através de fotografias clínicas. Fotos padronizadas faciais do sorriso e 

do sorriso aproximado de um paciente portando bráquetes de porcelana monocristalina e 

ligaduras estéticas de 5 marcas comerciais diferentes foram mostradas a ortodontistas e 

estudantes de Odontologia. Foram utilizadas ligaduras novas e ligaduras após pigmentação in 

vitro. Os melhores resultados foram encontrados para a marca American Orthodontics. Para 

os dois grupos avaliadores, a pigmentação das ligaduras influenciou negativamente no que 

consideraram um sorriso agradável, mesmo antes da finalização do tratamento propriamente 

dito. 

A experiência clínica mostrou que o uso de um dentifrício indicado para clareamento 

dentário, pode, em muitos casos, manter a estabilidade de cor das ligaduras ortodônticas 

estéticas por mais tempo entre as consultas (figuras 2, 3 e 4). No entanto, essa era uma 

observação empírica sem nenhum embasamento científico. Em 2013, Pithon et al. estudaram, 

in vitro, o efeito de enxagüatórios com agentes clareadores sobre correntes elastoméricas sem 

encontrar influência na degradação de força. 
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               Figura 2 - Aspecto clínico do aparelho ortodôntico e ligaduras estéticas novas. 

 

 
Figura 3 - Aspecto clínico do aparelho ortodôntico e ligaduras estéticas após 30 dias com uso 
dentifrício clareador. 

 

 
Figura 4 - Aspecto clínico do aparelho e ligaduras estéticas após 30 dias com uso de dentifrício 

convencional. 

 

Em 2015, Oliveira et al. estudaram, pela primeira vez, in vitro, a influência do uso de 

uma dentifrício clareador na estabilidade de cor de ligaduras estéticas de duas marcas 

comerciais (uma importada, outra nacional).  Nesse trabalho, as ligaduras das marcas Morelli 

e 3M Unitek foram expostas a vinho tinto por 1 hora, e avaliadas nos intervalos de 7, 14, 21 e 

28 dias. Essas ligaduras foram posicionadas em bráquetes instalados em um artefato 

padronizado e escovadas manualmente (por um único operador), por um minuto, com 

dentifrício convencional e com dentifrício clareador contendo um pigmento azul. Os 

resultados mostraram que as ligaduras submetidas ao uso de dentifrício clareador não 

apresentaram maior estabilidade de cor, todavia o dentifrício clareador inibiu a coloração 

amarelada e melhorou a tonalidade azulada, o que, na opinião dos autores, foi clinicamente 

relevante, uma vez que a tonalidade azulada é bem aceita pelos pacientes e a perda estética 

menos severa. 
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De acordo com Lopes Filho et al. (2012) e Talic e Almundhi (2016) o manchamento 

ou pigmentação das ligaduras constitui um problema clínico, já que, atualmente, os bráquetes 

e acessórios cerâmicos (mono ou poli cristalinos) possuem estabilidade dimensional e de cor 

ao contrário das ligaduras. Isso pode aumentar o número de visitas dos pacientes para trocas 

bem como o tempo de cadeira. 

Além da questão da cor, as ligaduras elastoméricas ortodônticas também são afetadas 

pela intensidade e duração da força de distensão às quais são submetidas. Como componente 

básico do sistema de movimentação dentária induzida, a ligadura deve manter o fio ou arco 

ortodôntico inserido no slot ou canaleta do bráquete (Burstone et al., 2003). 

De acordo com Taloumis et al. (1997) as ligaduras ortodônticas são manufaturadas 

de duas formas: pela injeção do material liquefeito em um molde ou pelo corte das unidades 

individuais feito em um tubo já processado. Sua composição exata é segredo comercial. A 

força exercida pela ligadura, depende da magnitude da força inicial aplicada, da duração dessa 

força e do enfraquecimento da ligadura. Esses autores avaliaram a diminuição da força, a 

deformação permanente, a dimensão da ligadura e a força por ela exercida. Foram estudadas 7 

marcas comerciais tanto na temperatura e umidade ambiente quanto em um ambiente que 

simulava as condições intra-bucais. Todas as marcas foram afetadas pelo ambiente e pela 

temperatura e exibiram rápida perda da força inicial (até 60% nas primeiras 24 horas), além 

disso, sofreram deformação permanente após serem distendidas. 

O estudo de Souza et al. (2008) avaliou, também in vitro, a marca mais 

comercializada no mercado nacional (Morelli), em relação ao percentual de degradação de 

forças. As ligaduras foram armazenadas em saliva artificial a 37º C e as medições foram feitas 

nos tempos de zero hora, 24 horas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e 4 semanas em máquina 

universal de ensaios de tração. Do mesmo modo, o percentual de degradação de forças 

aumentou de forma acentuada nas primeiras 24 horas e depois gradualmente até o 28º dia 

quando houve a perda completa da propriedade elástica. 

Ahrari et al. (2010) enfatizaram que existem diferenças significativas das 

propriedades elásticas quando se considera diferentes marcas comerciais. Assim, é importante 

que o clínico considere essa informação na escolha dos produtos com os quais irá trabalhar no 

dia-a-dia 

A degradação das ligaduras no ambiente bucal implica na necessidade de 

substituição periódica para manutenção da força adequada durante o tratamento ortodôntico. 

Guimarães et al. (2013), conduziram um estudo clínico prospectivo randomizado no qual 

estudaram (no intervalo de uma a 4 semanas) a degradação de ligaduras envelhecidas no 
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ambiente bucal. Esses autores empregaram ensaio de tração e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). O grupo controle foi formado por ligaduras que não foram expostas ao 

meio bucal. Como em outros estudos, a força máxima de estiramento decresceu com o passar 

do tempo. A MEV evidenciou que, já na primeira semana, houve aumento na rugosidade 

superficial. Posteriormente, a superfície tornou-se gradativamente mais rugosa e após 4 

semanas, estava completamente degradada com áreas de fraturas. 

Conforme Masoud et al. (2016) o papel primário da ligadura ortodôntica é manter o 

fio atado aos bráquetes, porém fatores como alterações no pH, temperatura e umidade podem 

prejudicar essa função. Estes autores compararam, após 8 semanas em saliva artificial, a 

degradação de força e as mudanças dimensionais em dois tipos de ligaduras: termoplásticas e 

um novo tipo chamado “thermoset”.  Os resultados mostraram a superioridade das ligaduras 

“thermoset” em relação às convencionais referente à menor perda das propriedades elásticas 

levando os autores a afirmarem que teriam maior indicação nas fases iniciais de alinhamento e 

nivelamento, bem como nos estágios finais do tratamento para uma melhor expressão dos 

torques. 

Martínez-Colomer et al. (2016) avaliaram por meio da Microscopia Eletrônica de 

Varredura, entre outros, elásticos ortodônticos de látex e não-látex. O objetivo do trabalho foi 

avaliar a biocompatibilidade e a estrutura superficial. Ficou claro a presença de microesferas e 

porosidades na superfície dos elásticos especialmente naqueles à base de látex (em 

magnificações de 500 vezes). Essas irregularidades podem se tornar um importante nicho para 

o acúmulo de bactérias, vírus e fungos, bem como seus subprodutos. 

De acordo com Roselino (2015), nos dentifrícios clareadores, os abrasivos são os 

principais responsáveis pela remoção do manchamento extrínseco. Atualmente, os abrasivos 

mais utilizados são a sílica hidratada, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e bicarbonato de 

sódio. Este autor avaliou a alteração de cor e a rugosidade do esmalte e de materiais 

restauradores após o uso dentifrício clareador. Foi encontrado que o uso desse dentifrício não 

promoveu maior estabilidade de cor no esmalte dentário nem nos compósitos restauradores 

estudados, bem como não promoveu aumento significativo na rugosidade dos substratos 

avaliados. 

Ainda não há disponíveis na literatura, relatos sobre os efeitos que os dentifrícios 

clareadores exercem sobre as propriedades elásticas das ligaduras ortodônticas, bem como 

não existem evidências sobre possíveis danos a sua estrutura física e também não foram 

encontrados estudos que comprovem, in vivo, a estabilidade ou a alteração de cor frente ao 

uso desses dentifrícios. Diante do que foi exposto, justifica-se um aprofundamento no 

assunto, visto que a performance das ligaduras elastoméricas estéticas está diretamente 

inserida no contexto clínico do ortodontista. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

A proposta desse estudo foi comparar o desempenho de ligaduras ortodônticas 

estéticas de 4 marcas comerciais, após 30 dias na cavidade bucal, com o uso de dentifrício 

clareador (experimental) e convencional (controle) para avaliar: 

1. A alteração de cor por meio da espectrofotometria. 

2. A ultraestrutura da superfície por meio da microscopia eletrônica de varredura. 

3. A propriedade elástica por meio do teste de tração. 

 

A hipótese testada é que o uso do dentifrício clareador pode contribuir para maior 

estabilidade de cor das ligaduras estéticas sem deteriorar sua superfície e prejudicar 

significantemente sua propriedade elástica. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (número CAAE: 

56939916.0.0000.5419) foi obtido, impresso e assinado pelos pacientes e/ou responsáveis o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice). 

O cálculo amostral foi realizado pelo programa SPSS Sample Power (IBM Software 

- Statistical Package for the Social Science, Chicago, IL, EUA) que indicou que em uma 

amostra de 20 pacientes haveria 80% de probabilidade de ser evidenciado um efeito 

estatisticamente significativo. O cálculo foi baseado em cinco fatores: diferença das médias, 

dispersão dos escores, perda amostral, valor de alfa em 0,05 e considerando os dados que 

foram avaliados em uma análise bicaudal (Weyne, 2004). 

Foram selecionados 20 pacientes com as seguintes características (critérios de 

inclusão): 

 Idade entre 15 e 20 anos  

 Ambos os gêneros 

 Portadores de dentição permanente completa (exceto os terceiros molares) 

 Portadores de boa saúde geral 

 Sem restaurações metálicas 

 Não faziam uso de nenhum enxagüatório bucal 

 Não faziam uso de qualquer medicação sistêmica de uso contínuo 

 Não estavam fazendo parte de nenhum outro estudo naquele momento 

 

3.1 Colagem dos bráquetes 

Para a colagem dos bráquetes ortodônticos foi realizada inicialmente a profilaxia 

com água e pedra-pomes de granulação fina sem flúor (SS White, Petrópolis, RJ, Brasil) com 

taça de borracha (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) montada em contra-ângulo (Dabi Atlante, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil) em baixa rotação. Posteriormente, os dentes foram lavados e secos 

por 10 segundos com jatos de ar comprimido livres de óleo e água. A seguir, foi feito o 

condicionamento do esmalte com ácido fosfórico a 37% (Condac FGM, Joinville, SC, Brasil) 

por 20 segundos em cada dente. Foi, então, aplicada com aplicador descartável (Microbrush, 

Grafton, WI, EUA) uma fina camada do adesivo (Primer Transbond XT, Monrovia, CA, 

EUA). 
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A seguir os bráquetes metálicos convencionais (Morelli, Sorocaba, SP, Brasil) foram 

colados em todos os dentes superiores e inferiores 1º molar a 1º molar seguindo a técnica 

Edgewise e utilizando compósito ortodôntico fotopolimerizável (Transbond XT, Monrovia, 

CA, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. Para o correto posicionamento dos 

bráquetes foi utilizada pinça para colagem (Morelli, Sorocaba, SP Brasil) e a 

fotopolimerização do compósito foi realizada por 20 segundos (Ultralux Dabi Atlante, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil) (figura 5). 

Após a colagem, foi inserido um fio ortodôntico de níquel-titânio de 0.012” (GAC 

Dentsply, NY, EUA). No arco 0.018” de aço foram utilizadas para sua fixação, ligaduras de 4 

marcas comerciais que são objeto deste estudo. Todas as ligaduras à base de poliuretano livres 

de látex e com aproximadamente o mesmo diâmetro (3mm ou 0.115”) segundo os fabricantes 

e ilustradas na figura 6 sendo: 

 Unistick Pearl – American Orthodontics (Sheboygan, WI, EUA) 

 Power Sticks Pearl – Orthotechnology (Tampa, FL, EUA) 

 Easy to tie Obscure – 3M Unitek (Monrovia, CA, EUA)  

 Ligadura modular marfim código 60.06.120 (Morelli, Sorocaba, SP, Brasil)  

 

 
Figura 5 - Sequência clínica da colagem dos bráquetes: A: Profilaxia, B: condicionamento 

ácido do esmalte, C: aplicação do adesivo, D: posicionamento do bráquete, E: 

fotopolimerização. 
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 Figura 6 - Ligaduras utilizadas no estudo: A: ligadura 

Orthotechnology, B: ligadura American Orthodontics, C: ligadura 

3M Unitek, D: ligadura Morelli. 

                    

As ligaduras das marcas citadas foram obtidas do mesmo lote, diretamente do 

fabricante e, até o início da fase experimental, foram estocadas em suas embalagens originais 

sob refrigeração e ao abrigo da luz. Para melhor padronização, foram escolhidas as 

tonalidades pérolas (pearl). Essa tonalidade difere da azul clara (light blue) e do transparente, 

também utilizadas com fins estéticos. No entanto, a tonalidade escolhida é a indicada pelos 

fabricantes para uso com bráquetes estéticos. 

Cada paciente recebeu uma ligadura de marcas comerciais diferentes nos bráquetes 

dos caninos (elementos 13, 23, 33 e 43) e, da mesma forma, nos incisivos inferiores 

(elementos 32, 31, 41 e 42), conforme o esquema ilustrado na figura 7. As ligaduras foram 

colocadas de forma aleatória em sistema de rodízio seguindo o protocolo de forma cruzada 

para eliminar fatores de confusão. Este rodízio foi feito com o auxílio do programa SAS 

(Statistical Analysis System) for Windows, versão 9.1.3 (SAS Institute Inc., Cary, CA, EUA). 

Nos bráquetes dos demais dentes foram inseridas ligaduras Morelli para padronização e 

redução de custos. 
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Figura 7 - Esquema do posicionamento das ligaduras (letras diferentes 

simbolizam marcas comerciais diferentes). 

 

Com o objetivo de padronizar a colocação e distensão das ligaduras foi usado o 

acessório Shooter (TP Orthodontics, La Porte, IN, EUA) conforme as ilustrações da figura 8. 

 

 
Figura 8 - A: Shooter, B: ligadura posicionada no Shooter, C: ligadura distendida, D: 

posicionamento da ligadura no bráquete, E: ligadura inserida no bráquete. 

 

A seguir, os pacientes receberam instruções padronizadas de higiene bucal feitas por 

um único operador e receberam escovas dentais padronizadas (Twister® Colgate-Palmolive 

Indústria e Comércio, São Bernardo do Campo, SP, Brasil) (figura 9). 
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Figura 9- Escova dental usada pelos participantes. 

 

Os pacientes receberam primeiramente o dentifrício clareador experimental Colgate 

Luminous White (Colgate-Palmolive Indústria e Comércio, São Bernardo do Campo, SP, 

Brasil) que foi usado por 30 dias. Após esse período, os pacientes retornaram e as ligaduras 

foram cuidadosamente removidas com instrumento próprio (código 375.01.002, Morelli, 

Sorocaba, SP, Brasil) (figura 10) lavadas em cuba ultrassônica (Odontobrás, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil) por 1 minuto para remoção de resíduos e secas com papel absorvente (Yannikaki 

et al., 1998). Em seguida, seguindo o protocolo sugerido por Ahrari et al. (2010) e Oliveira et 

al. (2015) foram acondicionadas em frascos de vidro da cor âmbar, contendo 3 ml de saliva 

artificial, pH 6,6 e mantidos ao abrigo da luz sob refrigeração por 24 horas, quando então 

foram submetidas aos ensaios de leitura de cor e tração elástica. Todos os frascos foram 

devidamente fechados e identificados com etiquetas adesivas que informavam o número do 

paciente, o dente em que estava a ligadura e sua marca comercial, além do dentifrício 

utilizado (figura11). 

 

 
Figura 10 - Remoção da ligadura. 

 

 

 
Figura 11- Frascos identificados. 
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A identificação de cada ligadura, dos dentes correspondentes e do paciente foi 

devidamente anotada em formulário próprio (Apêndice) antes de serem inseridas nos 

bráquetes, removidas e analisadas. No mesmo dia em que as ligaduras submetidas ao 

dentifrício clareador foram removidas, os pacientes receberam novas ligaduras seguindo o 

mesmo rodízio e protocolo anterior. 

Nesta nova etapa, as escovas foram recolhidas e os pacientes receberam novas 

escovas dentais iguais às primeiras, as mesmas instruções de higiene bucal e, desta vez, 

dentifrício convencional controle Colgate Máxima Proteção Anti-cáries (Colgate-Palmolive 

Indústria e Comércio, São Bernardo do Campo, SP, Brasil) que também foi utilizado por 30 

dias. Decorrido esse período, as ligaduras foram removidas, estocadas e levadas aos ensaios 

seguindo exatamente o mesmo protocolo da etapa anterior. Em ambas as etapas, os pacientes 

usaram exclusivamente as pastas dentais e escovas fornecidas e foram orientados a não usar 

nenhum enxagüante bucal. 

A seguir, a descrição das pastas utilizadas nesse estudo, bem como sua composição 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1- Dentifrícios utilizados no estudo e sua composição. 

Pasta dental Composição Fabricante 

Colgate Luminous White 

 

 

Água, sílica hidratada, Sorbitol, 

Glicerina, Trifosfato pentasódico, 

PEG12, Pirofosfato de 

tetrapotássio, Laurilsulfato de 

sódio, aroma, sabor, goma de 

celulose, Polietileno, 

Cocomidopropil betaína, Goma 

Xantana, Sacarina sódica, 

Hidróxido de sódio, Dióxido de 
titânio, D&C azul no1, laca de 

alumínio, (CI42090), Fluoreto de 

sódio 0,243% (1100 ppm de flúor) 

Colgate-Palmolive Indústria e 

Comércio, São Bernardo do 

Campo, SP, Brasil 

Colgate Máxima Proteção Anti-

cáries 

 

Carbonato de cálcio, água, 

glicerina, Lauril sulfato de sódio, 

Monoflúor fosfato, aroma, goma 

de celulose, Pirofosfato tetrasódio, 

Bicarbonato de sódio, Álcool 

benzil, Sacarina sódica, Hidróxido 

de sódio, Monoflúor fosfato de 

sódio (1450 ppm de flúor) 

Colgate-Palmolive Indústria e 

Comércio, São Bernardo do 

Campo, SP, Brasil 
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3.2 Avaliação da alteração de cor 

 

Vinte e quatro horas após a remoção, em ambas as etapas, as ligaduras foram levadas 

ao Laboratório Heitor Panzeri do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP.  Todas as leituras foram feitas no mesmo 

ambiente, sob a mesma iluminação e temperatura e pelo mesmo operador, previamente 

calibrado. Individualmente, após a remoção dos recipientes onde estavam armazenadas, as 

ligaduras foram secas em papel absorvente branco e imediatamente submetidas ao teste. 

Para a leitura das medidas relacionadas à cor, foi utilizado um espectrofotômetro 

digital portátil calibrado conforme as instruções do fabricante (Vita Easyshade Zahnfabrik, 

Bad Säckingen, Alemanha). A mensuração quantitativa deste aparelho é compatível com a 

escala Vita clássica (Vita, Zahnfabrik, Alemanha). As leituras foram realizadas sobre um 

fundo padrão branco para prevenir qualquer interferência na leitura de cor (Leibrock et al., 

1997). Para padronizar o posicionamento da ligadura e da ponteira do equipamento, foi 

confeccionada uma matriz em resina acrílica transparente, na qual havia um encaixe central 

para acomodação da ligadura e um guia para a acoplagem da ponteira de leitura. 

As ligaduras foram posicionadas na matriz acrílica com o auxílio de sonda 

periodontal (Trinity Odontologia, São Paulo, SP, Brasil) e, com o auxílio da matriz, o 

espectrofotômetro ficava sempre em uma posição padronizada perpendicular à ligadura 

executando a leitura na mesma posição. Essa sequência de procedimentos está ilustrada na 

figura 12. 
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Figura 12 - A: Espectrofotômetro, B: matriz acrílica, C: ligadura posicionada na matriz acrílica, 

D: ponteira do espectrofotômetro posicionada na matriz, E: espectrofotômetro acionado. 

 

Ligaduras novas, das 4 marcas estudadas, removidas diretamente das embalagens 

foram avaliadas quanto à leitura de cor, sendo essas consideradas como parâmetro inicial 

(baseline). As demais ligaduras avaliadas nesse ensaio foram aquelas que estavam inseridas 

nos elementos 13, 23, 33 e 43, num total de 80 ligaduras, ou seja, 4 ligaduras por paciente na 

amostra de 20 pacientes. Estes dentes foram escolhidos por se encontrarem em uma região 

média dos arcos, nem muito posteriormente onde poderiam sofrer menor efeito da 

luminosidade ambiente e dos fatores que potencialmente poderiam alterar a coloração e, da 

mesma forma, não estavam posicionados na região anterior onde poderiam estar submetidas 

mais fortemente aos mesmos fatores. 

As ligaduras foram separadas em grupos de modo que o avaliador não estava ciente 

da marca comercial que estava sendo submetida à leitura. Para cada ligadura foram feitas 3 

medidas de cada um dos parâmetros L*, a* e b* e anotadas em formulário próprio (Apêndice) 

por um auxiliar.  

As alterações de cor foram caracterizadas examinando as coordenadas L* a* e b* 

preconizadas pela Commission Internationale L’ Eclairage (Sistema CIE L*a*b*).  A 

alteração de cor foi calculada utilizando a média das 3 medidas feitas para cada variável que 

foram lançadas na seguinte fórmula: 
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E= (L*)2 + (a*)2 + (b *)2 

Onde: 

E: alteração total de cor 

L: diferença na luminosidade (L*) (claro-escuro) 

a: diferença no eixo a* (eixo verde-vermelho) 

b: diferença no eixo b* (eixo azul-amarelo) 

A direção da diferença de cor foi descrita pelas magnitudes e sinais algébricos dos 

componentes ΔL, Δa e Δb: 

ΔL= L*f – L*i 

Δa= a*f – a*i
 

Δb= b*f – b*i 

 

No qual L* i, a* i e b* i são referidos como medição inicial da cor (baseline ou 

ligadura nova) e L* f, a* f e b*f como medição final da cor. 

Todos esses dados foram compilados em uma planilha especificamente criada para 

esse estudo (Excel Microsoft, Redmond, WA, EUA) (Apêndice). 

Nesse estudo foram considerados os seguintes parâmetros: 

∆E<1 – Alteração de cor não detectada pelo olho humano. 

∆E≤ 3,3 – Alteração detectada pelo olho humano, porém considerada aceitável. 

∆E>3,3 – Alteração de cor detectada pelo olho humano (considerada clinicamente 

inaceitável, indicada a substituição do material restaurador por motivos estéticos). 

O valor de ∆E é calculado com base nos parâmetros L*a*b* onde ∆L representa a mudança de 

luminosidade indo do mais claro (+L*) a mais escuro (-L*); ∆a, representa uma mudança de 

tonalidade ao longo da escala vermelho (+a*) / verde (-a*) e ∆b uma mudança na tonalidade 

ao longo do amarelo (+b*) /azul (-b*) (Alandia-Román, 2011). 

 

3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Nessa etapa foram avaliadas as ligaduras de cada marca comercial que sofreram 

maior e menor variação de cor, após a leitura pelo Easyshade subsequente ao uso dos 

dentifrícios clareador e convencional. Uma ligadura nova, sem uso, de cada marca também foi 

avaliada. Como o procedimento de leitura de cor não é destrutivo, a ligadura continuou viável 
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para que seu aspecto ultra estrutural fosse observado. A visualização pela MEV foi realizada 

aproximadamente 7 dias após a remoção das ligaduras, tempo necessário para seleção, 

preparo e metalização. 

Dessa forma, um total de 20 ligaduras foram submetidas ao processamento e avaliação 

pela Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), conforme a figura 13. 

 

 
Figura 13 - Esquema com a distribuição da amostra das ligaduras avaliadas pela MEV. 

 

Assim, a amostra foi levada ao Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura 

e Microanálise Elementar do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo e processada seguindo a sequência proposta por 

Adriaens et al. (1985). Cada ligadura, foi cuidadosamente removida do recipiente de vidro 

âmbar onde estava armazenada com uma pinça apropriada (código 75.01.028, Morelli, 

Sorocaba, SP, Brasil) e colocada em recipientes de vidro esterilizados contendo 0,15g de 

tripsina (tipo T7409 de 10g, Sigma-Aldrich, Saint Louis, MI, EUA), pesada em balança de 

alta precisão (Bioprecisa FA2104N, Curitiba, PR, Brasil) e diluída em 5,0 ml de água 

destilada obtendo-se uma concentração de 0,03 g/ml. Posteriormente as ligaduras foram 

lavadas em solução tampão de cacodilato 0,1M e colocadas em recipientes individualizados 

contendo solução de Karnovsky modificada (glutaraldeído a 8%, paraformaldeído a 12%, 

cacodilato de sódio 0,2M, pH 7,2 – 7,4) para fixação por um período mínimo de 5 dias (Lessa 

et al., 2005 e Magno et al., 2008). 

Após a fixação em glutaraldeído, as ligaduras foram lavadas em água destilada e 

colocadas em frascos contendo álcool em diferentes concentrações (30%, 50%, 70%, 80%, 

90% e 100%) sequencialmente por um período de 10 minutos em cada frasco. Foram, então, 

submetidas à secagem com CO2, no ponto crítico, no aparelho Baltec SCD50 (Fürstentun, 

 

 

Dentifrício 
Clareador

1 ligadura de cada 
marca com maior 

variação de cor

n = 4

1 ligadura de cada 
marca com menor 

variação de cor

n = 4

Dentifrício 
Convencional

1 ligadura de cada 
marca com maior 

variação de cor

n = 4

1 ligadura de cada 
marca com menor 

variação de cor

n = 4

Ligaduras novas 

n = 4 
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Liechtenstein) e montadas em suportes metálicos (stubs) com adesivo de dupla face de 

carbono. 

A seguir, as ligaduras foram submetidas ao processo de metalização em ouro sob 

vácuo (0,1 mbar) por um período de 120 segundos em aparelho Baltec SCD 50 (Fürstentun, 

Liechtenstein). A análise foi realizada em microscópio eletrônico (EVO 50, Carl Zeiss, 

Cambridge, Inglaterra) sob vácuo de 10 -15 torr e voltagem de aceleração do feixe de elétrons 

de 20 kV. 

As magnificações utilizadas foram de 40, 150, 500 e 2000 vezes. O objetivo dessa 

etapa foi fazer a avaliação topográfica da superfície das ligaduras para evidenciar a presença 

ou ausência de trincas, rachaduras, porosidades e falhas estruturais (Guimarães et al., 2013 e 

Fernandes et al., 2014). Procedimentos ilustrados na figura 14. 

 

 
Figura 14 - A: equipamento de secagem e metalização Baltec SCD 50, B: microscópio eletrônico 

de varredura EVO 50, C: ligaduras metalizadas em ouro, D: visualização pela MEV em diferentes 

aumentos. 
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3.4 Avaliação da propriedade elástica 

 

Um ensaio de tração é aquele no qual um corpo de prova é submetido a um esforço 

que tende a alongá-lo na direção axial, normalmente até a ruptura, sendo, portanto, um teste 

destrutivo (Ahrari et al., 2010). 

As ligaduras presentes nos incisivos inferiores (31, 32, 41 e 42) e submetidas à ação 

do dentifrício clareador e convencional foram avaliadas neste ensaio, totalizando 80 ligaduras, 

ou seja, 4 por paciente na amostra de 20 pacientes. Os incisivos inferiores foram escolhidos 

pois neles são colados bráquetes que tem as mesmas dimensões. Desta forma, teoricamente, 

as ligaduras sofreram a mesma distensão inicial. Todas foram posicionadas com o acessório 

Shooter (TP Orthodontics, La Porte, IN, EUA) para padronizar a distensão.  Ligaduras novas, 

removidas diretamente de suas embalagens originais também foram avaliadas. 

Após 30 dias na cavidade bucal com uso de dentifrício clareador, as ligaduras dos 

incisivos foram cuidadosamente removidas com instrumento próprio (código 375.01.002, 

Morelli, Sorocaba, SP, Brasil) e armazenadas em frascos de cor âmbar contendo 3 ml de 

saliva artificial, pH 6,6, sob refrigeração, ao abrigo da luz e devidamente identificados. Elas 

permaneceram guardadas por 48 horas quando foram então submetidas ao teste de tração 

elástica. O mesmo protocolo foi seguido para as ligaduras com o uso do dentifrício 

convencional. 

O ensaio de tração foi realizado pela Máquina de Ensaio Mecânico Universal (EMIC 

DL 2000, São José dos Pinhais, PR, Brasil), conduzida por um único operador, em 

temperatura ambiente, no Núcleo Integrado de Pesquisa em Biomateriais do Departamento de 

Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. 

As ligaduras foram removidas dos frascos, secas em papel absorvente branco, e 

cuidadosamente posicionadas em ganchos especiais seguindo o protocolo sugerido por Ahrari 

et al. 2010. Esses ganchos eram feitos de aço inoxidável e tinham a espessura e conformação 

tal para que não sofressem deformação durante o teste. As ligaduras foram distendidas a uma 

velocidade de 5mm/min até o limite de resistência, ou seja, até se romperem. 

A máquina de ensaio universal foi conectada a um computador Itautec, processador 

Celeron R, CPU 2,53 GHz, 0,99 Ram (Itautec S/A, São Paulo, SP, Brasil). Os dados medidos 

foram: 

 A força máxima de distensão em Newtons (N) 

 A deformação em milímetros (mm)  
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Os dados obtidos foram anotados numericamente e também representados na forma 

de gráficos no programa TESC versão 3.01 desenvolvido pelo próprio fabricante EMIC (São 

José dos Pinhais, PR, Brasil). Esta sequência de procedimentos está ilustrada na figura 15. 

 

 
Figura 15- A: máquina de ensaio mecânico universal, B: ligadura posicionada nos 

ganchos, C: distensão da ligadura, D/E: exemplos de gráficos de leitura do teste de 
tração elástica. 

 

 
 

  

 

 

                  



Material e Métodos | 53 

 

O fluxograma a seguir ilustra os principais procedimentos metodológicos desta etapa 

do estudo (figura 16). 

 
Figura 16 - Fluxograma da metodologia empregada com o dentifrício clareador e convencional. 
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4. RESULTADOS 

 

Primeiramente, foi realizado o teste estatístico para apurar se os dados apresentavam 

normalidade e/ou distribuição homogênea. Para tal foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov 

quando foi concluído que a amostra se apresentava normal. Assim, optou-se pelo teste 

paramétrico de análise de variância – ANOVA e depois pelo teste complementar de Duncan 

em um nível de significância de 5%. 

Inicialmente, pode-se observar diferenças estatísticas entre as marcas estudadas e os 

dentifrícios (dentifrício convencional: CO, dentifrício clareador: CL). Entretanto, não houve 

interação entre os grupos estudados. Desta forma, foi realizado o teste complementar de 

Duncan para determinar se as marcas que foram diferentes entre si. Foi adotado o valor de p = 

0,01. 

 

4.1 Alteração de cor 

 

Para anotação dos resultados do teste de alteração de cor foram confeccionadas 

planilhas específicas de acordo com o dentifrício usado e as marcas comerciais. Para cada 

ligadura selecionada em cada paciente foram feitas 3 leituras das variáveis L*, a* e b*, bem 

como calculada a média destas 3 medidas e o desvio padrão (tabelas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

e 22) que, por serem excessivamente extensas, foram incluídas na seção Apêndice. Foram 

avaliados 19 pacientes, uma vez que o paciente número 17 fez uso de solução evidenciadora 

de placa durante a pesquisa, sendo assim excluído da amostra. 

As médias finais (L, a, b e E) por marca, por dentifrício e por paciente estão 

nas tabelas 2, 3, 4 e 5. 
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Tabela 2 - Médias finais das leituras de cor da marca Morelli com ambos dentifrícios (pacientes 1 ao 20)

 

 

 

Tabela 3 - Médias finais das leituras de cor da marca American Orthodontics com ambos dentifrícios (pacientes 

1 ao 20) 

 
 

 

 

MEAN ΔL Δa Δb ΔE MEAN ΔL Δa Δb ΔE

1 8,27          -3,77        -4,33        10,17        1 -1,40        -2,60        -1,37        3,78          

2 3,50          -4,27        -1,10        6,20          2 -9,70        -2,10        2,97          10,41        

3 1,60          -2,60        -2,27        4,10          3 -6,83        -1,67        2,20          7,53          

4 6,83          -4,43        -2,33        8,53          4 10,43        -3,60        -1,17        11,18        

5 10,13        -3,90        -2,43        11,17        5 5,43          -2,93        -0,83        6,61          

6 2,50          -3,70        -2,60        5,71          6 -6,63        -1,67        1,67          7,11          

7 11,73        -4,83        -2,10        12,91        7 -0,73        -2,40        2,70          4,00          

8 7,80          -3,03        -1,30        8,54          8 -12,10      -1,33        3,33          12,66        

9 46,87        -0,23        14,07        48,94        9 3,47          -2,30        -1,10        4,46          

10 9,20          -3,93        -3,87        10,80        10 -7,13        -2,10        1,07          7,53          

11 5,27          -3,73        -3,63        7,57          11 -4,90        -1,73        -0,40        5,31          

12 11,77        -2,73        -3,13        12,51        12 0,57          -1,60        2,57          3,33          

13 11,63        -5,13        -2,53        13,01        13 -9,30        -1,97        0,87          9,62          

14 9,57          -3,67        -1,63        10,43        14 -4,67        -2,17        1,67          5,50          

15 4,70          -2,93        -2,70        6,29          15 -5,10        -2,63        1,27          6,01          

16 4,20          -4,97        -3,63        7,64          16 -19,43      -2,07        2,10          19,68        

17 -            -            -            -            17 -            -            -            -            

18 4,97          -3,90        -2,40        6,85          18 5,87          -3,60        -2,20        7,41          

19 1,20          -2,27        -1,27        3,11          19 -17,00      -1,43        2,00          17,20        

20 11,13        -3,80        0,80          11,85        20 -9,27        -2,33        0,13          9,59          

Mean (MEAN) 8,64 -3,39 -1,42 10,32 Mean (MEAN) -4,42 -2,11 0,87 7,95

Leitura Final-Pasta Convenc-T1 Leitura Final-Pasta Clareadora-T"

MEAN ΔL Δa Δb ΔE MEAN ΔL Δa Δb ΔE

1 0,33          -0,20        -9,90        9,98          1 2,23          1,50          -22,47      22,67        

2 2,00          -2,10        -15,37      15,68        2 -2,60        -1,03        -11,97      12,47        

3 1,77          -1,17        -11,63      11,90        3 3,73          -0,27        -17,23      17,65        

4 6,13          -3,73        -18,33      19,72        4 0,93          -2,07        5,63          6,54          

5 2,70          -0,97        -9,80        10,25        5 -0,57        0,50          -10,67      10,77        

6 6,23          -0,77        -12,43      13,95        6 0,63          0,50          -10,27      10,33        

7 6,23          -2,23        -10,57      12,49        7 -1,30        -1,87        -11,10      11,38        

8 1,33          -0,63        -9,57        9,71          8 -0,27        -0,17        -9,20        9,51          

9 58,07        0,63          5,63          58,35        9 -1,37        0,23          -6,97        7,23          

10 0,37          -0,20        -14,10      14,15        10 -7,80        0,03          -6,07        9,94          

11 4,10          -1,13        -14,20      14,87        11 -8,77        -0,27        -7,10        11,33        

12 2,07          0,30          -15,67      15,85        12 -1,73        -            -7,07        7,44          

13 2,17          -0,70        -13,03      13,29        13 -4,07        0,13          -4,67        6,36          

14 3,53          -1,37        -14,63      15,17        14 -2,20        -0,10        -9,23        9,59          

15 7,10          -0,87        -11,53      13,59        15 -4,83        -0,20        -6,30        7,97          

16 1,63          -2,63        -15,80      16,14        16 -4,60        -3,20        -8,77        10,41        

17 -            -            -            -            17 -            -            -            -            

18 6,87          -1,30        -15,67      17,18        18 11,03        -2,50        -16,23      19,80        

19 5,40          -0,03        -10,37      11,74        19 -6,77        0,47          -6,37        9,33          

20 1,00          -0,60        -8,13        8,26          20 -0,47        0,27          -14,13      14,16        

Mean (MEAN) 5,95 -0,99 -11,26 15,11 Mean (MEAN) -1,44 -0,40 -9,01 10,74

Leitura Final-Pasta Conven-T1 Leitura Final-Pasta Clareadora-T"
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Tabela 4 - Médias finais das leituras de cor da marca 3M Unitek com ambos dentifrícios (pacientes 1 ao 20). 

 

 

 

Tabela 5- Médias finais das leituras de cor marca Orthotechnology com ambos dentifrícios (pacientes 1 ao 20)

 
 

 

 

MEAN ΔL Δa Δb ΔE MEAN ΔL Δa Δb ΔE

1 1,67          1,03          -8,93        9,16          1 -0,53        2,67          -10,63      10,99        

2 3,63          0,23          -14,30      14,76        2 -0,40        0,90          -12,77      12,81        

3 2,53          0,13          -10,63      10,94        3 -1,70        0,37          -17,03      17,15        

4 6,87          -1,87        -15,47      17,03        4 -0,17        -0,20        -11,10      11,24        

5 3,60          0,60          -7,30        8,17          5 0,63          1,50          -8,13        8,39          

6 3,60          1,17          -9,47        10,20        6 -0,33        2,20          -8,33        8,65          

7 10,17        -1,33        -13,13      16,67        7 4,10          -0,30        -11,93      12,63        

8 6,37          0,17          -10,30      12,12        8 -0,97        1,23          -9,43        9,58          

9 65,80        1,10          7,27          66,21        9 -0,80        0,77          -6,37        6,47          

10 1,47          0,70          -9,10        9,26          10 -1,87        0,50          -11,87      12,11        

11 4,97          1,07          -16,57      17,33        11 -1,17        0,40          -5,50        5,65          

12 10,63        1,10          -13,20      16,99        12 -0,57        0,70          -6,47        6,54          

13 3,70          -0,00        -8,97        9,71          13 -0,80        1,03          7,27          7,42          

14 5,43          1,07          -9,97        11,42        14 3,83          1,43          -8,67        9,60          

15 4,63          0,27          -6,30        7,83          15 -2,27        0,33          -4,87        5,47          

16 7,77          -3,57        -19,67      21,45        16 9,10          -5,17        -11,87      15,83        

17 -            -            -            -            17 -            -            -            -            

18 6,30          0,40          -13,67      15,06        18 2,10          0,93          -10,77      11,02        

19 5,70          0,40          -7,20        9,21          19 -0,30        0,77          -4,30        4,73          

20 7,47          -0,00        -13,93      15,81        20 2,27          1,00          -13,30      13,53        

Mean (MEAN) 8,12 0,13 -10,04 14,97 Mean (MEAN) 0,51 0,55 -8,30 9,49

Leitura Final-Pasta Clareadora-T"Leitura Final-Pasta Convenc-T1

MEAN ΔL Δa Δb ΔE MEAN ΔL Δa Δb ΔE

1 7,70          -0,73        -13,37      15,45        1 1,90          -0,23        -11,50      11,68        

2 5,73          -1,63        -13,07      14,37        2 5,50          -1,03        -16,13      17,08        

3 6,57          -0,40        -12,33      13,98        3 -1,23        -0,40        10,80        10,89        

4 10,17        -3,07        -23,20      25,53        4 -0,83        -1,03        -6,43        6,60          

5 6,00          -1,87        -8,03        10,20        5 1,10          -0,37        -5,93        6,27          

6 5,53          0,57          -17,10      17,99        6 -2,07        2,00          -9,90        10,37        

7 9,00          -1,17        -13,80      16,52        7 3,10          -0,37        -15,00      15,33        

8 7,33          -0,37        -9,83        12,28        8 1,40          -0,23        -5,30        5,50          

9 64,93        -0,57        10,80        65,83        9 3,20          0,10          -19,10      19,38        

10 4,77          -0,10        -11,37      12,35        10 -2,03        -0,17        -5,00        5,42          

11 8,93          -1,23        -18,57      20,64        11 6,63          -0,60        -14,53      15,99        

12 11,43        -0,50        -13,07      17,38        12 3,23          -0,27        -5,33        6,26          

13 8,13          -2,77        -16,33      18,46        13 0,67          -0,73        -3,70        3,87          

14 5,83          -1,03        -12,73      14,05        14 5,23          -0,03        -10,20      11,48        

15 6,67          -0,80        -10,57      12,53        15 6,73          -1,87        -9,93        12,15        

16 11,37        -5,60        -17,33      21,48        16 6,57          -5,47        -5,80        10,33        

17 -            -            -            -            17 -            -            -            -            

18 9,23          -2,13        -16,90      19,38        18 -3,10        -0,97        -6,77        7,52          

19 4,83          -0,57        -7,07        8,60          19 3,83          0,87          -8,63        9,50          

20 8,07          -2,27        -15,27      17,42        20 1,07          -0,27        -11,80      11,86        

Mean (MEAN) 10,11 -1,31 -11,96 17,72 Mean (MEAN) 2,05 -0,55 -8,01 9,87

Leitura Final-Pasta Convenc-T1 Leitura Final-Pasta Clareadora-T"
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A comparação das médias realizadas pelo teste estatístico paramétrico de análise de 

variância ANOVA e pelo teste complementar de Duncan para análise da variação total de cor, 

E, está expresso na tabela 6 e no gráfico 1. Aqui, pode-se constatar que as marcas que 

mostraram diferenças entre dentifrício convencional (CO) e clareador (CL) foram Morelli e 

Orthotechnology, evidenciado pela diferença entre as letras minúsculas. Em relação às 

marcas, não houve diferenças (avaliação das colunas com letras maiúsculas iguais). Todas as 

ligaduras com dentifrício convencional e clareador apresentaram alteração de cor considerada 

clinicamente inaceitável (E>3,3). Apesar disso, as ligaduras Morelli apresentaram a menor 

alteração de cor quando utilizado o dentifrício clareador. 

 

Tabela 6 - Resultados finais para a variável E (letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre linhas, 
letras maiúsculas diferentes indicam diferenças entre colunas). 

 Grupos 

Delta E Morelli American 3M Orthotechnology 

CO convencional 10,32±6,45aA 15,11±10,97aA  14,96±12,96aA  17,72±12,53aA 

CL clareador 7,94±4,68bA 10,74±5,00aA  9,49±4,09aA  9,87±4,81bA  

 

 

 
Gráfico 1 - Resultados finais para a variável E. 

 

Ao se avaliar o L, que está relacionado à luminosidade do material (claro – escuro) 

ou seja, que indica quanto preto/branco o material apresenta pode-se verificar que, quando 

analisado o efeito do dentifrício, houve diferença estatisticamente significante em relação a 

todas as marcas de ligaduras estudadas. Na tabela 7 é possível visualizar diferença estatística 

quando são comparadas as linhas (letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre as 

linhas). Verificou-se que houve aumento significante da luminosidade (mais claro) das 

ligaduras 3M Unitek e Orthotechnology após o uso do dentifrício clareador, mas diminuição 

da luminosidade (mais escuro) quando analisadas as ligaduras Morelli e American 

Orthodontics que apresentaram valores negativos do L. 
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Quando são comparadas as colunas, ou seja, cada marca dentro da mesma condição a 

que foi submetida, verifica-se que para o dentifrício convencional (CO) não provocou 

diferenças de luminosidade entre os grupos (letras maiúsculas indicam diferenças entre as 

colunas). 

No entanto, para o dentifrício clareador (CL) a marca Morelli foi estatisticamente 

igual à American Orthodontics que por sua vez, apresentou valores similares à 3M Unitek. 

Entretanto, a 3M Unitek foi diferente da marca Morelli que apresentou menor luminosidade. 

A marca Orthotechnology, foi similar à marca 3M Unitek e diferente das demais. Com o 

dentifrício clareador houve diminuição da luminosidade, ou seja, escurecimento das ligaduras 

sobretudo nas marcas Morelli e American Orthodontics (Tabela 7, gráfico 2). 

 

Tabela 7 - Resultados finais para a variável L (letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre linhas, 
letras maiúsculas diferentes indicam diferenças entre colunas). 

 Grupos 

Delta L Morelli American 3M Orthotechnology 

CO convencional 8,64±9,75aA 5,95±12,49aA 8,11±13,85aA  10,11±13,16aA  

CL clareador -4,42±7,57bA -1,44±4,37bAB 0,50±2,66bBC 2,04±3,07bC 

 

 
 

 
Gráfico 2 - Resultados finais para a variável L.  

 

Quando se analisa a variável a (eixo verde – vermelho), observa-se que somente a 

marca Morelli, apresentou diferença estatisticamente significante quando comparados os 

dentifrícios conforme a tabela 8 que mostra letras minúsculas diferentes entre as linhas 

somente para a marca citada. 

Todas as demais marcas de ligaduras não apresentaram influência do dentifrício na 

alteração da coordenada. As ligaduras Morelli e American Orthodontics apresentaram valores 

de a negativos, quando utilizados ambos dentifrícios, demonstrando que houve uma 

diminuição da saturação do croma vermelho, o mesmo ocorrendo para a ligadura 
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Orthotechnology, quando utilizado o dentifrício convencional. A ligadura 3M Unitek 

apresentou pequenas alterações da coordenada a* com ambos dentifrícios, o mesmo resultado 

que a Orthotechnology, com o dentifrício clareador. 

Comparando o desempenho das ligaduras com o mesmo dentifrício utilizado, 

verifica-se que as maiores alterações ocorreram na ligadura Morelli, com diminuição da 

saturação do croma vermelho e tendência ao croma verde com ambos dentifrícios, resultados 

diferentes estatisticamente de todas as demais ligaduras. As ligaduras American Orthodontics 

apresentaram valores similares à Orthotechnology e ambas foram diferentes da ligadura 3M 

Unitek, independente do dentifrício utilizado (Tabela 8, gráfico 3). 

 

Tabela 8 - Resultados finais para a variável a (letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre linhas, 
letras maiúsculas diferentes indicam diferenças entre colunas). 

 Grupos 

Delta a Morelli American 3M Orthotechnology 

CO convencional -3,39±1,35aA  -0,98±1,05aB  0,13±1,17aC  -1,31±1,38aB  

CL clareador -2,11±0,79bA -0,40±1,15aB  0,55±1,53aC  0,55±1,39aB  

 

 
Gráfico 3 - Resultados finais para a variável a.  

 

No que diz respeito à variável b (eixo azul – amarelo), a tabela 9 mostra que apenas 

a marca Morelli apresentou diferença entre dentifrício convencional (CO) e clareador (CL), 

expressada pelas letras minúsculas diferentes entre linhas somente nesta marca. Com o 

dentifrício convencional, a citada ligadura apresentou uma diminuição do croma amarelo, 

com tendência ao croma azul, enquanto que com o dentifrício clareador, houve pequena 

alteração da coordenada, com tendência de manutenção do croma original. Todas as demais 
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ligaduras não apresentaram diferença estatisticamente significante entre os dentifrícios 

utilizados. 

Quando as colunas são comparadas, observou-se, novamente, que a menor alteração 

da coordenada b* ocorreu para a ligadura Morelli, resultados diferentes estatisticamente em 

relação às demais ligaduras estudadas, que não apresentaram diferença estatisticamente 

significante entre si. Estas ligaduras apresentaram variações altas de b, com valores 

negativos, indicando que houve grande diminuição do croma amarelo com tendência ao 

croma azul, independentemente do tipo de dentifrício utilizado (tabela 9 e gráfico 4). 

 

Tabela 9 - Resultados finais para a variável b (letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre linhas, 
letras maiúsculas diferentes indicam diferenças entre colunas). 

 Grupos 

Delta b Morelli American 3M Orthotechnology 

COconvencional -1,41±3,85aA  -11,25±5,56aB  -10,04±5,91aB  -11,95±7,23aB  

CL clareadora 0,87±1,63bA -9,00±6,04aB  -8,30±5,30aB  -8,00±6,45aB  

 

 

 
Gráfico 4 - Resultados finais para a variável b.  

 

4.2 Ultraestrutura da superfície (MEV) 

Após a análise da alteração de cor, foram avaliadas qualitativamente pela Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), uma ligadura nova de cada marca, bem como aquela que 

mostrou a maior e menor variação de cor de cada marca, após o uso do dentifrício 

convencional e clareador, totalizando 20 ligaduras. Essas ligaduras foram observadas nos 

aumentos de 150, 500 e 2000 vezes. 
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Figura 17 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Morelli nova. A: aumento de 150X; B: 
aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 18 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Morelli usada com dentifrício clareador com 
menor variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 19 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Morelli usada com dentifrício clareador com 
maior variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 20 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Morelli usada com dentifrício convencional 
com menor variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 
 

 
Figura 21-Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Morelli usada com dentifrício convencional com 
maior variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 
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Figura 22 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura American Orthodontics nova. A: aumento de 
150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 
 

 
Figura 23 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura American Orthodontics usada com dentifrício 
clareador com menor variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 
 

 
Figura 24 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura American Orthodontics usada com dentifrício 
clareador com maior variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 
 

 
Figura 25 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura American Orthodontics usada com dentifrício 
convencional com menor variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 26 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura American Orthodontics usada com dentifrício 
convencional com maior variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 
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Figura 27 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura 3M Unitek  nova. A: aumento de 150X; B: 
aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 28 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura 3M Unitek usada com dentifrício clareador com 
menor variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 29 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura 3M Unitek usada com dentifrício clareador com 
maior variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 30 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura 3M Unitek usada com dentifrício convencional 
com menor variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 31 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura 3M Unitek usada com dentifrício convencional 
com maior variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 
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Figura 32 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Orthotechnology nova. A: aumento de 150X; 
B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 33 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Orthotechnology usada com dentifrício 
clareador com menor variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 34 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Orthotechnology usada com dentifrício 
clareador com maior variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 

 

 
Figura 35 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Orthotechnology usada com dentifrício 
convencional com menor variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 
2000X. 
 

 
Figura 36 - Microscopia eletrônica de varredura - Ligadura Orthotechnology usada com dentifrício 
clareador com maior variação de cor. A: aumento de 150X; B: aumento de 500X; C: aumento de 2000X. 
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A avaliação das imagens das ligaduras novas, sem uso, mostrou que as que 

apresentaram a superfície mais lisa, homogênea e sem porosidades foram as das marcas 3M 

Unitek e Morelli, sendo evidenciado desde as magnificações 150X até 2000X. A ligadura 

American Orthodontics apresentou superfície irregular, que parece ser uma película ou 

revestimento na magnificação 150X, confirmado nos aumentos maiores. A pior qualidade foi 

indicada pela Orthotechnology, com superfície bastante irregular e acidentada com muitas 

porosidades, também evidentes nas magnificações maiores. 

A comparação das imagens das ligaduras usadas com o dentifrício clareador e 

convencional permitiu a constatação de que a ligadura Morelli mostrou superfícies bem mais 

lisas que as demais, sendo evidenciado apenas com a magnificação de 2000 vezes, superfície 

pouco irregular tanto no uso do dentifrício clareador como convencional, enquanto que na 

marca 3M Unitek as irregularidades na superfície foram encontradas apenas nas ligaduras 

com menor alteração de cor e associadas ao dentifrício clareador. A marca Orthotechnology 

apresentou em todas as situações, superfícies bastante deterioradas e irregulares, sendo 

visíveis em todos os aumentos. Por sua vez, as ligaduras American Orthodontics apresentaram 

superfície lisa apenas nas ligaduras com maior alteração de cor e associadas com dentifrício 

clareador, nas demais observou-se evidente deterioração na película que a recobre, com perda 

da película superficial. 

 

4.3 Tração elástica 

 

Para o teste de tração elástica também foi confeccionada uma planilha específica 

onde foram incluídos os pacientes numerados de 1 a 20. Foram excluídos os pacientes número 

9 e 17 por não terem seguido corretamente as recomendações durante o período experimental 

(Tabelas 10, 11, 12 e 13). 
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Tabela 10 - Leituras do teste de tração da marca Morelli (pacientes 1 ao 20).

 
 

Tabela 11 - Leituras do teste de tração da marca American Orthodontics (pacientes 1 ao 20). 

 

 

Tabela 12 - Leituras do teste de tração da marca 3M Unitek (pacientes 1 ao 20).

 

                 Leitura Final-Pasta Convenc-T1

Pacientes Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm) Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm) Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm)

1 2,21 21,53 14,92 1,99 19,48 13,52 2,11 20,69 13,76

2 2,21 21,53 14,92 2,13 20,85 14,46 2,14 21,01 14,45

3 2,21 21,53 14,92 2,19 21,43 14,02 2,21 21,71 13,32

4 2,21 21,53 14,92 2,09 20,52 14,29 2,06 20,24 13,35

5 2,21 21,53 14,92 1,95 19,11 13,29 1,86 18,28 13,65

6 2,21 21,53 14,92 2,12 20,84 13,86 2,07 20,33 12,73

7 2,21 21,53 14,92 1,82 17,81 13,37 2,31 22,61 13,1

8 2,21 21,53 14,92 2 19,57 14,68 1,91 18,7 14,27

9

10 2,21 21,53 14,92 1,9 18,63 13,15 1,98 19,39 13,2

11 2,21 21,53 14,92 1,91 18,68 13,59 1,98 19,45 14,72

12 2,21 21,53 14,92 1,87 18,37 13,43 1,99 19,51 14,68

13 2,21 21,53 14,92 2,07 20,31 13,93 1,96 19,22 15

14 2,21 21,53 14,92 2,05 20,06 14,2 2,01 19,74 13,56

15 2,21 21,53 14,92 2,05 20,1 13,32 1,82 17,89 13,79

16 2,21 21,53 14,92 2,15 21,08 13,38 1,89 18,55 13,88

17

18 2,21 21,53 14,92 2,06 20,16 13,75 1,98 19,44 14,02

19 2,21 21,53 14,92 1,83 17,91 12,45 1,54 15,11 10,56

20 2,21 21,53 14,92 1,56 15,31 12,27 1,8 17,65 12,45

Morelli

Leitura Final-Pasta Clareadora-T2Leitura Inicial-Baseline-To

Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm) Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm) Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm)

2,62 25,71 12,19 2,44 23,93 11,71 2,48 24,29 11,49

2,62 25,71 12,19 2,11 20,74 11,22 2,01 19,73 10,88

2,62 25,71 12,19 2,34 22,97 11,51 2,08 20,42 11,09

2,62 25,71 12,19 2,66 26,09 12,79 2,41 23,64 12,28

2,62 25,71 12,19 2,17 21,31 11,92 2,53 24,81 12,32

2,62 25,71 12,19 2,14 21,01 11,85 2,01 19,64 11,52

2,62 25,71 12,19 2,23 21,89 11,07 2,33 22,88 11,39

2,62 25,71 12,19 2,34 22,98 11,92 2,35 23,04 12,37

2,62 25,71 12,19 2,52 24,72 12,07 2,23 21,89 11,37

2,62 25,71 12,19 2,31 22,65 11,8 2,45 24,01 12,87

2,62 25,71 12,19 2,29 22,47 12,13 2,1 20,57 11,9

2,62 25,71 12,19 2,4 23,51 12,15 1,97 19,31 11,69

2,62 25,71 12,19 1,74 17,11 11,01 2,25 22,09 12,88

2,62 25,71 12,19 2,16 21,17 11,54 2,39 23,39 11,87

2,62 25,71 12,19 2,55 25 12,13 1,99 19,56 11,19

2,62 25,71 12,19 2,39 23,47 12,33 1,87 18,31 11,84

2,62 25,71 12,19 2,42 23,78 12,19 2,31 22,69 11,82

2,62 25,71 12,19 2,29 22,42 11,88 2,32 22,75 11,83

Leitura Inicial-Baseline-To Leitura Final-Pasta Clareadora-T2

American

Leitura Final-Pasta Convenc-T1

Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm) Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm) Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm)

2,69 26,33 11,37 2,31 22,58 11,13 2,33 22,87 10,91

2,69 26,33 11,37 2,42 23,78 11,28 1,96 19,21 10,61

2,69 26,33 11,37 2,49 24,41 11,43 2,28 22,35 11,11

2,69 26,33 11,37 2,61 25,59 11,77 2,63 25,76 11,82

2,69 26,33 11,37 2,35 23,01 11,37 2,66 26,08 11,74

2,69 26,33 11,37 2,43 23,85 11,54 2,31 22,64 11,84

2,69 26,33 11,37 2,39 23,41 10,88 2,46 24,14 11,83

2,69 26,33 11,37 2,57 25,16 11,6 2,41 23,66 11,9

2,69 26,33 11,37 2,3 22,6 11,91 2,3 22,55 11,81

2,69 26,33 11,37 2,15 21,05 10,48 1,95 19,1 11,32

2,69 26,33 11,37 2,55 25,04 12,51 2,22 21,78 11,98

2,69 26,33 11,37 2,51 24,62 11,5 2,19 21,45 12,11

2,69 26,33 11,37 2,22 21,75 11,67 1,87 18,33 10,8

2,69 26,33 11,37 2,41 23,65 11,69 2,25 22,07 11,56

2,69 26,33 11,37 2,36 23,12 12,01 2,05 20,08 10,81

2,69 26,33 11,37 2,17 21,24 11,95 2,04 19,98 10,95

2,69 26,33 11,37 2,17 21,26 10,66 1,63 16 9,53

2,69 26,33 11,37 2,24 21,95 11,02 2,32 22,71 11,08

Leitura Final-Pasta Clareadora-T2Leitura Inicial-Baseline-To

3M

Leitura Final-Pasta Convenc-T1
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Tabela 13 - Leituras do teste de tração da marca Orthotechnology (pacientes 1 ao 20).

 
 

Os resultados para força máxima de tração em Newtons (N) e para a deformação em 

milímetros (mm) estão representados na tabela 14 e nos gráficos 5 e 6.  

 

Tabela 14 - Resultado do teste de tração elástica (letras minúsculas indicam semelhança estatística entre linhas, 

letras maiúsculas indicam semelhança estatística entre colunas). 
 Força Máxima (N) Deformação (mm) 

Marcas 
 B 

baseline 

CO 

convencional 

CL  

clareador 

B  

baseline 

CO 

convencional 

CL 

 clareador 

Morelli 21,53±0,00Aa 19,45±1,50Ba 19,41±1,67Ba 14,92±0,00Aa 13,60±0,62Ba 13,58±1,02Ba 

American 25,71±0,00Ab 22,62±1,99Bb 21,83±1,97Bb 12,19±0,00Ab 11,84±0,45Bb 11,81±0,56Bb 

3M 26,33±0,00Ac 23,22±1,41Bb 21,70±2,57Cb 11,37±0,00Ac 11,46±0,50Abc 11,31±0,65Ab 

Orthotechnology 23,41±0,00Ad 17,58±1,45Bc 17,59±1,86Bc 11,04±0,00Ac 11,05±0,82Ac 10,14±1,19Bc 

 

 
Gráfico 5 - Resultado das forças máximas do teste de tração elástica (N). 

Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm) Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm) Força Max (kgf) Força Max (N) Deformação (mm)

2,39 23,41 11,04 2,04 19,99 11,13 1,95 19,09 9,66

2,39 23,41 11,04 1,93 18,92 11,05 1,74 17,02 9,46

2,39 23,41 11,04 1,82 17,88 10,58 1,81 17,65 8,96

2,39 23,41 11,04 1,93 18,97 12,12 1,89 18,55 8,72

2,39 23,41 11,04 1,68 16,45 10,94 1,76 17,29 10,17

2,39 23,41 11,04 1,78 17,44 11,16 1,89 18,55 9,95

2,39 23,41 11,04 1,5 14,74 10,1 1,87 18,35 9,01

2,39 23,41 11,04 1,84 18,07 13,04 1,76 17,25 10,76

2,39 23,41 11,04 1,56 15,29 10,87 1,59 15,55 9,16

2,39 23,41 11,04 2,05 20,09 10,84 1,86 18,26 10,3

2,39 23,41 11,04 1,91 18,69 11,06 1,58 15,5 10,32

2,39 23,41 11,04 1,71 16,79 10,46 1,46 14,29 10,2

2,39 23,41 11,04 1,78 17,47 10,09 2,1 20,57 11,67

2,39 23,41 11,04 1,85 18,14 9,71 1,41 13,83 9,14

2,39 23,41 11,04 1,79 17,55 12,31 1,83 17,93 9,53

2,39 23,41 11,04 1,63 15,99 10,84 1,79 17,56 10,68

2,39 23,41 11,04 1,74 17,1 11,78 2,1 20,58 13,65

2,39 23,41 11,04 1,74 17,02 10,99 1,93 18,94 11,25

Orthotechnology

Leitura Inicial-Baseline-To Leitura Final-Pasta Clareadora-T2Leitura Final-Pasta Convenc-T1
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Gráfico 6 - Resultado da deformação do teste de tração elástica (mm). 

 

Para a força máxima, ou seja, a força necessária para a ruptura da ligadura nova em 

Newtons observou-se os maiores valores foram obtidos para a marca 3M Unitek, seguida da 

American Orthodontics, Orthotechnology e por fim Morelli. 

Notou-se ainda que houve diminuição estatisticamente significante da força máxima 

de ruptura em todas as marcas, após 30 dias na cavidade bucal, para ambos os dentifrícios 

(convencional e clareador) quando comparados com os valores das ligaduras sem uso 

(baseline). 

Após o uso do dentifrício convencional e clareador, resultados semelhantes foram 

encontrados para as ligaduras 3M Unitek e American Orthodontics que apresentaram os 

maiores valores de força de ruptura seguidos da marca Morelli e por fim a marca 

Orthotechnology que apresentou os menores valores. 

Interpretando-se esses achados pode-se afirmar que independentemente da pasta 

utilizada, as marcas 3M Unitek e American Orthodontics mostraram-se superiores às demais 

quanto às propriedades elásticas. 

No que se refere à deformação, que foi medida em milímetros (mm), no baseline, ou 

seja, a ligadura nova, a marca Morelli obteve os maiores valores seguida da marca American 

Orthodontics. As ligaduras 3M Unitek e Orthotechnology sofreram menor deformação e 

foram estatisticamente semelhantes. Após 30 dias na cavidade bucal com uso do dentifrício 

convencional essa condição se repetiu, onde Morelli mostrou maior deformação, seguida de 

American Orthodontics com valores intermediários e finalmente 3M Unitek e 
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Orthotechnology que apresentaram valores menores de deformação semelhantes 

estatisticamente. 

Os achados encontrados após o uso do dentifrício clareador foram diferentes do 

dentifrício convencional uma vez que foi constatado que a ligadura Orthotechnology 

apresentou deformação estatisticamente menor que American Orthodontics e 3M, com valores 

intermediários, enquanto Morelli foi a que sofreu maior deformação. 

Comparando-se as ligaduras após uso do dentifrício convencional, todas mostraram 

redução nos valores da deformação em relação às ligaduras novas (baseline) exceto a marca 

3M Unitek e Orthotechnology, que mantiveram a deformação constante. Após o uso do 

dentifrício clareador, as ligaduras Morelli e American Orthodontics apresentaram menor 

deformação quando comparadas às ligaduras novas (baseline) conforme ocorreu com o uso do 

dentifrício convencional. Contudo, a ligadura Orthotechnology, que manteve a deformação 

com o uso do dentifrício convencional, apresentou deformação diminuída comprovada 

estatisticamente. Dessa forma, parece lícito afirmar que não houve influência do tipo de 

dentifrício na deformação elástica da ligadura. Apenas a ligadura Orthotechnology evidenciou 

resultados diferentes, pois com o dentifrício clareador sua deformação foi menor. 
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5. DISCUSSÃO 

  

O presente estudo objetivou, inicialmente, investigar um aspecto clínico que faz parte 

da rotina de atendimentos de grande parte dos profissionais que se dedicam à Ortodontia. 

Hoje em dia, é muito grande o número de pacientes que optam pelo uso de bráquetes 

estéticos, sejam mono ou poli cristalinos. Assim, o fato de que tais bráquetes (excetuando os 

auto-ligados) necessitam de ligaduras elásticas estéticas para atar o arco ortodôntico ganha 

considerável relevância, uma vez que essas ligaduras influenciam diretamente no aspecto do 

aparelho e na aparência do sorriso durante todo o tratamento que, em sua maioria, dura meses 

ou até alguns anos. 

De acordo com Cappeli Jr et al. (2014) e Ferraz et al. (2012), os ortodontistas devem 

estar atentos às expectativas estéticas e funcionais dos pacientes em relação ao tratamento 

ortodôntico. Nesse sentido, os principais fatores que impactam os pacientes e suas escolhas 

dizem respeito à dor, ao tempo de tratamento e à estética do aparelho a ser utilizado. 

Ziuchkovski et al. (2008) conduziram um estudo em que avaliaram a atratividade de diversos 

tipos de aparelhos ortodônticos por 200 avaliadores. Os resultados mostraram que os mais 

atrativos foram os aparelhos alternativos como alinhadores e aparelhos linguais, e que os 

aparelhos cerâmicos vieram em segundo lugar. De fato, a procura pelos acessórios estéticos 

cresceu consideravelmente, e até mesmo adolescentes não querem mais ter o “sorriso 

metálico” e avaliam bráquetes cerâmicos como mais agradáveis (Kuhlman et al., 2016). 

Dentro desse contexto, justifica-se a preocupação com o desempenho da ligadura estética, 

uma vez que constantes trocas entre as consultas levam a aumento no tempo de cadeira, 

aumento no número de visitas e maiores gastos. 

Com essa preocupação, porém de forma empírica, pensou-se na possibilidade do uso 

de uma pasta dental indicada para clareamento na tentativa de minimizar a alteração de cor 

das ligaduras estéticas e assim reduzir o número de trocas. De fato, esse procedimento 

mostrou-se bem-sucedido e amplamente aceito. Em uma criteriosa consulta à literatura, não 

havia nenhum artigo sobre essa conduta clínica. Até que em 2015, Oliveira et al. estudaram, 

in vitro, a influência de dentifrício clareador e convencional na estabilidade de cor de 

ligaduras ortodônticas estéticas, vindo de encontro à ideia da presente pesquisa. Os autores 

enfatizaram que a frequência e o tipo de dentifrício utilizados rotineiramente podem 

influenciar na estabilidade de cor dos materiais dentários, mas que, até aquele momento, não 

havia evidências sobre o efeito do dentifrício clareador nas ligaduras ortodônticas. No 
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entanto, na conclusão do seu trabalho pontuaram que o uso do dentifrício clareador poderia 

minimizar o manchamento progressivo aumentando a satisfação dos pacientes. 

O presente trabalho foi realizado, in vivo, com uma amostra de 20 pacientes. Na 

época em que foi iniciado não havia trabalhos similares na literatura. O estudo citado de 

Oliveira et al. (2015) foi realizado in vitro, e utilizou 10 ligaduras de cada marca estudada. O 

trabalho de Soldati et al. (2013) que avaliou, in vitro, 5 marcas de ligaduras estéticas (três 

delas também avaliadas no presente estudo) utilizou uma amostra de 20 ligaduras por marca. 

Já o recente estudo de Kawabata et al. (2016) que utilizou uma metodologia parecida com a 

deste estudo com um delineamento do tipo boca dividida, ou seja, com marcas diferentes em 

quadrantes diferentes no mesmo indivíduo, também utilizou uma amostra com 20 pacientes. 

Estudos com elásticos intra-orais, elásticos em corrente ou elásticos de separação geralmente 

utilizam uma amostra maior, especialmente aqueles realizados in vitro (Stevenson e Kusy, 

1994; Russel et al., 2001; Mendes et al., 2012, Vieira et al., 2013). Na presente pesquisa, por 

seu caráter in vivo, após a apreciação da literatura e do projeto de pesquisa, o cálculo amostral 

indicou que uma amostra de 20 pacientes seria suficiente para produzir resultados confiáveis. 

Uma vez definido o tamanho da amostra e os critérios de inclusão, chega-se a um 

ponto que cabe discussão: os hábitos alimentares dos pacientes. Desde os primeiros estudos 

sobre pigmentação de ligaduras estéticas como o de Lew (1990) até o de Talic e Almudhi 

(2016) e Silva et al. (2016), o controle dos alimentos aos quais as ligaduras eram expostas é 

uma preocupação. Esse aspecto pode ser perfeitamente controlado nos estudos in vitro, tanto 

no tempo de exposição quanto à característica do alimento (líquido, pastoso ou sólido). 

Contudo, como lembram Kawabata et al. (2016), esses estudos não reproduzem a infinidade 

de fatores presentes na cavidade bucal que podem contribuir para as mudanças de cor e 

elasticidade (umidade, variação de temperatura e pH, presença de micro-organismos, efeito da 

escovação e etc.).  Nos trabalhos in vivo é muito difícil realizar uma padronização, porém 

podem evidenciar uma situação mais próxima da realidade. Na presente pesquisa, por ser uma 

amostra que foi tratada e orientada pelo mesmo profissional, que residia na mesma cidade, 

com características econômicas, sociais e culturais semelhantes e por apresentarem uma faixa 

etária relativamente homogênea, de 15 a 20 anos, presume-se que não houve grandes 

variações nos hábitos alimentares. 

Outro ponto importante foi a seleção das marcas comerciais estudadas. As marcas 

American Orthodontics e 3M Unitek são amplamente conhecidas e utilizadas em todo o 

mundo sendo alvo de inúmeras investigações (Talic e Almudhi, 2016; Kuhlman et al., 2016; 

Kawabata et al., 2016). Já a marca Orthotechnology, menos estudada, foi incluída pela 
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experiência clínica do autor estando presente na recente pesquisa de Silva et al. (2016). A 

marca Morelli, por sua vez, por ser a mais conhecida no mercado nacional, portanto, 

largamente utilizada (Kawabata et al., 2016). Além disso, na tentativa de padronizar a 

metodologia, foram escolhidas somente as tonalidades pearl (pérola) que são as indicadas 

pelos fabricantes para uso com bráquetes estéticos e que, clinicamente, se comportam melhor 

do que as da tonalidade cristal (transparente). No que diz respeito às marcas dentifrícios, 

foram escolhidos por serem amplamente conhecidos e utilizados e por terem custo acessível. 

Devido ao fato dessa pesquisa ter sido realizada num ambiente acadêmico e por uma 

relevante questão de custos, os pacientes foram tratados com bráquetes metálicos e não 

estéticos. Poderia se pensar na possibilidade da influência do metal na pigmentação das 

ligaduras. De fato, o estudo in vitro, de Maia et al. (2012) mostra que é possível que íons 

metálicos (cromo e níquel) dos bráquetes se incorporem ao esmalte dental e, portanto, podem 

alterar a cor dos dentes (e/ou ligaduras no caso). No entanto, essa situação, se levada em conta 

no presente estudo, seria muito improvável visto que as ligaduras estudadas permaneceram 

por 30 dias na cavidade bucal, o que corresponde ao período normal em que são substituídas. 

Seria um tempo muito curto para que houvesse corrosão do metal e liberação de íons o que 

normalmente ocorre em situações extremas e longos períodos. O estudo de Gandikota et al. 

(2015) que também avaliou alteração de cor, foi feito, como na presente pesquisa, com 

ligaduras posicionadas em bráquetes metálicos por 30 dias. 

As ligaduras submetidas à análise da alteração de cor foram posicionadas nos 

caninos (13, 23, 33 e 43). Esse posicionamento, por quadrantes, bem como o tempo de 

permanência e o sistema de rodízio, foram os mesmos adotados por Kawabata et al. (2016). Já 

em relação às ligaduras avaliadas pelo teste de tração, foram escolhidos os incisivos inferiores 

pois os bráquetes desses dentes tem a mesma dimensão no sentido mésio-distal e cérvico-

incisal, além do uso do acessório Shooter para auxiliar na padronização da distensão inicial 

durante o posicionamento dessas ligaduras. Mais um artifício usado na tentativa de padronizar 

essa etapa metodológica conforme Abrão et al. (2006). 

Cabe ressaltar que as ligaduras foram armazenadas em saliva artificial. A literatura 

relata divergências nesse aspecto. Alguns estudos utilizam a água destilada (Koksal e Dikbas, 

2007; Oota et al., 2013; Soldati et al., 2013), outros, saliva artificial (Abrão et al., 2006; 

Masoud et al., 2016). No presente estudo, optou-se pela saliva artificial para simular as 

condições bucais. No entanto, o tempo de armazenamento foi curto, uma vez que, os ensaios 

foram realizados nos dias subsequentes à remoção. 



Discussão | 75 

 

No que diz respeito ao método de medida da alteração de cor, havia várias 

possibilidades metodológicas relatadas na literatura. Desde escala padronizada (Lew, 1990), 

fotografia digital (Kim e Lee, 2009 e Tambelli et al., 2014), colorímetro (Goldstein e Schmitt, 

1993) e por fim a espectrofotometria. Este último método tem sido amplamente empregado 

tanto em trabalhos clínicos quanto laboratoriais por sua praticidade e facilidade no uso e 

também por sua acurácia e confiabilidade (Chang et al., 2013 e Gómez-Polo et al., 2014).  

Existem no mercado algumas marcas comerciais de espectrofotômetros (X-Rite, Minolta, 

Vita). No presente estudo foi utilizado o equipamento Vita Easyshade Compact (Zahnfabrik, 

Bad Säckingen, Alemanha) por ter sido alvo de estudos anteriores que atestaram a sua 

validade (Olms e Setz, 2013 e Alves et al., 2014). Todos as leituras foram feitas por um 

mesmo operador, previamente calibrado, sempre no mesmo ambiente, na mesma temperatura 

e com a mesma iluminação. 

É importante ressaltar que a ponteira do espectrofotômetro tem 6mm de diâmetro e 

quando acionada, 19 fibras óticas tem a função de iluminação e 2 sensores leem 

numericamente a cor (Roselino, 2015). Como a ligadura não é um objeto liso ou plano como 

o esmalte da face vestibular ou um corpo de prova de resina e como seu diâmetro (3mm) é 

bem menor do que o da ponteira, era necessário criar um artifício que posicionasse 

corretamente a ligadura para que a leitura fosse feita sempre na mesma posição com precisão. 

O trabalho de Kim e Lee (2009) chama a atenção para essa dificuldade. Dessa forma, foi 

confeccionada uma matriz em resina acrílica transparente (para não gerar nenhuma 

interferência) que possuía uma canaleta onde se inseria a ligadura e uma borda na qual se 

encaixava perfeitamente a ponteira do Easyshade. Todas as leituras foram repetidas 3 vezes e 

utilizada a média conforme o protocolo recomendado por Roselino (2015). 

Além da alteração de cor, a literatura mostra que os estudos sobre elastômeros 

utilizados na Ortodontia também abordam outros aspectos como a contaminação bacteriana e 

os efeitos de soluções antimicrobianas sobre as propriedades físicas dos mesmos (Benson et 

al., 2004; Brêtas et al., 2005; Evangelista et al., 2007; Magno et al. 2008; Pithon et al., 2013; 

Morelli, 2016). Partindo-se do pressuposto que as ligaduras foram expostas a um agente 

abrasivo (dentifrício clareador) entendeu-se que era necessário investigar também, a possível 

influência na propriedade funcional das mesmas. Assim, seria interessante que o dentifrício 

clareador não prejudicasse sua propriedade elástica, uma vez que a função primordial da 

ligadura é manter o fio ortodôntico justaposto à canaleta do bráquete e, caso houvesse 

diminuição na elasticidade, essa função mecânica seria prejudicada. Dessa forma, foi 

realizado o teste de tração elástica na Máquina de Ensaio Mecânico Universal (EMIC DL 
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2000, São José dos Pinhais, PR, Brasil). Os protocolos utilizados seguiram metodologia de 

outros trabalhos já publicados no que diz respeito ao uso de ganchos indeformáveis de aço 

inoxidável para prender as ligaduras e à velocidade de distensão de 5mm/min (Souza et al., 

2008; Guimarães et al., 2013; Ahrari et al., 2016). 

Por fim, para detectar visualmente e qualitativamente o aspecto das ligaduras 

submetidas a pasta clareadora e convencional, entendeu-se que a observação pela Microscopia 

Eletrônica de Varredura seria válida, na tentativa de relacionar a presença de trincas, 

rachaduras, algum tipo de desgaste, porosidade ou deformação a maior ou menor grau de 

pigmentação dependendo do dentifrício utilizado (Guimarães, et al., 2013 e Fernandes et al., 

2014). 

De acordo com Barcessat (2007) a percepção da cor é subjetiva e necessita de 

parâmetros quantitativos para ser mensurada. Tais informações podem ser dadas pela 

espectrofotometria. A maioria dos espectrofotômetros utiliza o sistema CIE L* a* b*. Esse 

sistema foi definido em 1976 pela Commission Internationale L’ Eclairage (CIE) e através 

dele, o espectro de cores é filtrado de forma que o espectro do matiz vermelho, verde e azul é 

extraído com 3 coordenadas, da forma como são percebidas pelo olho humano e então 

processadas para resultar nas leituras de L*, a*, b*. Através de uma fórmula (E= (L*)2 + 

(a*)2 + (b*)2)), é possível então calcular a alteração total de cor (E).  

No entanto, conforme observado por Roselino (2015) e Pintado-Palomino et al. 

(2016), a medida E é a representação das 3 coordenadas e usada para representar a 

magnitude da diferença de cor entre objetos do mesmo tamanho e forma, vistos no mesmo 

ambiente, por um único observador, com as mesmas condições ambientais, ou seja, uma 

medida espacial da diferença de cor, sem, no entanto, haver uma descrição de qual (s) 

coordenada (s) foi responsável (s) pela alteração da cor. Dessa forma, é importante avaliar as 

coordenadas separadamente para um melhor entendimento da alteração ocorrida. 

O resultado da variação total de cor E, evidenciou que todas as ligaduras com 

dentifrícios convencionais e clareadores apresentaram alteração de cor considerada 

clinicamente inaceitável (E>3,3), sendo indicada a substituição do material por motivos 

estéticos. Os resultados mostraram que o dentifrício clareador mostrou alguma efetividade nas 

ligaduras Orthotechnology e Morelli, sem, no entanto, produzirem um valor de E que as 

mantivessem dentro de padrões clínicos aceitáveis. Portanto, no presente estudo, o uso do 

dentifrício clareador não contribuiu para a estabilidade de cor das ligaduras num período de 

30 dias. 
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Ao se avaliar as coordenadas separadamente, a medida L, referente à luminosidade 

(claro-escuro), mostrou que, de fato, todas as marcas apresentaram diferenças quando ambos 

os dentifrícios foram usados.  No que diz respeito à variação do branco ao preto, o dentifrício 

clareador modificou o aspecto das ligaduras aumentando a luminosidade (mais claridade) nas 

marcas 3M Unitek e Orthotechnology, mas diminuindo a mesma (mais escurecimento) nas 

ligaduras Morelli e American Orthodontics.  É importante salientar que a coordenada L* tem 

grande importância na análise dos resultados já que representa a luminosidade das amostras. 

O olho humano é capaz de perceber as variações neste eixo mais claramente que nos eixos a* 

e b*, pois a quantidade de células responsáveis pela visão em preto e branco (bastonetes) é 

muito maior do que a de células responsáveis pela visão colorida (cones). Assim, qualquer 

perda de luminosidade é fundamental para a estabilidade de cor e sucesso clínico (Alandia-

Román, 2011). 

Em relação à variável a que representa o eixo verde-vermelho, observou-se que com 

o dentifrício convencional (CO) a ligadura Morelli demonstrou maior mudança de tonalidade 

ao longo da escala tendendo mais para o verde do que com o dentifrício clareador, que 

diminuiu essa tendência. As ligaduras Morelli, American Orthodontics e Orthotechnology 

demonstraram tonalidade tendendo para o verde, maior para a marca Morelli, enquanto a 

ligadura 3M não apresentou essa tendência com o uso do dentifrício convencional. Com o 

dentifrício clareador essa tendência ao verde diminuiu significantemente somente nas 

ligaduras Morelli, enquanto que nas marcas 3M Unitek e Orthotechnology não houve 

alterações estatisticamente significativas na coloração comparadas às obtidas com o 

dentifrício convencional. 

No que se refere à variável b (eixo azul-amarelo), observou-se que o uso do 

dentifrício clareador, novamente produziu efeito somente na marca Morelli, assim, com o uso 

do dentifrício convencional, a ligadura Morelli mostrou tendência ao croma azul. Já com o 

dentifrício clareador essa marca mostrou tendência a manter o croma original.  Todas as 

ligaduras, com exceção da Morelli, mostraram grandes variações de b, o que sinaliza uma 

diminuição do croma amarelado com tendência ao azul, independentemente do tipo de 

dentifrício utilizado, o que vem de encontro aos resultados de Oliveira et al. (2015). 

Oliveira et al. (2015) em estudo in vitro, também concluíram que o uso do dentifrício 

clareador não melhorou a estabilidade de cor das ligaduras, ou seja, houve uma visível 

alteração de cor com o passar dos dias e que pode ser mensurada. Os autores avaliaram o 

efeito da escovação manual com dentifrício clareador em duas marcas de ligaduras estéticas 
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(Morelli e 3M Unitek) utilizando o mesmo método de medida, ou seja, a espectrofotometria e 

sistema de avaliação CIE L* a* b*. Ambas as marcas mostram piora na estabilidade de cor, 

contudo, o grupo teste foi imerso em vinho tinto, um agente potencialmente forte. Ainda 

assim, ponderaram que, apesar do dentifrício clareador não melhorar a estabilidade de cor 

como um todo (E) seu uso poderia diminuir a coloração amarelada que é esteticamente 

desagradável e se torna a principal queixa dos pacientes na maioria das vezes. 

Na presente pesquisa, o dentifrício clareador foi efetivamente capaz de alterar um 

dos componentes da composição da cor que é a luminosidade (L) promovendo uma 

tendência ao clareamento nas marcas 3M Unitek e Orthotechnology. No entanto, a 

composição total da cor, depende de outras variáveis (a e b) que não mostram resultados 

expressivos, ou seja, o dentifrício clareador não conseguiu alterar significantemente todas as 

variáveis. Esse resultado vai de encontro ao trabalho de Pintado-Palomino et al. (2016) que 

não observou, in vivo, uma alteração de cor perceptível no esmalte dos pacientes que 

utilizaram dentifrício clareador, entre eles, sendo um deles utilizados na presente pesquisa 

(Colgate Luminous White) e dentifrício convencional. Além disso, apenas as marcas Morelli 

e Orthotechnology mostraram estabilidade de cor total (E) efetivamente alterada, dessa 

forma, é questionável se o uso exclusivo dentifrício clareador seja efetivo para melhora na 

estabilidade de cor das ligaduras estéticas. 

No que diz respeito ao desempenho das marcas comerciais, todas as ligaduras 

avaliadas, apresentaram alteração de cor considerada clinicamente inaceitável com o uso do 

dentifrício convencional e clareador. Na literatura há resultados diversos com relação à 

performance das variadas marcas em relação à estabilidade de cor. Silva et al. (2012) 

encontraram os melhores resultados com as marcas American Orthodontics e TP, Cavalcante 

et al. (2013) indicaram a marca 3M Unitek tonalidade pearl como a mais susceptível à 

pigmentação, Fernandes et al. (2013) obtiveram melhores resultados com a marca Ortho 

Organizers e os piores com a marca American Orthodontics, enquanto Silva et al. (2014) não 

encontraram destaque para a marca 3M Unitek em relação ao outras e por fim Kawabata et al. 

(2016) indicaram o pior resultado com a marca Morelli, esse último, no entanto, avaliou a 

tonalidade cristal. 

A marca Orthotechnology é pouco estudada. Foi citada no estudo de Silva et al. 

(2016) no qual foi comparada à American Orthodontics, porém sem destaque para nenhuma 

delas. No estudo, in vitro, de Fernandes et al. (2014) foi comparada a outras 7 marcas e teve 

um desempenho intermediário no que diz respeito a alteração de cor. 
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 Dessa forma, o resultado da presente pesquisa não encontra consenso com a 

literatura, devido em parte, à discordância dos resultados e também à metodologia, uma vez 

que o presente estudo realizou investigação in vivo, diferente da maioria que avaliou as 

ligaduras in vitro. 

De acordo com o delineamento experimental do presente estudo, ligaduras novas e 

aquelas com maior e menor variação de cor de cada marca submetidas à escovação com 

dentifrício clareador e convencional foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), num total de 20 ligaduras. A intenção foi visualizar na ultraestrutura possíveis 

achados que diferenciassem o uso dos dentifrícios estudados correlacionado esses achados 

com maior ou menor alteração de cor e/ou propriedade elástica. Foram adotadas as 

magnificações de 40 vezes, 150, vezes, 500 vezes e 2000 vezes, o que vai de encontro aos 

trabalhos de Guimarães et al. (2013) e Martínez-Colomer et al. (2016) que usaram 

magnificações semelhantes em estudos feitos com elastômeros. 

Ao considerar as ligaduras com maior ou menor alteração de cor constatadas por meio 

da espectrofotometria, para serem avaliadas pela MEV, foi possível evidenciar que American 

Orthodontics e 3M Unitek mostraram evidente deterioração na película que as recobrem. Essa 

película, mesmo parcialmente perdida, parece ser importante, uma vez que, nas ligaduras que 

tiveram a maior variação de cor, ou seja, naquelas mais pigmentadas, essa película foi quase 

completamente removida, evidenciadas sobretudo nas ligaduras American Orthodontics. Com 

o uso do dentifrício convencional, naquelas ligaduras que tiveram menor variação de cor, 

percebe-se novamente a perda parcial do recobrimento nas marcas American Orthodontics e 

3M Unitek. As ligaduras 3M Unitek que tiveram maior variação de cor tanto com o uso do 

dentifrício convencional bem como com o clareador mostraram um aspecto mais liso e 

regular. American Orthodontics apresentou superfície lisa apenas nas ligaduras com maior 

alteração de cor e associadas com dentifrício clareador, nas demais observou-se evidente 

deterioração na película que a recobre, com perda da película superficial. De modo geral, 

Morelli apresentou superfícies menos rugosas, mais homogêneas que as demais e a marca 

Orthotechnology foi a que apresentou superfície mais deteriorada e irregular.  

Pode-se sugerir que para alguns grupos que tiveram maior variação de cor (menos 

estéticas), com ambos os dentifrícios, em nenhuma das marcas há grande deterioração, mas 

nas ligaduras American Orthodontics e Orthotechnology não se observou a presença da 

película protetora, o que poderia explicar o maior manchamento já que, nessa situação, as 

ligaduras dessas marcas estariam desprotegidas. 
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A observação das ligaduras estudas pela Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

foi realizada no intuito de verificar se a ultraestrutura das mesmas foi alterada 

significantemente após o uso dos dentifrícios clareador e convencional. O estudo, in vivo, 

feito por Guimarães et al. (2013), mostrou que a degradação superficial tem início já na 

primeira semana quando um acréscimo de rugosidade se mostrou presente. Posteriormente, 

essa degradação foi piorando progressivamente até que, após 4 semanas, a superfície estava 

severamente comprometida com áreas de fraturas e extrema rugosidade.  

O trabalho de Fernandes et al. (2014) estudou, in vitro 8 marcas de ligaduras 

procurando determinar se o grau de pigmentação estaria relacionado à porosidade superficial. 

As ligaduras foram imersas em uma mistura de chá preto e café por 7 dias. Os métodos de 

medida também foram a espectrofotometria e a Microscopia Eletrônica de Varredura. Os 

resultados mostraram, diferentemente do presente estudo, maior pigmentação da marca que 

mostrou maior irregularidade e porosidade na superfície (American Orthodontics). 

 Dessa forma, não foi possível estabelecer um padrão para todas as marcas e para 

ambos dentifrícios. A superfície das ligaduras se mostrou heterogênea tanto com o uso de um 

dentifrício quanto com outro. Portanto, as imagens não indicaram uma ação direta e eficiente 

dos dentifrícios clareadores sobre a estabilidade de cor das ligaduras elastoméricas, uma vez 

que todas apresentaram alteração de cor detectada pelo olho humano e considerada 

clinicamente inaceitável, sendo indicada a substituição do material por motivos estéticos, 

independente do dentifrício utilizado. 

Considerando o teste de tração elástica, o objetivo foi investigar se o uso do 

dentifrício clareador prejudicaria essa função mecânica, uma vez que as ligaduras foram 

expostas a um agente potencialmente abrasivo. O tipo de dentifrício não influenciou 

diretamente na propriedade elástica das ligaduras pois a tendência de diminuição da força de 

ruptura com ambos os dentifrícios se mostrou semelhante. 

Nota-se que, como relatado em outros estudos (Taloumis et al., 1997; Lam, et al., 

2002; Ahrari et al., 2010; Pithon et al., 2013; Gandikota et al., 2015 e Masoud et al., 2016), 

há uma perceptível queda no limite de elasticidade, ou na força necessária para o rompimento 

das ligaduras após 30 dias em relação às ligaduras novas para todas as marcas e 

independentemente do tipo de dentifrício utilizado. Esse achado, entre outros, sinaliza a 

necessidade de reposição das ligaduras em intervalos mensais. 

Tanto após o uso do dentifrício convencional quanto após o uso do clareador, as 

marcas 3M Unitek e American Orthodontics apresentaram melhores resultados, isto é, a força 

máxima para o rompimento foi maior nessas marcas, em comparação com a marca Morelli 
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que ficou em 3º lugar e com a Orthotechnology que apresentou o pior resultado. Esse 

resultado foi semelhante ao relatado por Ahrari et al. (2010), que encontraram melhor 

desempenho para a marca American Orthodontics e pior para Orthotechnology. O estudo de 

Abrão et al. (2006) também encontrou bons resultados com a marca 3M Unitek em 

comparação com a marca TP Orthodontics. E também a pesquisa de Aldrees et al. (2015) feita 

com elásticos em corrente estéticos, concluiu que a marca American Orthodontics obteve 

resultado destacado entre oito marcas investigadas. 

Levando em consideração a deformação, medida em milímetros, tanto para as 

ligaduras novas quanto após o uso de ambos os dentifrícios, a marca Morelli evidenciou os 

maiores valores, seguida das marcas American Orthodontics, 3M Unitek e por fim 

Orthotechnology. Isso significa que a ligadura Morelli é a que tem a maior capacidade de se 

deformar antes da ruptura. Os estudos de Taloumis et al. (1997) e Masoud et al. (2016) 

avaliaram a deformação e as mudanças dimensionais das ligaduras ortodônticas relacionando 

com a degradação da força. Eles notaram que as mudanças na dimensão da ligadura têm 

correlação com a degradação da força por ela exercida. Assim, uma ligadura que permita 

maior deformação, antes da ruptura, teoricamente teria alguma vantagem clínica sobre aquelas 

que se rompem precocemente em situações semelhantes. Desta forma, neste ponto em 

especial, a marca Morelli (a que permite maior deformação) teria uma vantagem significativa 

sobre a Orthotechnology (que permite a menor deformação) uma vez que há uma considerável 

diferença nos valores encontrados, fato que não acontece em relação às outras duas marcas. 

Nesse contexto, é importante refletir sobre o papel que a ligadura desempenha 

durante o movimento ortodôntico. Os momentos gerados pela amarração da ligadura aos 

bráquetes convencionais na correção de giroversões, inclinações e torques, estão diretamente 

relacionados à propriedade elástica das mesmas (Taloumis et al., 1997). Isto significa que um 

agente externo, como por exemplo, o efeito de um dentifrício, que prejudique tal função 

poderia comprometer a movimentação dentária induzida. No presente estudo, não houve 

influência direta nessa propriedade pelo dentifrício clareador. 

Esse estudo pode servir como base para novas pesquisas, devido à escassez de 

trabalhos envolvendo dentifrícios clareadores e ligaduras ortodônticas estéticas na literatura. 

A metodologia pode ser aprimorada, novas combinações de marcas e dentifrícios podem ser 

testados, bem como os métodos de medida podem alterados. Pode ser incorporada à 

metodologia, a investigação microbiológica e a avaliação visual por examinadores calibrados. 

Além disso, pode ser aplicado um questionário validado em relação à dieta dos pacientes que 

é um aspecto importante no sentido de padronizar o potencial de pigmentação. A real 
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capacidade dos dentifrícios clareadores em manter a estabilidade de cor das ligaduras estéticas 

precisa ser evidenciada cientificamente antes de se recomendar, com segurança, o uso 

sistemático desses dentifrícios para tal finalidade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados encontrados e considerando as limitações do presente estudo 

pode-se concluir que: 

 

1. O dentifrício clareador não conseguiu efetivamente manter ou melhorar a 

estabilidade de cor das ligaduras estéticas após 30 dias na cavidade bucal. 

Todas as ligaduras apresentaram alteração de cor considerada clinicamente 

inaceitável, (E>3,3), independente do dentifrício utilizado. 

2. As imagens geradas pela Microscopia Eletrônica de Varredura foram 

heterogêneas e não permitiram diferenciar aspectos estruturais diferentes para 

as marcas estudadas frente ao uso do dentifrício clareador. As marcas 

American Orthodontics e Orthotechnology foram as que apresentaram 

superfícies mais irregulares e deterioradas. 

3. As marcas 3M Unitek e American Orthodontics mostraram os melhores 

resultados nos testes de tração elástica. Não houve diferença na propriedade 

elástica entre as 4 marcas estudadas após o uso do dentifrício clareador, ou 

seja, não prejudicou a elasticidade. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde) 

 

Eu, Leonardo Gontijo Matos, doutorando da Universidade de São Paulo (FORP/USP), 

responsável pelo projeto “LIGADURAS ORTODÔNTICAS ELASTOMÉRICAS: AVALIAÇÃO 

DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ALTERAÇÃO DE COR E ULTRA ESTRUTURA DA 

SUPERFÍCIE” e eu Profa. Dra. Mirian Aiko Nakane Matsumoto convidamos você 

_______________________________________, bem como seu (sua) filho (a) ou quem esteja sobre 
seus cuidados _______________________________________ a participar do referido projeto de 

pesquisa, que será realizado sob orientação da Profª. Dra. Mirian Aiko Nakane Matsumoto na 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP/USP). Este termo consta de 2 vias idênticas, que 

serão assinadas por todos os pesquisadores e por você. Uma via ficará com você e a outra será 

arquivada pelo pesquisador. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar após 30 dias na boca se aconteceu alteração na cor, 
na elasticidade e na estrutura de alguns elásticos (borrachinhas) do aparelho fixo. Para tanto será 

necessário que o seu (sua) filho (a) ou quem esteja sobre seus cuidados comparecer três (3) vezes na 
Clínica II, sendo que na primeira consulta, será feita a colocação das borrachinhas que serão estudadas 

bem como a orientação e fornecimento de um dentifrício convencional e uma escova dental além de 

orientações sobre a escovação. Após 30 dias estes elásticos serão trocados e será fornecida um 

dentifrício para clareamento bem como uma escova nova. E novamente, após 30 dias, os elásticos 

estudados serão retirados. 

Você e seu (sua) filho (a) ou quem esteja sobre seus cuidados terão de comparecer à Clínica II 

da FORP/USP, durante o período das consultas periódicas do tratamento ortodôntico. Você está sendo 

esclarecido que esta pesquisa pode oferecer riscos mínimos, pois o uso de qualquer aparelho para os 
dentes pode causar reabsorção da raíz e retração da gengiva, mas caso ocorra algum desses riscos ou 

qualquer outro relativo ao uso do aparelho, nós, os pesquisadores, seremos responsáveis pelo 

tratamento. O uso do aparelho poderá causar algum desconforto, como dificuldade para se alimentar e 

traumas na mucosa, nos primeiros dias.  

 

Rubrica do responsável                        Rubrica do pesquisador                         Rubrica da orientadora 

 

O seu (sua) filho (a) ou quem esteja sobre seus cuidados terá como benefício correção da sua 
mordida, uma melhora na posição da língua, mastigação, deglutição dos alimentos e estética. A 

participação do seu (sua) filho (a) ou quem esteja sobre seus cuidados nesta pesquisa é muito 

importante, pois os resultados encontrados poderão trazer vários benefícios à ciência e ajudar outras 

pessoas. Não será oferecido nenhum tipo de pagamento pela participação na pesquisa, mas caso 
necessário será pago o transporte de ônibus municipal e alimentação para o comparecimento na FORP, 

sendo que, todo o atendimento ao seu (sua) filho (a) ou quem esteja sobre seus cuidados será gratuito. 

A identidade do seu (sua) filho (a) ou quem esteja sobre seus cuidados será mantida em segredo, mas 
ele participando da pesquisa, você autorizará que os resultados obtidos sejam divulgados e publicados 

em revistas cientificas e terá, por parte de nós, pesquisadores, a garantia do sigilo (segredo) que 

garantem a privacidade. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA INFANTIL - ORTODONTIA 
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Você terá total liberdade para pedir maiores esclarecimentos antes e durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Se tiver alguma dúvida poderá ligar para o pesquisador para pedir 

qualquer informação (Leonardo Gontijo Matos – Avenida do Café S/N – Departamento de Clínica 
Infantil – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – Tel: (16) 3315.3995 ou pelo celular (34) 

999750504. Suas reclamações e/ou insatisfações relacionadas à sua participação na pesquisa poderão 

ser comunicadas por escrito à secretaria do CEP/FORP/USP (16) 3315-0493 - Horário de atendimento 

das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, devendo conter seu nome que será mantido em sigilo. A 
participação de vocês não é obrigatória, e vocês poderão desistir a qualquer momento, retirando sua 

autorização. A não autorização deste trabalho não trará nenhum prejuízo ao seu (sua) filho (a) ou 

quem esteja sobre seus cuidados, bem como a sua relação com o pesquisador ou com a Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – USP. 

  

Eu___________________________________________, portador do RG_______________________, 

CPF_________________________, residente a __________________________________________, 

número ______, na cidade de _______________ no Estado_________, Telefone 

_____________________. Declaro que li compreendi e concordo com o presente Termo, por isso 

assino este documento de livre e espontânea vontade.                                                                         

                                                                      Ribeirão Preto, ____ de __________________ de 20____. 

_________________________________________________. 

 

Assinatura do responsável direto pelo participante de pesquisa 

 

________________________                                              __________________________          

Leonardo Gontijo Matos                                                       Dra. Mirian A.Nakane Matsumoto                

CPF: 911.064.866-68                                                                          CPF: 039.580.618-69                         

Pesquisador responsável                                                                               Pesquisador Orientador           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice | 94 

 

FICHA DE ANOTAÇÕES DE LEITURA EASYSHADE 

LEONARDO GONTIJO MATOS – DOUTORADO / ODONTOPEDIATRIA 

 

DATA DA LEITURA: __________________ dentifrício________________ 

 

PACIENTE: _________________________________________________ 

 

DENTE:____________________________________________________ 

 

MARCA:___________________________________________________ 

 

 

 

 

           

L 

a 

b 

Legenda: 

A – American Orthodontics                          O – Orthotechnology 

3M – 3M Unitek                                              M – Morelli 



 

Tabela 15 - Leituras do teste de alteração de cor da marca Morelli (pacientes 1 ao 10). 

 



 

Tabela 16 - Leituras do teste de alteração de cor da marca Morelli (pacientes 11 ao 20). 

 

 



 

Tabela 17 - Leituras do teste de alteração de cor da marca American Orthodontics (pacientes 1 ao 10). 

 
 



 

Tabela 18 - Leituras do teste de alteração de cor da marca American Orthodontics (pacientes 10 ao 20). 

 
 



 

Tabela 19 - Leituras do teste de alteração de cor da marca 3M Unitek (pacientes 1 ao 10). 

 



 

Tabela 20 - Leituras do teste de alteração de cor da marca 3M Unitek (pacientes 10 ao 20). 

 
 



 

Tabela 21 - Leituras do teste de alteração de cor da marca Orthotechnology (pacientes 1 ao 10). 

 
 



 

Tabela 22 - Leituras do teste de alteração de cor da marca Orthotechnology (pacientes 10 ao 20). 
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Legenda: 

A – American Orthodontics                          O – Orthotechnology 

3M – 3M Unitek                                              M – Morelli 

Dente 13: 

_______ 

Dente 23: 

_______ 

Dente 43: 

_______ 

Dente 33: 

_______ 

Dente 31: 

_______ 

Dente 32: 

_______ 

Dente 42: 

_______ 

Dente 41: 

_______ 

DENTIFRÍCIO 

CONVENCIONAL 

DENTIFRÍCIO 

CONVENCIONAL 

Paciente ________ 

Nome:_______________________________________________ 
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Legenda:   

A  –   American Orthodo ntics                          O   –   Orthotechnology   

3M  –   3M Unitek                                              M  –   Morelli   

Dente 13:   

_______   

Dente 23:   

_______   

Dente 33:   

_______   

Dente 43:   

_______   

Dente 32:   

_______   

Dente 31:   

_______   

Dente 42:   

_______   

Dente 41:   

_______   

  

  

DENTIFRÍCIO 

 

  

CLAREADOR   

Paciente ________   

Nome:_______________________________________________   

DENTIFRÍCIO 

CLAREADOR 
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