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RESUMO 
 
 

Gabarrone LR. Avaliação da superfície do esmalte após diferentes tempos de 
jateamento de óxido de alumínio indicados para a colagem de braquetes 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2016 Versão Corrigida. 
 
 
Objetivo: avaliar e comparar os efeitos do jato de óxido de alumínio sobre a 

superfície do esmalte, quando aplicados por tempos diferentes. 

Material e métodos: 110 pré-molares foram obtidos por meio de doações do Banco 

de Dentes da FOUSP. Os dentes foram divididos aleatoriamente em 5 grupos (n=22) 

para a aplicação de jato de óxido de alumínio por diferentes períodos de tempo. Nos 

grupos A, B, C, D e E o jato de óxido de alumínio de 50 µm foi aplicado, 

respectivamente, por 01, 03, 05, 07 e 10 segundos. Avaliações quantitativas da 

superfície do esmalte foram realizadas pelas análises das alterações do perfil e da 

rugosidade (Sa) da superfície vestibular antes e após o seu jateamento, por meio do 

medidor de perfil Form Talysurf Intra (Taylor Hobson – AMETEK Inc, Pennsylvania) e 

do interferômetro a laser Talysurf CCl Lite (Taylor Hobson – AMETEK Inc, 

Pennsylvania), respectivamente. Uma avaliação qualitativa da superfície do esmalte 

foi realizada por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para esta 

última análise, um exemplar de cada grupo foi selecionado aleatoriamente para que 

as superfícies de esmalte jateadas fossem devidamente preparadas para as suas 

leituras. Os dados quantitativos foram comparados pelo teste ANOVA, seguido do 

teste post hoc de Tukey, adotando-se um nível de significância de 5% (p= 0,05). 

Resultados: observou-se maior alteração do perfil e da rugosidade conforme se 

aumentou o tempo de aplicação do jato de óxido de alumínio. Porém, com relação à 

alteração do perfil, diferenças estatisticamente significantes foram observadas 

somente entre o grupo A (1s) quando comparado aos grupos D (7s) e E (10s), e 

entre o grupo B (3s) quando comparado com o grupo E (10s). Quanto à rugosidade, 

verificou-se diferença estatisticamente significante apenas entre o grupo E (10s) 

quando comparado aos demais grupos. As cinco imagens obtidas pelo microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) demonstraram bastante semelhança entre si, com 

padrão de condicionamento marcado por picos e vales, porém as imagens dos 

esmaltes jateados por 1 e 3 segundos apresentaram esses picos e vales em menor 

quantidade. Conclusão: a perda de estrutura dentária e a rugosidade da superfície 



 

 

do esmalte aumentaram conforme se aumentou o tempo de aplicação do jato de 

óxido de alumínio; a aplicação do jato de óxido de alumínio por 1 e 3 segundos 

promove menos perda de estrutura de esmalte do que quando se jateia o esmalte 

por 10 segundos; maior rugosidade pode ser obtida com o jateamento de óxido de 

alumínio por 10 segundos; entretanto, o aspecto morfológico do esmalte dentário é 

bastante similar, independentemente do tempo de jateamento. 

 

Palavras-Chave: Esmalte dentário. Abrasão dental por ar. Condicionamento do 

esmalte. Rugosidade.  

 



 

ABSTRACT 

 
Gabarrone LR. Evaluation of enamel surface after different times of aluminium oxide 
sandblasting indicated for bracket bonding [Dissertation] São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia, 2016. Versão Corrigida. 
 

Objective: To evaluate and compare the effects of aluminium oxide sandblasting on 

enamel surface when applied at different times.  

Materials & Methods: 110 premolars were obtained from the local tooth bank. The 

teeth were randomly divided into 5 groups (n = 22) for application of aluminium oxide 

sandblasting at different times. In Groups A, B, C, D and E, sandblasting with 50-m 

aluminium oxide particles was applied for 01, 03, 05, 07 and 10 seconds, 

respectively. Quantitative assessments of enamel surface were performed by 

analysing changes in the profile and roughness (Sa) of the buccal surface before and 

after sandblasting application by using a profile gauge (Form Talysurf Intra, Taylor 

Hobson – AMETEK Inc, Pennsylvania, USA) and a laser interferometer (Talysurf CCl 

Lite, Taylor Hobson – AMETEK Inc, Pennsylvania, USA), respectively. A qualitative 

assessment of enamel surface was performed by means of scanning electron 

microscopy (SEM). For this latter analysis, a sample of each group was randomly 

chosen so that the sandblasted enamel surfaces could be adequately prepared to be 

evaluated. The quantitative data were compared by using ANOVA test, followed by 

post-hoc Tukey’s test, at a significance level of 5% (P = 0.05). Results: Profile and 

roughness were found to be more altered as the sandblasting application time 

increased. With regard to the profile, however, statistically significant differences 

were found only in Group A (1s) compared to Groups D (7s) and E (10s), as well as 

in Group B (3s) compared to Group E (10s). With regard to the roughness, 

statistically significant difference was also observed only in Group E (10s) compared 

to the other groups. Five SEM images were demonstrated to be very similar to each 

other, with the conditioning pattern being marked by peaks and valleys, although 

SEM images of enamel blasted for 1 and 3 seconds showed peaks and valleys in 

lesser amount. Conclusion: Both loss of dental structure and enamel roughness 

increased as the time for application of aluminum oxide sandblasting also increased; 

application of aluminum oxide sandblasting for 1 and 3 seconds produced less loss 

of enamel structure compared to the 10-second application; more roughness can be 

obtained with application of aluminum oxide sandblasting for 10 seconds; however, 



 

 

the morphological aspect of the tooth enamel is very similar, regardless of the 

application time. 

 

 

Key-words: Dental enamel. Air abrasion, Dental. Enamel etching. Roughness.
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A literatura apresenta muitos estudos sobre diferentes formas de aumentar a 

resistência de união entre o braquete e o dente (Türkoz; Ulusoy, 2012) devido à 

importância que isso representa para o sucesso do tratamento ortodôntico (Zarif 

Najafi et al., 2015). Sabe-se que o descolamento de um braquete durante o 

tratamento ortodôntico causa aumento do tempo de consulta, aumento do custo com 

materiais e atraso no tempo total do tratamento (Vicente et al., 2004; Robles-Ruiz et 

al., 2014). 

 

 Além dos motivos gerais citados acima, existem algumas situações especiais 

que levam o ortodontista a se interessar ainda mais pelo aumento da resistência dos 

braquetes aos dentes, como acontece nos casos de esmalte com fluorose e nos 

tratamentos ortodônticos linguais. 

 

 O esmalte com fluorose é considerado ácido-resistente e, portanto, não 

responde bem ao protocolo de condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 

segundos, apresentando maior número de falhas de colagem (Suma et al., 2012; 

Zarif Najafi et al., 2015). 

 

 No tratamento com a técnica lingual, o descolamento do braquete é mais 

prejudicial do que no tratamento ortodôntico com braquetes convencionais 

(Wiechmann, 2000). Além dos prejuízos citados anteriormente, nesta técnica a 

recolagem dos braquetes é feita de modo indireto, o que aumenta ainda mais o 

tempo de consulta, além de suscitar maior chance ao erro de posicionamento na 

recolagem (Scholz; Swartz, 1982; Wiechmann, 2000; Robles-Ruiz et al., 2014). 

 

 Para se aumentar a resistência de união dos braquetes, devemos observar 3 

aspectos principais: características das bases dos braquetes, condicionamento da 

superfície do esmalte e material de união entre as bases dos braquetes e o esmalte. 

 

 No que se refere ao condicionamento do esmalte dentário, existem diversas 

técnicas sugeridas na literatura para realizá-lo. A técnica de condicionamento com 
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ácido fosfórico a 37% é a mais utilizada (Reisner et al., 1997; van Waveren 

Hogervost et al., 2000; Canay et al., 2000; Brosh et al., 2005; Brauchli et al., 2010; 

Türköz; Ulusoy, 2012; Robles-Ruiz et al., 2015; Zarif Najafi et al., 2015), porém, 

existem técnicas alternativas como, o uso de diferentes ácidos (Ärtun; Bergland, 

1984; Bishara et al., 2000), o uso do laser de alta potência (Sagir et al., 2013), e o 

uso do jato de óxido de alumínio associado ao ácido fosfórico (Wiechmann, 2000; 

Cal-Neto et al., 2011; Suma et al., 2012; Zarif Najafi et al., 2015). 

 

Todas as técnicas de condicionamento do esmalte sugeridas apresentam um 

aspecto em comum; o objetivo é sempre o de criar micro identações retentivas que 

permitam ao agente de colagem penetrar no esmalte e atingir retenção mecânica por 

imbricação (Craig; Powers, 2002; Mehdi et al., 2009). 

 

A técnica do jateamento de óxido de alumínio associado à aplicação de ácido 

fosfórico é considerada eficiente para o condicionamento do esmalte (Chinelatti et 

al., 2007) e para o incremento da resistência de união entre o braquete e o dente  

(Wiechmann, 2000; Cal-Neto et al., 2011; Suma et al., 2012;  Zarif Najafi et al., 

2015). Entretanto, os trabalhos na literatura que avaliam a estrutura do esmalte após 

o jateamento ainda são escassos. Van Waveren Hogervost et al. (2000) avaliaram a 

perda de estrutura dentária após diferentes protocolos de jateamento com óxido de 

alumínio, variando o tempo de aplicação (1 e 5 segundos) e a pressão de 

jateamento (14,5-, 29-, e 43,5 psi). Robles-Ruiz et al. (2015) avaliaram a rugosidade 

do esmalte após o jateamento de óxido de alumínio com diferentes tamanhos de 

partículas (27-, 50-, e 90µm), previamente ao condicionamento com ácido fosfórico. 

Patcas et al. (2015) também avaliaram a rugosidade do esmalte após diferentes 

métodos de condicionamento do esmalte, estando entre eles, o método de 

jateamento com óxido de alumínio.  

 

Considerando a grande preocupação que existe em manter a integridade do 

esmalte dentário após qualquer técnica de condicionamento (Mehdi et al., 2009), nos 

propusemos a avaliar a quantidade de perda de estrutura e a rugosidade que 

diferentes tempos de aplicação do jato de óxido de alumínio, sugeridos na literatura, 

poderiam promover na superfície do esmalte, visto que o tempo de aplicação do jato 

é bastante variado e inconstante entre os estudos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 SITUAÇÕES CLÍNICAS QUE REQUEREM AUMENTO NA RESISTÊNCIA DE 

UNIÃO ENTRE O BRAQUETE E O DENTE 

 

 

 Apesar de já existirem protocolos eficientes de colagem de braquetes 

descritos na literatura (van Waveren Hogervost et al., 2000; Canay et al., 2000; 

Brauchli et al., 2010; Türköz; Ulusoy, 2012) e comprovados clinicamente, ainda há 

situações em que o ortodontista sente dificuldade de manter o braquete colado ao 

dente de forma satisfatória.  

 

 A colagem de braquetes em superfícies que não sejam de esmalte como em 

dentes com restaurações de amálgama, resina, coroas metálicas e de porcelana, 

complicam significativamente os mecanismos de adesão (Espinar-Escalona et al., 

2012). 

 

 Entretanto, existem outras situações clínicas em que a superfície é de 

esmalte, mas se necessita aumentar a resistência de união entre o braquete e o 

dente. Uma destas circunstâncias ocorre quando se utiliza a técnica ortodôntica 

lingual (Wiechmann, 2000). Nesta técnica, a colagem e a recolagem dos braquetes é 

normalmente realizada por meio da colagem indireta devido à dificuldade do acesso 

visual e também à grande variabilidade da anatomia das faces linguais dos dentes, o 

que requer maior tempo clínico. Além deste inconveniente, este processo aumenta o 

risco de erros de posicionamento do braquete (Robles-Ruiz et al., 2014).  

 

Um outro momento em que se defronta com a necessidade de aumento da 

resistência de união do braquete ao esmalte, é naquela situação em que envolve a 

alteração da estrutura do esmalte dentário. Zarif Najafi et al. (2015) estudaram a 

resistência de união de braquetes metálicos em dentes com e sem fluorose, após 

diferentes técnicas de condicionamento do esmalte e concluíram que a presença de 

fluorose no esmalte dentário afeta negativamente a resistência de união entre o 

braquete e o dente. A diminuição da resistência de união entre o braquete e o 



32 

 

esmalte em casos de fluorose dentária deve ocorrer devido à camada mais externa 

do esmalte ser ácido-resistente (Denbesten; Thariani, 1992; Adanir et al., 2009; 

Suma et al., 2012). 

 

 

2.2 TÉCNICAS DE CONDICIONAMENTO DO ESMALTE PARA AUMENTO DA 

RESISTÊNCIA DE UNIÃO ENTRE O BRAQUETE E O DENTE 

 

 

   Uma das maneiras de promover o incremento da resistência de união entre 

o braquete e o dente, se acredita ser aumentando a rugosidade da superfície do 

esmalte dentário, de forma a promover maior número de imbricações entre essa 

superfície e o adesivo (Mehdi et al., 2009; Espinar-Escalona et al., 2012). Para tanto, 

algumas sugestões de técnicas de condicionamento do esmalte, com o intuito de 

aumentar a rugosidade da superfície e/ou a resistência de união entre o esmalte e o 

braquete, são encontradas na literatura. 

Wiechmann (2000) comparou a resistência de união entre dente e material de 

colagem indireta frente a duas diferentes técnicas de condicionamento do esmalte. O 

autor utilizou 40 dentes bovinos para o estudo. Vinte dentes foram jateados com 

óxido de alumínio de 50µm, por 3 segundos, a uma distância de 5mm da superfície 

do esmalte, seguidos por condicionamento com ácido fosfórico a 37%, por 30 

segundos. Os outros 20 dentes foram condicionados apenas com o ácido fosfórico a 

37%, por 30 segundos, sem jateamento prévio. Ele concluiu que o jateamento com 

óxido de alumínio previamente ao condicionamento ácido aumenta a resistência de 

união entre esmalte e material de colagem indireta e considerou o jateamento como 

um importante passo no processo de colagem indireta. 

Halpern e Rouleau (2010) se propuseram a determinar o melhor método de 

preparo da superfície do dente para a retenção de braquetes ortodônticos colados 

frente a uma força de tensão. Eles utilizaram 212 pré-molares inferiores que foram 

divididos randomicamente em 4 grupos (n = 53). O grupo 1 (controle) não recebeu 

nenhum jateamento prévio ao uso do primer autocondicionante Transbond Plus (3M 

Unitek, Monrovia, California, EUA). Os grupos 2, 3 e 4 receberam jateamento com 

partículas de óxido de alumínio de 25-, 50- e 100µm, a uma distância de 2,1cm, 
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perpendicular à superfície vestibular dos dentes, sob pressão de 70 psi, por menos 

de 1 segundo. Os dentes dos grupos 2, 3 e 4 foram também condicionados com o 

primer autocondicionante Transbond Plus após o jateamento. Os resultados do 

estudo demonstraram que os métodos de condicionamento que proporcionaram as 

melhores retenções dos braquetes foram, em ordem decrescente: jateamento com 

óxido de alumínio de 100µm, jateamento com óxido de alumínio de 50µm, 

jateamento com óxido de alumínio de 25µm, todos associados ao primer 

autocondicionante Transbond Plus, e nenhum jateamento.  

Cal-Neto et al. (2011) avaliaram a influência do jateamento do esmalte, 

previamente ao condicionamento, na resistência de união de braquetes linguais 

colados indiretamente. Foram utilizados 40 pré-molares superiores, divididos 

randomicamente em dois grupos. No grupo 1 (controle) os dentes foram 

condicionados com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos. Já no grupo 2 as 

superfícies linguais foram jateadas com óxido de alumínio de 50µm por 3 segundos, 

a uma distância de 5mm, sob pressão de 65-70psi, previamente ao condicionamento 

com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos. Eles concluíram que o jateamento com 

óxido de alumínio previamente ao condicionamento ácido aumenta a resistência de 

união de braquetes linguais colados indiretamente in vitro. 

Türköz e Ulusoy (2012) tiveram como objetivo comparar os efeitos de 

diferentes técnicas de condicionamento do esmalte para a colagem de braquetes em 

termos de resistência de união, índice de resina remanescente (ARI) e análise com 

microscópio eletrônico de varredura. Os autores utilizaram 90 pré-molares que foram 

randomicamente divididos em 6 grupos (n = 15). No grupo 1, os dentes foram 

condicionados com ácido fosfórico a 35% por 15 segundos. No grupo 2, foi aplicado 

um primer autocondicionante (SEP; Transbond Plus; 3M Unitek, Monrovia, CA, USA) 

que foi esfregado suavemente sobre a superfície do esmalte por 5 segundos. No 

grupo 3, os dentes foram jateados com óxido de alumínio de 50µm, a uma distância 

de 1mm, perpendicular à superfície do esmalte, com pressão de 65-70psi, por 10 

segundos. No grupo 4, os dentes foram inicialmente jateados como no grupo 3 e, em 

seguida, foram condicionados com ácido fosfórico a 35% por 15 segundos. No grupo 

5, as superfícies dos esmaltes dos dentes foram condicionadas com laser Er:YAG 

(Kavo Key 3, hand-piece 2060TM; Kavo Dental GmbH, Biberach, Germany), 

administrado a 350mJ/pulso com frequência de 4Hz, a uma distância de 1mm. Para 
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o grupo 6, os dentes foram condicionados com laser como no grupo 5 e em seguida, 

foram condicionados com ácido fosfórico a 35% por 15 segundos. Os autores 

concluíram que, apesar de o condicionamento com laser promover maior resistência 

de união, esse método resultou em considerável dano à superfície do esmalte, 

observado com microscópio eletrônico de varredura. Portanto, o condicionamento 

ácido e a técnica autocondicionante foram considerados mais seguros para a 

colagem de braquetes ortodônticos. E tendo em vista que o jateamento com óxido 

de alumínio, apenas, não promoveu resistência de união suficiente, essa técnica 

deve ser acompanhada por condicionamento ácido para atingir melhores resultados. 

Suma et al. (2012) avaliaram o efeito do jateamento com óxido de alumínio e 

compararam os diferentes tipos de materiais de colagem na resistência de união de 

braquetes metálicos colados em superfícies de esmalte com fluorose. Para o estudo, 

os autores utilizaram 60 pré-molares, apresentando graus de fluorose que variavam 

de moderado a grave, divididos em 3 grupos (n = 20). Os seguintes protocolos de 

condicionamento do esmalte e de colagem dos braquetes (Gemini series, 3M Unitek) 

foram utilizados: grupo 1 – condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 15 

segundos e colagem com o adesivo Transbond XT; grupo 2 – jateamento com 

partículas de 50µm de óxido de alumínio por 5 segundos, com 80psi de pressão, a 

uma distância de 10mm e angulação de 45º da superfície do esmalte, seguido de 

condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 60 segundos, e colagem com o 

adesivo Transbond XT; grupo 3 – jateamento e condicionamento ácido  idêntico ao 

grupo 2, porém a colagem foi realizada com o adesivo Enlight LC. Os autores 

concluíram que o jateamento com óxido de alumínio seguido de condicionamento 

ácido produz maior resistência de união em esmaltes com fluorose do que o 

condicionamento ácido apenas, independente do sistema adesivo utilizado. 

Zarif Najafi et al. (2015) avaliaram a resistência de união de braquetes 

metálicos colados em dentes com e sem fluorose após quatro diferentes métodos de 

condicionamento. Eles utilizaram 176 pré-molares para o estudo, 88 com fluorose 

moderada e 88 sem fluorose. Os dentes foram divididos randomicamente em oito 

grupos iguais (n=20), e os outros 16 dentes foram reservados para uma análise 

qualitativa. Os grupos de 1 a 4 corresponderam aos dentes sem fluorose, e os de 5 a 

8, aos com fluorose. Os dentes dos grupos 1 e 5 receberam condicionamento com 

ácido fosfórico a 37% por 30 segundos sobre a superfície vestibular. Os dentes dos 
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grupos 2 e 6 receberam condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 120 

segundos. Os dentes dos grupos 3 e 7 tiveram suas faces vestibulares jateadas com 

óxido de alumínio de 50µm por 5 segundos a 40Ib de pressão, a 10mm de distância, 

e em seguida receberam condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 

segundos. Os dentes dos grupos 4 e 8 foram irradiados com laser Er:YAG por 10 

segundos antes de receberem o condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 

segundos. Os resultados mostraram que o aumento do tempo de condicionamento 

da superfície do esmalte com o ácido fosfórico e a técnica que combina o jato de 

óxido de alumínio com o ácido fosfórico foram eficientes em incrementar a 

resistência de união dos braquetes à superfície do esmalte quando comparados ao 

grupo controle, embora não tenham sido estatisticamente significantes. A conclusão 

dos autores foi que nenhum dos métodos foi eficiente em aumentar 

significativamente a resistência de união entre braquetes metálicos e dentes com 

fluorose e que a aplicação do laser Er:YAG diminuiu a resistência de união entre o 

braquete e o dente, tanto em dentes com fluorose quanto nos dentes sem fluorose.  

 

 

2.3 JATO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO 

 

 

2.3.1 Mecanismo de funcionamento do jato de óxido de alumínio 

 

 

A tecnologia do jateamento consiste no uso da velocidade da partícula de 

óxido de alumínio projetada por ar sob pressão, que quando impacta na superfície 

do dente, resulta numa remoção rápida e eficiente de substâncias (Black, 1945, 

Phoenix; Shen, 1995; Laurell; Hess, 1995; Mulcahey et al., 1999).  

 

O primeiro aparelho jateador foi introduzido por Black em 1945 para o preparo 

não-mecânico de cavidades e para a realização de profilaxias. O aparelho 

desenvolvido poderia ser regulado com baixa pressão de ar (25-40 psi) para ser 

utilizado em profilaxias e, em níveis de pressão mais alta (80-90 psi), para a 
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remoção de manchas, preparos cavitários, alívio de cúspides presentes em oclusão 

traumática e remoção de restaurações antigas (Santos-Pinto, 2000). 

 

Esse equipamento perdeu popularidade no final dos anos 50 devido a 

significantes desvantagens, como a inabilidade de criar ângulos definidos para 

determinadas restaurações (Epstein, 1951; Morrison; Berman, 1953; Meyers, 1954), 

a remoção demorada de materiais como amálgama e ouro, e a excessiva produção 

de pó abrasivo durante o seu uso. E, com o advento do motor de alta rotação, a 

tecnologia do jateador declinou ainda mais (Goldstein; Parkins, 1994; Laurell; Hess, 

1995; Olsen et al., 1997; Peruchi et al., 2002; Mehdi et al., 2009).  

 

O seu uso foi retomado devido ao progresso no desenvolvimento de materiais 

dentários restauradores diretos que não precisavam mais de uma cavidade de 

ângulos bem definidos para serem utilizados (Laurell; Hess, 1995; Peruchi et al., 

2002), por ser considerado um instrumento seguro para proteger os tecidos moles 

orais (Olsen et al., 1997) e também quando foi observado que o jateamento pode ser 

utilizado para promover uma superfície rugosa e irregular em materiais como ouro, 

amálgama e porcelana (Zachrisson; Buyukyilmaz, 1993), com o aumento da área de 

superfície e o consequente aumento da molhabilidade para um sistema adesivo 

(Los; Barkmeier, 1994).  

 

Porém, o condicionamento do esmalte apenas com jato de óxido de alumínio 

demonstrou-se inaceitável clinicamente (Olsen et al., 1997; Canay et al., 2000; Berk 

et al., 2008), mas eficiente quando utilizado previamente ao condicionamento ácido 

ou ao SEP (Canay et al., 2000; Halpern; Rouleau, 2010). 

 

 

2.3.2 Protocolos de aplicação 

 

 

Diversas pesquisas aplicaram jato de óxido de alumínio como método de 

condicionamento do esmalte. E, entre essas pesquisas, é observada grande 

variação no protocolo de aplicação do jato.  O jateamento com óxido de alumínio 
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pode variar na pressão do ar, tamanho da partícula, distância e angulação da ponta 

ativa do aparelho à superfície do dente e tempo de aplicação. 

 

Com relação à pressão do ar, encontra-se na literatura relatos de jateamento 

com 14,5 psi (van Waveren Hogervost et al., 2000), 60-80 psi (Reisner et al., 1997; 

Canay et al., 2000; Brosh et al., 2005; Berk et al., 2008; Halpern; Rouleau, 2010; 

Cal-Neto et al., 2011; Turköz e Ulusoy., 2012; Suma et al., 2012; Pakshir et al., 2012; 

Robles-Ruiz et al., 2014; Robles-Ruiz et al., 2015), e 160 psi (Olsen et al., 1997). 

 

Já quanto à partícula de óxido de alumínio, os tamanhos utilizados variam 

entre 25-27µm (Chinelatti et al., 2007; Halpern e Rouleau, 2010; Robles-Ruiz et al., 

2014; Robles-Ruiz et al., 2015), 50µm (Olsen et al., 1997; Reisner et al., 1997; 

Wiechmann, 2000; van Waveren Hogervost et al., 2000; Canay et al., 2000; Brosh et 

al., 2005; Berk et al., 2008; Halpern; Rouleau, 2010; Cal-Neto et al., 2011; Türköz; 

Ulusoy, 2012; Suma et al., 2012; Pakshir et al., 2012; Robles-Ruiz et al., 2014; 

Robles-Ruiz et al., 2015; Zarif Najafi et al., 2015) e 90-100 µm (Olsen et al., 1997; 

Halpern; Rouleau, 2010; Robles-Ruiz et al., 2014; Robles-Ruiz et al., 2015). 

 

Sobre a distância do bico do jateador à superfície do esmalte, encontra-se 

descrito na literatura estudos que jateiam a 1mm (van Waveren Hogervost et al., 

2000; Berk et al., 2008; Türköz; Ulusoy, 2012), a 2mm (Chinelatti et al., 2007), a 5-

6mm (Reisner et al., 1997; Wiechmann, 2000; Brosh et al., 2005; Cal-Neto et al., 

2011; Robles-Ruiz et al., 2014; Robles-Ruiz et al., 2015), a 10mm (Olsen et al., 

1997; Canay et al., 2000; Suma et al., 2012; Pakshir et al., 2012; Zarif Najafi et al., 

2015) e a 21 mm (Halpern; Rouleau, 2010). 

 

Nem todos os estudos relatam a angulação do bico do jateador em relação à 

superfície do esmalte durante o jateamento (Olsen et al., 1997; Reisner et al., 1997; 

Wiechmann, 2000; Brosh et al., 2005; Cal-Neto et al., 2011; Pakshir et al., 2012), 

porém, entre os estudos que relatam, encontram-se descritos os ângulos de 45º 

(Canay et al., 2000; Chinelatti et al., 2007; Suma et al., 2012), 80º (Peruchi et al., 

2002) e 90º (van Waveren Hogervost et al., 2000; Berk et al., 2008; Halpern; 

Rouleau, 2010; Turköz; Ulusoy., 2012; Robles-Ruiz et al., 2014; Robles-Ruiz et al., 

2015). 
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Já com relação ao tempo de aplicação, os estudos também variam entre si. 

Encontra-se relatos de aplicação por menos de 1 segundo (Halpern; Rouleau, 2010), 

2-3 segundos (Olsen et al., 1997; Reisner et al., 1997; Wiechmann, 2000; Cal-Neto 

et al., 2011; Pakshir et al., 2012; Robles-Ruiz et al., 2014; Robles-Ruiz et al., 2015), 

5 segundos (Canay et al., 2000; Brosh et al., 2005; Suma et al., 2012; Zarif Najafi et 

al., 2015), 10 segundos (Chinelatti et al., 2007; Berk et al., 2008; Türköz; Ulusoy, 

2012) e 15 e 30 segundos (van Waveren Hogervost et al., 2000). 

 

2.4 ANÁLISES QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA ESTRUTURA DENTÁRIA  

 

O condicionamento do esmalte dentário implica em alterações da sua 

estrutura, que pode ser em menor ou em maior grau. O desejo dos profissionais é 

encontrar um protocolo de condicionamento seguro e eficiente, ou seja, que 

promova a menor perda de estrutura possível, com o maior ganho de identações na 

sua superfície que possibilitem a aderência eficiente de um sistema adesivo (Mehdi 

et al., 2009). 

Alguns estudos se propuseram a avaliar o efeito causado na estrutura 

dentária após diferentes tipos de condicionamento. Olsen et al. (1997)  compararam 

a técnica tradicional de condicionamento da superfície do esmalte por ácido fosfórico 

com a técnica de condicionamento por jateamento abrasivo, utilizando tamanhos de 

partículas diferentes. Eles analisaram a estrutura do esmalte pós-condicionamento 

por meio de imagens obtidas por microscópio eletrônico de varredura. Os autores 

observaram que o esmalte condicionado por ácido fosfórico apresentou prismas de 

rugosidade com formatos semelhantes a favos de mel, enquanto que o esmalte 

condicionado com jato de óxido de alumínio não apresentou regularidade de forma. 

Eles observaram apenas que a superfície jateada com partículas de 50 µm 

apresentou-se mais lisa que a superfície jateada com partículas de 90 µm. 

Reisner et al. (1997) compararam a rugosidade causada na superfície do 

esmalte após diferentes protocolos de condicionamento. Os protocolos de 

condicionamento aplicados foram quatro: A – jateamento com óxido de alumínio de 
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50 µm, B – jateamento com óxido de alumínio de 50 µm seguido de 

condicionamento com ácido fosfórico a 37%, C – desgaste da superfície vestibular 

com broca 1172 seguido de condicionamento com ácido fosfórico a 37% e D – 

polimento com taça de borracha e pasta seguido de condicionamento com ácido 

fosfórico a 37%. A avaliação da rugosidade do esmalte foi realizada através de 

análise qualitativa, no microscópio eletrônico de varredura, e análise quantitativa, 

com perfilômetro óptico (Roughness/Step Height Tester, RST, WYKO Corp.). As 

imagens obtidas pelo microscópio eletrônico de varredura foram expostas no artigo, 

porém os autores não fizeram nenhuma consideração sobre o aspecto visual de 

cada grupo. Para a análise quantitativa, os autores levaram em consideração os 

valores de rugosidade média (Ra). A rugosidade média (Ra) para o grupo A foi de 

1232 ± 289 nm; para o grupo B, 1556 ± 153 nm; para o grupo C, 1680 ± 650 nm; e 

para o grupo D, 1268 ± 180 nm. Embora não tenham encontrado diferença 

estatística entre os grupos, os autores ressaltaram que o grupo que produziu a 

superfície mais rugosa foi o C (preparado com a broca 1172), e o grupo que 

produziu a menor rugosidade foi o A (preparado com jato de óxido de alumínio 

50µm). 

van Waveren Hogervost et al. (2000) compararam a técnica de jateamento 

com a técnica convencional de condicionamento ácido do esmalte. Para a avaliação 

da perda de esmalte dentário pós-condicionamento, eles utilizaram 42 incisivos 

bovinos, cujas superfícies de esmalte haviam sido planificadas antes do estudo. Os 

42 dentes foram divididos em 7 grupos (n = 6), de acordo com a técnica de 

condicionamento realizada: grupo1 – condicionamento com ácido fosfórico a 37% 

por 30 segundos; grupo 2 – jateamento com óxido de alumínio, com 14,5 psi de 

pressão e 1 segundo de aplicação; grupo 3 – jateamento com óxido de alumínio, 

com 14,5 psi de pressão e 5 segundos de aplicação; grupo 4 – jateamento com 

óxido de alumínio, com 29 psi de pressão e 1 segundo de aplicação; grupo 5 – 

jateamento com óxido de alumínio, com 29 psi de pressão e 5 segundos de 

aplicação; grupo 6 – jateamento com óxido de alumínio, com 43,5 psi de pressão e 1 

segundo de aplicação; grupo 7 – jateamento com óxido de alumínio, com 43,5 psi de 

pressão e 5 segundos de aplicação. Os jateamentos foram realizados com partículas 

de óxido de alumínio de 50µm, a 1mm de distância da superfície do esmalte, num 

eixo perpendicular de aplicação. A rugosidade da superfície de cada amostra foi 
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medida por um perfilômetro (Perthometer PRK, Perthen, Hannover, Germany) que 

realizou 25 medições de cada dente no sentido cérvico-incisal, com intervalos de 

0,25mm. A determinação do valor de esmalte perdido foi feita com a comparação 

dos valores de rugosidade obtidos para cada dente antes e depois do 

condicionamento. Também foram realizadas imagens em microscópio eletrônico de 

varredura de todos os grupos. Os autores concluíram que não houve diferença 

significante na quantidade de perda de esmalte entre o grupo jateado com baixa 

pressão (14,5 psi), por 1 segundo e o grupo condicionado com ácido fosfórico a 37% 

por 30 segundos. Concluíram também que o jateamento por maiores tempos ou com 

maior pressão resultou em significativo aumento da quantidade de perda de esmalte. 

Apenas três imagens obtidas pelo microscópio eletrônico de varredura foram 

expostas no artigo: esmalte jateado com óxido de alumínio 50 µm, sob pressão de 

14,5 psi, por 1 segundo; esmalte jateado com óxido de alumínio 50 µm, sob pressão 

de 43,5 psi, por 5 segundos; e esmalte condicionado com ácido fosfórico a 37%, por 

30 segundos. Os autores consideraram que as imagens dos grupos jateados com 

óxido de alumínio demonstram perda irreversível do esmalte, enquanto a imagem do 

grupo condicionado com ácido fosfórico demonstra componentes orgânicos intactos, 

o que permite a remineralização da superfície condicionada. 

Chinelatti et al. (2007) analisaram a morfologia do esmalte após diferentes 

tipos de condicionamento, por meio de avaliação com microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). Os tipos de condicionamentos aplicados foram: condicionamento 

com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos; condicionamento com jato de óxido de 

alumínio de 27,5µm, com 60psi de pressão, a 2mm de distância da superfície do 

esmalte, por 10 segundos; e condicionamento com jato de óxido de alumínio 

seguido por aplicação do ácido fosfórico, seguindo as mesmas condições de 

aplicação para o jato e para o ácido descritos acima. Os autores observaram que o 

esmalte condicionado apenas com o ácido fosfórico apresentou a formação de micro 

porosidades, em que os tecidos periféricos dos prismas estavam dissolvidos e as 

partes centrais estavam intactas (padrão tipo 2); que o esmalte condicionado apenas 

com o jato de óxido de alumínio exibiu um aspecto irregular, sem um padrão de 

condicionamento definido; e que o esmalte condicionado com jato de óxido de 

alumínio seguido de aplicação de ácido fosfórico apresentou um padrão similar ao 

esmalte que foi condicionado com ácido fosfórico apenas. 
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 Robles-Ruiz et al. (2015) compararam o incremento da rugosidade do esmalte 

lingual após diferentes protocolos de condicionamento. Foram utilizados 24 dentes 

para o estudo e os protocolos utilizados foram: condicionamento com ácido fosfórico 

a 37% e jateamentos com óxido de alumínio de 27-, 50- e 90 µm seguidos de 

condicionamento com ácido fosfórico a 37%. Para a avaliação do incremento da 

rugosidade do esmalte, os autores utilizaram um microscópio a laser confocal (Leica 

DCM 3D; Sensofar-Tech, Terrassa, Spain) e realizaram uma leitura antes (T0) e uma 

após (T1) os condicionamentos. A área de leitura foi de 636,61 x 477,25 µm no 

centro da superfície lingual e as imagens foram obtidas com a objetiva de aumento 

de 10 vezes. Os parâmetros avaliados foram rugosidade média (Ra) e pico máximo 

(Rz), mensurados em micrômetros (µm). Foram realizadas leituras de 5 linhas 

verticais e 5 linhas horizontais, num total de 10 linhas por área. Os valores médios 

de Ra e Rz de cada dente foram obtidos com a média dos valores encontrados pela 

leitura dessas 10 linhas. Quatro dentes, um para cada protocolo de 

condicionamento, foram utilizados para avaliação em microscópio eletrônico de 

varredura (LEO 450 model; LEO Electron Microscopy, Ltd, Cambridge, United 

Kingdom), para a identificação do padrão de condicionamento do esmalte de acordo 

com o estudo de Silverstone et al. Os autores concluíram que o jateamento da 

superfície lingual do esmalte com óxido de alumínio de 27-, 50- e 90 µm previamente 

ao condicionamento com ácido fosfórico resulta em uma maior rugosidade e produz 

um padrão de condicionamento mais uniforme que o apresentado pelo 

condicionamento com ácido fosfórico somente. 

Patcas et al. (2015) se propuseram a determinar as propriedades da 

superfície do esmalte após o jateamento com óxido de alumínio e após o 

condicionamento com ácido fosfórico e as características dessas superfícies após a 

colagem de um adesivo ortodôntico. Eles utilizaram para o estudo 30 pré-molares 

que foram divididos em seis grupos (n=5): grupo cujo esmalte foi deixado intacto; 

grupo cujo esmalte foi jateado com óxido de alumínio; grupo que o esmalte recebeu 

condicionamento ácido; grupo que o esmalte foi jateado com óxido de alumínio 

seguido de condicionamento ácido; grupo que o esmalte foi condicionado com ácido 

fosfórico apenas e após foi colado um braquete metálico; e, finalmente, o grupo que 

o esmalte foi jateado com óxido de alumínio, seguido de condicionamento ácido e 

teve um braquete metálico colado em sua superfície. Todos os tratamentos foram 
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realizados na superfície vestibular dos dentes. Para o jateamento com óxido de 

alumínio, a partícula utilizada foi a de 50µm, a uma pressão de 36,26 psi, a 5 mm de 

distância, por 5 segundos. Para o condicionamento ácido, foi utilizado o ácido 

fosfórico a 35% aplicado por 30 segundos. A rugosidade da superfície foi examinada 

em 5 regiões por dente com um Interferômetro óptico (Wyko NT 1100; Veeco, 

Tucson, Ariz), operado com a lente de 20 vezes, com área de leitura de 113 x 148,5 

µm. Os parâmetros avaliados foram rugosidade média da superfície (Sa), o desvio 

padrão da distribuição da altura (Sq), a média da diferença entre os cinco picos mais 

altos e os cinco vales mais baixos (Sz), o parâmetro híbrido (Sdr) e o parâmetro 

funcional (Sci). A metodologia do estudo para a avaliação da perda de estrutura 

dentária consistiu em recobrir uma metade da face vestibular dos dentes para obter 

duas interfaces após o condicionamento das superfícies expostas, a tratada pelo 

condicionamento e a não tratada. Por meio do delineamento de três linhas de perfil 

que passavam pela interface tratada e não-tratada os autores avaliaram o valor da 

perda de estrutura de esmalte medindo a diferença vertical entre essas regiões. A 

aquisição dos parâmetros de perda de estrutura dentária foi realizada em aumento 

de 5 vezes e numa área de 231,1 x 303,8 µm. As linhas de perfil foram niveladas 

com funções exponenciais negativas (Sigma Plot version 12; Sysstat, San Jose, 

Calif.). A morfologia do esmalte foi ainda avaliada com o microscópio eletrônico de 

varredura. Os autores concluíram que o jateamento com óxido de alumínio mais o 

condicionamento com ácido fosfórico cria uma superfície de esmalte rugosa, típica 

de condicionamento tipo I, com a maior extensão de perda de esmalte. Além disso, 

observaram que não houve diferença estatística na quantidade de resina infiltrada 

no esmalte após a colagem do braquete nas superfícies de esmalte que foram 

apenas jateadas e nas que foram jateadas e condicionadas com ácido, porém que 

essa última superfície apresentou melhores características interfaciais.  

Zarif Najafi (2015) avaliaram por análise em microscópio eletrônico de 

varredura a superfície de dentes com e sem fluorose após quatro diferentes técnicas 

de condicionamento do esmalte. As técnicas utilizadas no estudo foram: 

condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos; condicionamento com 

ácido fosfórico a 37% por 120 segundos; jateamento com óxido de alumínio de 

50µm por 5 segundos, a 10 mm de distância da superfície do esmalte, com 4-Ib de 

pressão e subsequente condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 
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segundos; e aplicação de laser Er:YAG por 10 segundos e subsequente aplicação 

de ácido fosfórico a 37% por 30 segundos. Os autores observaram que os dentes 

com fluorose condicionados com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos 

apresentaram menos irregularidades que os dentes sem fluorose condicionados da 

mesma forma e que maiores irregularidades foram observadas nos dentes, com e 

sem fluorose, condicionados com ácido fosfórico por 120 segundos.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Verificando na literatura a existência de indicação de diferentes tempos para a 

aplicação de jato de óxido de alumínio no esmalte para incrementar a resistência de 

união de braquetes em algumas situações clínicas, o objetivo do presente trabalho 

foi avaliar e comparar: 

 

1) A perda de estrutura de esmalte 

2) A rugosidade do esmalte 

 

Após o condicionamento da superfície de esmalte com jato de óxido de 

alumínio de 50 µm por diferentes períodos de tempo (01, 03, 05, 07 e 10 segundos). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 

a) Montagem dos corpos de prova 

 110 pré-molares humanos 

 Curetas 

 Plástico adesivo (Con-Tact, Vulcan, RJ, Brasil) 

 Disco diamantado 

 Caixas plásticas retangulares (30mm de comprimento x 20mm de largura x 

10mm de altura) 

 Esferas de aço inoxidável de 5mm de diâmetro 

 Dispositivos para posicionar a esfera e o dente 

 Segmentos de mangueira de silicone de 4mm de diâmetro e 6mm de altura 

 Massa Durepoxi (Loctite, Henkel Ltda, SP, Brasil) 

 Cola instantânea 

 Pinça de ponta reta 

 Gesso especial tipo IV (Durone-Dentisply Ind. e Com., RJ, Brasil) 

 

b) Armazenamento das amostras 

 Água destilada 

 Potes plásticos 

 

c) Avaliação quantitativa e qualitativa do esmalte 

 Interferômetro óptico Talysurf CCl Lite (Taylor Hobson – AMETEK Inc, 

Pennsylvania)  

 Perfilômetro Form Talysurf Intra (Taylor Hobson – AMETEK Inc, 

Pennsylvania)   

 Microscópio eletrônico de varredura (LEO-430, LEO Eletron Microscopy Ltd, 

Cambridge, London) 
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 Placas metálicas para padronizar o posicionamento das amostras no 

interferômetro óptico e perfilômetro 

 

d) Aplicação do jato de óxido de alumínio 

 Microjateador de óxido de alumínio (Bio-art, Dental Equipament Ltda, SP, 

Brasil) 

 Óxido de Alumínio de 50µm (Danville, CA, USA) 

 Dispositivo para padronizar a distância e ângulo de aplicação do jato de óxido 

de alumínio 

 

e) Análise estatística 

 Software BioEstat 5.0 (Pará, Brasil) 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Obtenção da Amostra 

 

 

 Cento e dez pré-molares isentos de fraturas ou defeitos visíveis nas faces 

vestibulares foram obtidos por meio de doações do Banco de Dentes Humanos da 

FOUSP (Anexo A), após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da 

FOUSP (Protocolo número: 919.018) (Anexo B). 

 

Os dentes selecionados foram higienizados por meio de raspagem com 

curetas para a remoção de cálculos e/ou restos de tecido periodontal presentes em 

suas raízes e armazenados em água destilada, à temperatura ambiente, a qual era 

trocada uma vez por semana até o início do experimento para evitar a proliferação 

de microorganismos. 
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4.2.2 Preparo dos Corpos de Prova 

 

 

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho de avaliar a alteração do perfil 

e da rugosidade do dente após o jateamento com o óxido de alumínio, era preciso 

garantir que, tanto o perfil, quanto a rugosidade dos dentes fossem avaliados 

exatamente na mesma região, em dois diferentes momentos. Assim, foi necessário 

preparar os corpos de prova, estabelecendo alguns pontos de referência para a 

leitura inicial e que fossem reprodutíveis na segunda leitura. 

 

Para a leitura do perfil, foi introduzida no corpo de prova uma esfera de aço 

inoxidável de 5 mm de diâmetro para ser utilizada como uma referência para garantir 

a leitura do perfil da mesma região, nos dois diferentes momentos desta pesquisa.  

 

Os corpos de prova foram montados em caixas plásticas retangulares, onde 

foram posicionadas inicialmente as esferas e, em seguida, os dentes. Ao final do 

posicionamento destes dois elementos, estes foram fixados permanentemente com 

gesso especial do tipo IV.  

 

 

4.2.2.1 Posicionamento da esfera de aço inoxidável 

 

 

Primeiramente, a esfera era colocada sobre uma das extremidades do 

segmento de mangueira e fixada a ele com cola instantânea.  

 

No plano horizontal, o posicionamento da esfera foi determinado com a ajuda 

de um dispositivo de plástico construído com as mesmas dimensões da caixa 

plástica (30mm de comprimento x 20mm de largura) e que continha um orifício de 

mesmo diâmetro da esfera. Este orifício localizava-se mais próximo de uma das 

extremidades da caixa plástica e equidistante das duas bordas laterais (Figura 4.1A). 

 

Assim, primeiramente, era assentado o dispositivo coincidindo suas bordas 

com as bordas da caixa plástica; em seguida, o conjunto mangueira/esfera era 
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inserido com uma pinça de ponta reta na caixa plástica, pela extremidade aberta, e a 

esfera era encaixada no orifício do dispositivo plástico. Esta posição foi fixada com 

pequena porção de massa durepoxi na base do segmento de mangueira e mantida 

sem movimento por no mínimo 2 horas para finalizar o período de secagem desta 

massa (Figura 4.1B). 

 

No sentido vertical, os segmentos de mangueira de silicone de 6mm de altura 

garantiram o posicionamento das esferas de aço inoxidável (5mm de diâmetro) 

acima das bordas da caixa plástica (10 mm de altura) (Figura 4.1C). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.2.2.2 Posicionamento dos dentes 

 

 

Inicialmente, os dentes foram preparados para serem posicionados nas 

caixas plásticas. 

 

Parte das raízes dos dentes foi cortada para evitar a sua colisão com o 

conjunto mangueira/esfera no momento de posicionar os dentes dentro da caixa 

plástica. 

Figura 4.1 – A – Dispositivo plástico para auxiliar o posicionamento da esfera; B – 
Esfera centralizada na caixa plástica com o auxílio do dispositivo 
posicionador; C – Esfera posicionada acima da borda superior da caixa 
plástica  

A C B 
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Além disto, adesivos contendo uma abertura circular de 3mm de diâmetro 

foram colados na face vestibular dos dentes para delimitar a área no centro da coroa 

clínica que seria avaliada e que receberia a aplicação do jato de óxido de alumínio 

(Figura 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao posicionamento propriamente dito dos dentes, foi estabelecido um 

protocolo para a disposição da face vestibular no plano horizontal e também vertical. 

 

No plano horizontal, os dentes foram posicionados com os longos eixos das 

faces vestibulares paralelos às bordas laterais da caixa. Este posicionamento foi 

obtido com o auxílio do mesmo dispositivo plástico utilizado para posicionar as 

esferas. Ele apresentava uma linha vertical que dividia o dispositivo em duas 

metades iguais, passava no centro do orifício que posicionava a esfera de aço e era 

paralela às bordas laterais da caixa. Ao ajustar o dispositivo de modo a coincidir as 

suas bordas com as da caixa, e o orifício com a esfera já posicionada, o dente era 

posicionado de tal maneira que o longo eixo da face vestibular coincidisse com esta 

linha de referência (Figura 4.3). Desta forma, os longos eixos das coroas dos dentes 

eram posicionados paralelamente às bordas laterais das caixas. Esta posição era 

estabilizada com o auxílio de massa durepoxi. 

 

 

Figura 4.2 – Dente com o ápice da raiz cortada e com o adesivo de abertura 
circular de 3mm de diâmetro colado em sua face vestibular 
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Para o posicionamento da face vestibular dos dentes no plano vertical, um 

outro dispositivo foi utilizado. Este instrumento consiste de uma base metálica com 

duas hastes que suportam uma barra metálica retangular paralela à base. A barra 

metálica pode ser deslocada no sentido vertical, mantendo o paralelismo com a base 

do dispositivo. Desta forma, a caixa plástica contendo o dente, era posicionada 

sobre a base do dispositivo e, cuidadosamente, a barra metálica era deslocada para 

baixo até encostar no dente. O dente era avaliado por vista oclusal, proximal e 

movimentado até que o ponto de contato com a barra metálica correspondesse com 

o centro da face vestibular do dente, delimitado pelo adesivo; este procedimento 

buscava obter o paralelismo do centro da face vestibular à base da caixa plástica 

(Figura 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Posicionamento do dente na caixa plástica longo eixo da face vestibular 
paralelo às bordas laterais da caixa 
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Depois de definida a posição da esfera de aço e do dente, tanto no plano 

horizontal quanto vertical, gesso especial tipo IV foi utilizado para fixá-los na caixa 

plástica (Figura 4.5). Após a presa do gesso, foi realizada a profilaxia da área 

exposta dos dentes com taça de borracha e pedra pomes, em baixa rotação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Dente e esfera de aço fixados com auxílio de gesso especial tipoIV 

Figura 4.4 – Dispositivo utilizado para auxiliar o posicionamento do dente, mantendo o 
centro da face vestibular paralelo à base da caixa plástica  
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4.2.3 Distribuição das amostras e jateamento com óxido de alumínio 

 

 

A amostra foi dividida aleatoriamente em 5 grupos (n=22) para a aplicação de 

jato de óxido de alumínio por diferentes tempos. Nos grupos A, B, C, D e E, o jato de 

óxido de alumínio de 50 µm foi aplicado por 01, 03, 05, 07 e 10 segundos, 

respectivamente. Antes do jateamento, as faces vestibulares dos dentes foram 

secas com jato de ar por aproximadamente 5 segundos. O jateamento de todos os 

grupos com óxido de alumínio foi realizado a uma distância de 5mm, 

perpendicularmente à face vestibular e com 70 a 80psi de pressão. Este protocolo 

de distância e angulação do bico do jateador ao centro da superfície vestibular do 

dente foi conseguido por meio de um dispositivo construído para este fim (Figura 

4.6). Após o jateamento, as amostras eram lavadas com spray de água da seringa 

tríplice por aproximadamente 5 segundos e armazenadas em água destilada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Dispositivo para manter o bico do jateador à 5mm de 
distância e perpendicular à face vestibular do dente 
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4.2.4 Avaliação quantitativa da superfície do esmalte 

 

 

4.2.4.1 Avaliação da perda de estrutura do esmalte: comparação entre perfil inicial 

(T0) e final (T1) 

 

 

O perfilômetro Form Talysurf Intra (Taylor Hobson – AMETEK Inc, 

Pennsylvania) foi utilizado para delinear o longo eixo da face vestibular dos dentes 

antes (T0) e após (T1) o jateamento com óxido de alumínio (Figura 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

Para assegurar que a ponta avaliadora do perfilômetro realizasse a mesma 

trajetória em T0 e T1 para delinear e definir o perfil, alguns cuidados foram tomados. 

Primeiramente, foi confeccionada uma placa metálica que se encaixava 

perfeitamente à parte anterior do perfilômetro e permanecia imóvel. Na outra 

extremidade desta placa, foi fixado um dispositivo onde o corpo de prova era 

imobilizado com o longo eixo da face vestibular da coroa do dente paralelamente ao 

braço principal do perfilômetro. Este dispositivo era, porém, capaz de se deslocar 

perpendicularmente a este braço, no sentido mésio-distal do dente (Figura 4.8).  

 

Figura 4.7 – Perfilômetro Form Talysurf Intra (Taylor Hobson – AMETEK Inc, 
Pennsylvania) 



60 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo cuidado tomado para assegurar que a ponta avaliadora do 

perfilômetro realizasse a mesma trajetória em T0 e T1 para delinear e definir o perfil, 

foi a inserção da esfera de aço no momento da montagem do corpo de prova, como 

descrito no item 4.2.2.1. O pico da esfera foi considerado um ponto de referência 

para estabelecer a posição mésio-distal do corpo de prova em relação à ponta 

avaliadora e o início da leitura do perfil. 

 

Assim, para localizar e definir este ponto de referência, o corpo de prova era 

movimentado no sentido mésio-distal (eixo X) por meio da manipulação do parafuso 

do dispositivo da placa metálica e o braço do perfilômetro era deslocado no sentido 

do longo eixo do dente (eixo Y), até que o valor da altura máxima era obtido e 

detectado pela ponta do perfilômetro. Isto significava a constatação do pico da 

esfera metálica (Figura 4.9).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Placa metálica encaixada à parte anterior do perfilômetro, com dispositivo para o 
encaixe e imobilização das amostras com o longo eixo da face vestibular 
paralelo ao braço principal do perfilômetro 
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A partir deste ponto, acionava-se o braço do perfilômetro para que ele 

iniciasse o seu movimento ao longo do eixo Y e a sua ponta obtivesse a leitura do 

perfil do corpo de prova, passando pelo centro da coroa clínica da face vestibular do 

dente, ao longo de seu eixo vertical, considerando-se o protocolo de montagem dos 

corpos de prova (Figura 4.10). Por meio desta metodologia, imagens dos perfis das 

faces vestibulares dos dentes eram obtidas e, então, armazenadas em PDF.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Leitura do perfil da face vestibular da coroa clínica, ao 
longo de seu eixo vertical 

 

Figura 4.9 – Eixos de deslocamento do braço do perfilômetro (Y) e do 
dispositivo da placa metálica (X)  

A B 
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O delineamento do perfil do dente foi realizado também após o jateamento 

com o óxido de alumínio de 50 µm (T1). Os mesmos protocolos para o 

posicionamento dos corpos de prova no perfilômetro e para a definição do pico da 

esfera foram utilizados, garantindo o mesmo trajeto de leitura realizado em T0 para a 

captação da imagem do perfil em T1. Este protocolo possibilitou a sobreposição das 

imagens em T0 e T1 para a avaliação da alteração do perfil da face vestibular após o 

jateamento. 

 

Desta forma, após a sobreposição das imagens, alteração do perfil da 

superfície de esmalte após o jateamento foi realizada verificando-se a maior 

distância entre os perfis (ΔZ). Os valores de ΔZ foram obtidos em micrômetros e 

armazenados para cada corpo de prova (Figura 4.11). 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2 Avaliação da Rugosidade 

 

 

A leitura da rugosidade da superfície de esmalte foi realizada antes (T0) e 

após o seu jateamento (T1), por meio do Interferômetro a laser Talysurf CCl Lite 

(Taylor Hobson – AMETEK Inc, Pennsylvania) (Figura 4.12).  

 

 

Figura 4.11 – Sobreposição dos perfis em T0 (verde) e T1 (azul) 
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Para garantir a leitura da rugosidade da mesma área em dois momentos 

distintos, foi necessário estabelecer o mesmo posicionamento do corpo de prova no 

interferômetro, e o mesmo posicionamento da lente em relação ao corpo de prova, 

no momento da leitura. 

 

Para obter o mesmo posicionamento do corpo de prova no interferômetro nos 

dois momentos distintos desta pesquisa, uma placa metálica foi construída para ser 

encaixada perfeitamente sobre a mesa do Interferômetro. Esta placa continha, em 

sua superfície superior, um chanfro em “L” que garantia a estabilidade dos corpos de 

prova, construídos em caixas plásticas retangulares. Este procedimento assegurava 

que os corpos de prova fossem posicionados sempre no mesmo local da mesa do 

Interferômetro (Figura 4.13).  

 

Após a colocação do corpo de prova sobre a placa metálica em T0, a mesa 

do Interferômetro era movimentada através de um controle remoto para selecionar a 

área do dente que se desejava realizar a leitura da rugosidade com a lente 

avaliadora. A área de leitura escolhida era sempre a mais central dentro do círculo 

delimitado pelo adesivo colado incialmente na face vestibular. A lente avaliadora 

emitia uma luz verde que auxiliava a seleção desta área. 

Figura 4.12 – Interferômetro a laser Talysurf CCl Lite (Taylor Hobson – 
AMETEK Inc, Pennsylvania) 
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A leitura da rugosidade superficial foi realizada com a lente de aumento de 

50X que possibilitava a avaliação de uma área de 0,3mm x 0,3mm. A rugosidade 

superficial em T0 foi determinada pelo valor da rugosidade média da área avaliada 

(SaT0), que foi armazenado para cada amostra.  

 

Para obter o mesmo posicionamento da lente em relação ao corpo de prova, 

no momento da segunda leitura (T1), os parâmetros das coordenadas X e Y que 

definem a posição da mesa em relação à lente durante a leitura em T0 eram 

registrados para cada amostra. 

 

Desta forma, para a leitura da rugosidade da mesma área do dente em T1 o 

posicionamento do corpo de prova em T1 foi obtido reproduzindo-se o mesmo 

método realizado em T0 com a placa metálica chanfrada e a mesa era, então, 

deslocada para uma posição determinada pelas coordenadas X e Y registradas, 

garantindo assim que a área de leitura em T1 fosse exatamente a mesma realizada 

em T0. Os mesmos parâmetros da lente também foram utilizados para a leitura da 

área em T1. Assim, os valores da rugosidade média da área avaliada em T1 (SaT1) 

foram obtidos e também armazenadas para cada corpo de prova. A avaliação da 

rugosidade do esmalte dentário causada pelo jateamento com óxido de alumínio, 

Figura 4.13 – Placa metálica posicionada sobre a mesa do 
Interferômetro, garantindo a mesma posição de 
leitura em T0 e T1 
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neste estudo, foi realizada calculando-se a diferença entre os valores da rugosidade 

da área pós-jateamento e pré-jateamento (SaT1 - SaT0). Portanto, foi avaliado o 

incremento da rugosidade do esmalte causado pelo jateamento com o óxido de 

alumínio de 50µm.  

 

 

4.2.5 Avaliação qualitativa da superfície do esmalte: microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

 

 

O microscópio eletrônico de varredura (modelo LEO-430) do Laboratório de 

Biologia Oral da FOUSP com 15 kV foi utilizado para a avaliação qualitativa das 

superfícies de esmalte jateadas por diferentes períodos de tempo (01, 03, 05, 07 e 

10 segundos). 

 

 Um exemplar de cada grupo foi selecionado aleatoriamente para que as 

superfícies de esmalte jateadas fossem preparadas para análise em microscópio 

eletrônico de varredura. Os espécimes foram desidratados com concentrações 

crescentes de etanol e metalizados por deposição de fina camada de ouro 

equivalente a 10 nm com o aparelho Bal-Tec SDC 050 do Laboratório de Biologia 

Oral da FOUSP, para buscar aumento da refletividade da superfície. 

 

  As imagens obtidas foram analisadas de forma subjetiva, por 2 avaliadores, 

para verificar as características morfológicas apresentadas pela estrutura do esmalte 

após os diferentes tempos de jateamento com o óxido de alumínio.    

 

 

4.2.6 Análise Estatística 

 

 

Para a avaliação dos dados quantitativos deste trabalho (incremento da 

rugosidade e alteração do perfil do esmalte), foi realizada a análise descritiva e o 

teste de normalidade de cada grupo com o auxílio do software BioEstat 5.0. Caso os 

valores tivessem aderência à curva de normalidade, o teste estatístico aplicado para 
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comparar os grupos seria o ANOVA com o teste post hoc de Tukey para a 

comparação das médias. Se, eventualmente, não aderissem à curva de 

normalidade, o teste estatístico aplicado seria o de Kruskal-Wallis com o teste post-

hoc de Student-Newman-Keuls. Foi adotado um nível de significância de 5% 

(P=0,05). 

 

Para os dados quantitativos obtidos para o incremento da rugosidade e 

alteração do perfil do esmalte, foi realizado também o cálculo do erro do método. 

Trinta dias depois da leitura de T1 no interferômetro e no perfilômetro, 15 amostras 

foram lidas novamente em ambos os equipamentos. Os dados dos dois momentos 

foram comparados pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI) para verificação 

do erro do método.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 PERDA DE ESTRUTURA DENTÁRIA: AVALIAÇÃO DO PERFIL DA 

SUPERFÍCIE DE ESMALTE 

 

 

 Erro do método 

 

 

 Para a certificação de que a metodologia utilizada nesta pesquisa para 

delinear o perfil dos dentes na mesma linha em momentos diferentes (T0 e T1) e 

para realizar a sobreposição desses dois perfis era adequada e reprodutível, foi 

calculado o erro do método. Para isto, 15 amostras tiveram a segunda leitura de 

seus perfis (pós-jateamento) realizada em duplicidade, com intervalo de trinta dias 

entre elas. Nestes dois momentos, a sobreposição dos perfis (T0 e T1) foi realizada 

para a avaliação da quantidade da perda de estrutura dentária. Os valores de perda 

de estrutura dentária (ΔZ) encontrados nos dois momentos foram analisados por 

meio do coeficiente de correlação intraclasse (CCI). Pôde-se observar que o 

perfilômetro apresentou concordância quase perfeita entre as avaliações (CCI = 

0,999), evidenciando excelente reprodutibilidade do método. (Tabela 5.1). 

 

 

Tabela 5.1 – Avaliação da reprodutibilidade do método: coeficiente de correlação intraclasse 
 

 Média ΔZ 

(µm) 
DP CCI IC (95%) 

Medidas iniciais 126,78 92,89 
0,999 (0,998 – 1,00) 

Medidas repetidas 125,67 91,63 
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Alteração do perfil da superfície de esmalte 

 

 

Para verificar a alteração do perfil da superfície de esmalte, imagens deste 

perfil foram geradas antes e após o jateamento com óxido de alumínio por diferentes 

tempos. Estas imagens foram sobrepostas para cada corpo de prova e foram 

medidas as maiores distâncias existentes entre estas imagens. 

 

As medidas de tendência central e dispersão da discrepância entre as 

imagens do perfil inicial e final estão demonstrados na Tabela 5.2.  Pode-se observar 

que a média da quantidade de perda de estrutura dentária (ΔZ) aumentou conforme 

se aumentou o tempo de aplicação do jato de óxido de alumínio. 

 

 

Tabela 5.2 – Alterações máximas nos perfis dos dentes (ΔZ): medidas de 

tendência central e comparação das médias de acordo com os 
diferentes tempos de jateamento com óxido de alumínio de 50µm 

 

Grupos 
Média 
(µm) 

D.P 
Mínimo 

(µm) 
Máximo 

(µm) 
p 

A (1s) 38,56a 25,94 5,56 113,12 

< 0,0001 

B (3s) 103,34a,b 65,15 27,86 318,86 

C (5s) 120,46a,b,c 92,82 13,11 317,83 

D (7s) 178,25b,c 98,88 68,41 474,52 

E (10s) 206,65c 174,59 20,58 725,72 
 

a,b,c
Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos, avaliado pelo 

teste post-hoc de Tukey. Nível de significância p ≤ 0.05. 

 

 

     
Os resultados obtidos para a diferença dos perfis em T0 e T1 (ΔZ) tiveram 

aderência à curva de normalidade para todos os cinco grupos, verificados pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Assim sendo, foi aplicado o teste ANOVA, que demonstrou 

a presença de diferença estatisticamente significante entre os grupos. Foi, então, 

utilizado o teste post hoc de Tukey que exibiu diferença estatisticamente significante 

entre o grupo A (1s) e os grupos D (7s) e E (10s); e entre o grupo B (3s) e o grupo E 

(10s). Os grupos C, D e E não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes entre si. 
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5.2 RUGOSIDADE 

 

 

5.2.1 Avaliação quantitativa da rugosidade do esmalte após jateamento com 

óxido de alumínio por diferentes tempos 

 

 

Erro do Método 

 

 

Devido à necessidade de avaliar a rugosidade de uma mesma região do 

esmalte dentário em dois diferentes momentos (T0 e T1) para verificar o valor do 

incremento da rugosidade por este trabalho, foi realizado cálculo do erro do método 

utilizado para esse fim. Para isso, a avaliação da rugosidade de 15 amostras foi 

repetida em dois tempos com intervalo de 30 dias entre eles. Os valores da 

rugosidade (Sa) encontrados nos dois momentos foram analisados pelo coeficiente 

de correlação intraclasse (CCI). O resultado do CCI foi de 0,724, evidenciando boa 

reprodutibilidade do método para os objetivos deste estudo (Fleiss, 1986) (Tabela 

5.3). 

 
 

Tabela 5.3 – Avaliação da reprodutibilidade do método: coeficiente de correlação intraclasse 
 Média Sa 

(µm) 
DP CCI IC 95% 

Medidas iniciais 2,37 1,47 
0,724 (0,366 – 0,897) 

Medidas repetidas 2,13 0,92 
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Incremento da Rugosidade 

 

 

Para a obtenção dos valores de incremento da rugosidade, os valores da 

rugosidade inicial (SaT0) foram subtraídos dos valores da rugosidade após os 

diferentes tempos de jateamento (SaT1), para cada corpo de prova.  

 

As medidas de tendência central e dispersão do incremento da rugosidade 

estão demonstrados na Tabela 5.4.  Observa-se que houve aumento da média dos 

valores conforme se aumentou o tempo de jateamento do esmalte com o óxido de 

alumínio. 

 

 
Tabela 5.4 - Incremento da rugosidade do esmalte: medidas de tendência central e 

comparação das médias de acordo com os diferentes tempos de 
jateamento com óxido de alumínio de 50µm 

 

Grupos 
Média 
(µm) 

D.P 
Mínimo 

(µm) 
Máximo 

(µm) 
p 

A (1s) 1,16a 0,27 0,75 1,86 

0,0002 

B (3s) 1,74a 1,23 0,84 6,47 

C (5s) 1,74a 1,73 0,69 8,61 

D (7s) 2,23a 1,89 0,89 8,98 

E (10s) 4,25b 3,92 0,62 13,35 
 

a,b
Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos, avaliado pelo 

teste post-hoc de Tukey. Nível de significância p ≤ 0.05. 

 
 
 

O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado e verificou-se 

que os valores aderiram a uma curva normal. Portanto, foi utilizado o teste ANOVA a 

um critério para a comparação das médias, que verificou diferença estatística entre 

os grupos.  Assim sendo, empregou-se o teste post hoc de Tukey, que indicou 

diferença estatisticamente significante apenas entre o grupo E (10 s) e os demais 

grupos. Os grupos A, B, C e D (1, 3, 5 e 7 segundos, respectivamente) não 

apresentaram diferença estatística.  
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5.2.2 Avaliação qualitativa da rugosidade do esmalte após jateamento com 

óxido de alumínio por diferentes tempos 

 

 

As imagens das superfícies dos esmaltes de cinco amostras jateadas com 

óxido de alumínio por diferentes tempos (1, 3, 5, 7 e 10 segundos) foram obtidas em 

um aumento de 2.500 vezes (2,50 KX) pelo microscópio eletrônico de varredura para 

uma análise qualitativa visual.  

 

Com essas imagens foi possível verificar os aspectos morfológicos do 

esmalte dentário após o jateamento com óxido de alumínio e comparar os aspectos 

dos esmaltes condicionados por diferentes tempos de aplicação do jato. 

 

Ao analisar as cinco imagens, pôde-se observar que todas apresentam o 

mesmo padrão de condicionamento marcado por picos de bordas arredondadas e 

vales, de diferentes alturas, distribuídos pela superfície. Apesar da similaridade entre 

as imagens, as imagens representativas dos esmaltes condicionados por 1 e 3 

segundos (Figura 5.1 e 5.2) apresentam menor quantidade desses picos e maior 

quantidade de placas elevadas quando comparados com as imagens dos esmaltes 

condicionados por 5, 7 e 10 segundos (Figuras 5.3, 5.4 e 5.5, respectivamente). 
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Figura 5.1 – Imagem obtida pelo microscópio eletrônico de varredura de 
esmalte jateado por 1 segundo (aumento de 2500 vezes)  

Figura 5.2 – Imagem obtida pelo microscópio eletrônico de varredura de 
esmalte jateado por 3 segundos (aumento de 2500 vezes)  
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Figura 5.3 – Imagem obtida pelo microscópio eletrônico de varredura de 
esmalte jateado por 5 segundos (aumento de 2500 vezes) 

Figura 5.4 – Imagem obtida pelo microscópio eletrônico de varredura de 
esmalte jateado por 7 segundos (aumento de 2500 vezes)  



76 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Imagem obtida pelo microscópio eletrônico de varredura de 
esmalte jateado por 10 segundos (aumento de 2500 vezes)  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Para a avaliação da quantidade de perda de estrutura de esmalte e do 

incremento da rugosidade em função do tempo de aplicação do jato de óxido de 

alumínio, fixamos as variáveis, tamanho da partícula, pressão do ar, distância e 

angulação respectivamente em 50µm, 70-80psi, 5mm e 90º, e variamos o tempo de 

aplicação em cinco diferentes tempos – 1, 3, 5, 7 e 10 segundos.  

  

Estes tempos foram assim definidos por serem clinicamente aceitáveis, dentro 

de um intervalo de tempo proposto na literatura. Foram encontrados, na literatura, 

relatos de aplicação do jato por menos de 1 segundo (Halpern; Rouleau, 2010) a 30 

segundos (van Waveren Hogervost et al., 2000). Entre este intervalo de tempo, 

observa-se a utilização do jato por 2-3 segundos (Olsen et al., 1997; Reisner et al., 

1997; Wiechmann, 2000; Cal-Neto et al., 2011; Pakshir et al., 2012; Robles-Ruiz et 

al., 2014; Robles-Ruiz et al., 2015); 5 segundos (Canay et al., 2000; Brosh et al., 

2005; Suma et al., 2012; Zarif Najafi et al., 2015); e 10 segundos (Berk et al., 2008; 

Türköz; Ulusoy, 2012). 

 

O fator tempo de jateamento foi o único estudado nesta pesquisa, pois, 

embora os protocolos de jateamento do esmalte dentário com óxido de alumínio 

descritos em várias pesquisas encontradas na literatura apresentem variações, 

encontramos nestes trabalhos algumas tendências e semelhanças em relação ao 

tamanho da partícula, pressão do ar, distância e angulação da ponta do jateador à 

superfície a ser jateada (Reisner et al., 1997; Olsen et al., 1997; Canay et al., 2000; 

Wiechmann, 2000; Brosh et al., 2005; Chinelatti et al., 2007; Berk et al., 2008; Noble; 

Karaiskos; Wiltshire, 2008; Mehdi et al., 2009; Brauchli et al., 2010; Halpern; 

Rouleau, 2010; Cal-Neto et al., 2011; Pakshir et al., 2012; Suma et al., 2012; Türköz; 

Ulusoy, 2012; Robles-Ruiz et al., 2014; Patcas et al., 2015; Robles-Ruiz et al., 2015; 

Zarif Najafi et al., 2015). 

 

Os estudos relatam o uso de partículas de 25, 27, 50 e 100µm de diâmetro 

(Olsen et al., 1997; Halpern; Rouleau, 2010; Robles-Ruiz et al., 2014; Robles-Ruiz et 

al., 2015); porém, a partícula de 50µm foi utilizada neste estudo, pois a maioria deles 
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utiliza este tamanho de partícula (Olsen et al., 1997; Reisner et al., 1997; 

Wiechmann, 2000; van Waveren Hogervost et al., 2000; Canay et al., 2000; Brosh et 

al., 2005; Berk et al., 2008; Halpern; Rouleau, 2010; Cal-Neto et al., 2011; Türköz; 

Ulusoy, 2012; Suma et al., 2012; Pakshir et al., 2012; Robles-Ruiz et al., 2014; 

Robles-Ruiz et al., 2015; Zarif Najafi et al., 2015). Além disto, a pesquisa de Robles-

Ruiz et al. (2015) verificou que o incremento da rugosidade do esmalte promovido 

pelo jateamento de óxido de alumínio não foi estatisticamente diferente quando 

utilizadas partículas de 27-, 50- ou 90µm. 

 

Quanto à pressão, observamos que os autores variam de 14,5 psi (van 

Waveren Hogervost et al.,2000) a 160 psi (Olsen et al., 1997); porém, a maioria dos 

estudos utiliza pressão entre 60- a 80 psi (Reisner et al., 1997; Canay et al., 2000; 

Brosh et al., 2005; Berk et al., 2008; Halpern; Rouleau., 2010; Cal-Neto et al., 2011; 

Turköz; Ulusoy, 2012; Suma et al., 2012; Pakshir et al., 2012; Robles-Ruiz et al., 

2014; Robles-Ruiz et al., 2015) e os equipamentos odontológicos se encontram 

calibrados com este nível de pressão para os seus acessórios.  

 

A distância de aplicação do jato nos estudos da literatura varia entre 1 mm 

(van Waveren Hogervost et al., 2000; Berk et al., 2008; Türköz; Ulusoy, 2012) e 21 

mm (Halpern; Rouleau, 2010). Além da maioria dos trabalhos relatarem aplicação do 

jato a uma distância de 5 a 6 mm (Reisner et al., 1997; Wiechmann, 2000; Brosh et 

al., 2005; Cal-Neto et al., 2011; Robles-Ruiz et al., 2014; Robles-Ruiz et al., 2015), 

acreditamos que esta distância seja confortável clinicamente ao paciente e 

profissional. A esta distância da superfície do esmalte, Peruchi et al. (2002) 

verificaram que o jateamento abrange uma área de diâmetro de 1094,68 µm. 

 

Com relação ao ângulo de aplicação, nem todos os estudos mencionam qual 

foi o utilizado (Olsen et al., 1997; Reisner et al., 1997; Wiechmann, 2000; Brosh et 

al., 2005; Cal-Neto et al., 2011; Pakshir et al. 2012); porém, dentre os que relatam, 

observa-se que os ângulos de aplicação variam entre 45º (Canay et al., 2000; 

Chinelatti et al., 2007; Suma et al., 2012) e 90º (van Waveren Hogervost et al., 2000; 

Berk et al., 2008; Halpern; Rouleau, 2010; Turköz; Ulusoy., 2012; Robles-Ruiz et al., 

2014; Robles-Ruiz et al., 2015), sendo que a maioria utiliza o ângulo de 90º (van 
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Waveren Hogervost et al., 2000; Berk et al., 2008; Halpern; Rouleau., 2010; Turköz; 

Ulusoy., 2012; Robles-Ruiz et al., 2014; Robles-Ruiz et al., 2015). 

 

 

Tamanho da amostra 

 

 

 Considerando uma diferença de 100µm entre os diferentes grupos, 

variabilidade entre os dentes de 100µm, obtida de estudo piloto, considerando poder 

de 80% e confiança de 95%, o cálculo realizado pelo software Bioestat 5.0 

demonstrou que, para cinco grupos, seriam necessários 22 dentes em cada um 

deles. 

 

 A diferença entre os diferentes grupos foi estabelecida como 100µm, devido 

algumas informações na literatura que nos motivaram a adotar este valor. Reisner et 

al. (1997) afirmam que uma perda de esmalte acima de 100µm deve ser 

considerada danosa. Além disto, consideramos, também, que a quantidade de 

estrutura de esmalte perdida durante o condicionamento usual do esmalte com ácido 

fosfórico deva ser concebido como aceitável.  Alguns estudos na literatura mostram 

que a perda de estrutura dentária com o uso de ácido fosfórico como agente 

condicionante, varia entre 30µm (Mehdi et al., 2009) a 80µm de profundidade (van 

Waveren Hogervost et al., 2000). Assim, perdas menores do que 80µm deveriam ser 

consideradas clinicamente admissíveis. 

 

 

Avaliação da perda de esmalte 

 

 

A proposta de avaliar a quantidade de perda de estrutura dentária causada 

pelo jateamento com óxido de alumínio derivou do fato de este método ser um tipo 

de macro condicionamento, cuja perda de estrutura dentária parece ser resultado 

inerente da técnica, diferente da técnica de condicionamento ácido, que é 

considerada um tipo de micro condicionamento (Reisner et al., 1997; Chung et al., 

2001; Berk et al., 2008). 
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Verificamos na literatura algumas metodologias utilizadas para este tipo de 

avaliação. van Waveren Hogervost et al. (2000) utilizaram um perfilômetro para a 

leitura de 25 linhas em cada dente, em dois momentos distintos, e compararam a 

diferença entre essas linhas de rugosidade para obter o valor de esmalte perdido 

entre os dois momentos. Já, Peruchi et al. (2002) utilizaram um microscópio 

eletrônico de varredura para avaliar o corte transversal da área jateada, e avaliaram 

a perda do esmalte através da medição da distância do ponto mais profundo do 

corte até uma linha desenhada tangente à superfície do esmalte. Koprowski et al. 

(2014) utilizaram um tomógrafo óptico de coerência  para realizar tomografias da 

superfície do esmalte em situações diferentes e realizaram a sobreposição das 

imagens por meio de uma função automática desse equipamento para avaliar a 

quantidade total de esmalte perdido. Janiszewska-Olszowska et al. (2014) e Suliman 

et al. (2015) utilizaram um escâner óptico 3D  para escanear as faces vestibulares 

dos dentes em diferentes momentos e quantificaram a perda de esmalte por meio da 

sobreposição das duas imagens obtidas com o escaneamento. Patcas et al. (2015) 

utilizaram um interferômetro óptico e Soares et al. (2016) utilizaram um rugosímetro 

para realizar o delineamento de três linhas de perfil em ocasiões distintas e 

avaliaram o valor da perda de estrutura de esmalte medindo a diferença entre as 

medidas destas regiões. 

 

Para a avaliação da perda de esmalte no presente trabalho, optou-se pelo 

Perfilômetro Talysurf (Taylor Hobson – Ametek Inc, Pennsylvania) para a leitura e 

comparação do perfil do dente obtido antes e após o jateamento com óxido de 

alumínio. Foi adotada a leitura de uma única linha que cruzava o centro da face 

vestibular do dente, pois se almejava avaliar a região que possivelmente sofreria 

maior perda de estrutura, devido ao posicionamento da ponta do jateador no centro 

da face vestibular, adotado nesta pesquisa. 

 

 Os resultados encontrados para a perda de esmalte demonstraram aumento 

progressivo da quantidade de perda conforme se aumentou o tempo de jateamento. 

Verificamos 38,56 ± 25,94µm no grupo A (1s), 103,34 ± 65,15µm no grupo B (3s), 

120,46 ± 92,82µm no grupo C (5s), 178,25 ± 98,88µm no grupo D (7s) e 206,65 ± 

174,59 µm no grupo E (10s). Não houve diferença estatística na quantidade de 

perda de estrutura dentária entre os grupos que foram jateados com 1, 3, ou 5 
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segundos. Porém, a diferença foi estatisticamente significante entre os grupos com 

tempos de aplicação de 1 e 7 segundos, e 1 e 10 segundos. Quando comparado o 

grupo de 3 segundos de aplicação do jato com o grupo de 10 segundos, também foi 

observada diferença estatística na quantidade de perda de estrutura dentária entre 

eles. Já a perda de estrutura dentária apresentada pelos grupos com os tempos de 

aplicação de 5, 7 e 10 segundos não foi considerada diferente estatisticamente. 

 

As pesquisas na literatura que avaliaram a perda de esmalte após a variação 

do tempo de aplicação de jato de óxido de alumínio é bastante escasso. Verificamos 

somente os trabalhos de van Waveren Hogervost et al. (2000) e Peruchi et al. 

(2002), embora estes trabalhos não tenham como objetivo principal a avaliação da 

modificação do tempo. 

 

Os valores da quantidade de perda de estrutura dentária encontrados nestes 

estudos não são passíveis de comparação com os valores da presente pesquisa, 

devido às diferenças metodológicas entre eles. Entretanto, o que se pôde observar é 

que, tanto os resultados do presente trabalho quanto os resultados de van Waveren 

Hogervost et al. (2000), que utilizaram a mesma faixa de tempo (1 e 5 segundos), 

demonstraram um aumento na quantidade de perda de estrutura dentária conforme 

se aumentou o tempo de jateamento. Entretanto, esta observação não está de 

acordo com os achados de Peruchi et al. (2002) que afirmaram que o aumento do 

tempo de aplicação do jato de óxido de alumínio, de 15 para 30 segundos, não 

incrementou a quantidade de perda de esmalte. Além da diferença na metodologia, 

esta divergência de resultados pode estar relacionada, principalmente, com a 

diferença no tempo de jateamento. Peruchi et al. (2002) utilizaram um tempo bem 

mais elevado do que o preconizado neste trabalho (1 a 10 segundos) e no de van 

Waveren Hogervost et al. (2000) (1 e 5 segundos). 
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Avaliação quantitativa da Rugosidade 

 

 

A rugosidade de uma superfície pode ser avaliada por instrumentos que 

contactam a superfície como perfilômetros de contato (van Waveren Hogervost et 

al., 2000; Chung et al., 2001; Mehdi et al., 2009; Sagir et al., 2013), e por 

instrumentos ópticos capazes de ler a rugosidade sem contactá-las, como os 

interferômetros e perfilômetros ópticos (Reisner et al., 1997; Espinar-Escalona et al., 

2012; Patcas et al., 2015; Zafar; Ahmed, 2015), microscópios confocal a laser 

(Brauchli et al., 2011; Robles-Ruiz et al., 2015) e microscópios de força atômica 

(Sagir et al., 2013). A desvantagem do uso de um instrumento de contato seria a 

possível alteração que ele poderia provocar na superfície de leitura do corpo de 

prova (Robles-Ruiz et al., 2015; Zafar; Ahmed, 2015). 

 

Além disso, a rugosidade de uma superfície pode ser avaliada por meio da 

leitura de linhas (Ra) (Reisner et al., 1997; Chung et al., 2001; Brauchli et al., 2011; 

Espinar-Escalona et al., 2012; Sagir et al., 2013; Robles-Ruiz et al., 2015; Zafar; 

Ahmed, 2015) ou da leitura de uma área (Sa) (Azevedo et al., 2008; Ferreira et al., 

2014; Hjortsö et al., 2014; Mann et al., 2014; Patcas et al., 2015). Quando se opta 

por utilizar equipamentos que avaliam a rugosidade em linhas, normalmente 

percebe-se a necessidade de se expandir a avaliação da rugosidade da superfície 

através da leitura de mais linhas por corpo de prova, na tentativa de se alcançar o 

valor da rugosidade mais representativo de uma área (van Waveren Hogervost et al., 

2000; Robles-Ruiz et al., 2015; Zafar et al., 2015). Brauchli et al. (2011) ressaltaram 

que instrumentos capazes de medir a rugosidade linearmente apresentam 

desvantagens quando comparados aos instrumentos 3D que permitem a avaliação 

de uma área da superfície, pois este último pode minimizar erros de análises da 

rugosidade. 

 

Neste estudo, o instrumento escolhido para a avaliação do incremento da 

rugosidade promovida na superfície do esmalte após os diferentes tempos de 

aplicação do jato de óxido de alumínio foi o Interferômetro Óptico CCI (Taylor 

Hobson – Ametek Inc, Pennsylvania), por ser um equipamento de não contato capaz 

de ler a rugosidade de uma área (Sa) e de superfícies tridimensionais. Com o 
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interferômetro que utilizamos, foi possível avaliar uma área de 0,3 x 0,3mm, 

realizada pela lente de aumento de 50X. Analisando na literatura as dimensões das 

áreas avaliadas em alguns trabalhos que mediram a rugosidade do esmalte, 

verificamos áreas de 0,04 x 0,04 mm (Mann et al., 2014), 0,11 x 0,15 mm (Patcas et 

al., 2015), 0,25 x 0,19 mm (Hjortsjö et al., 2014), 0,3 x 0,3 mm (Ferreira et al., 2014) 

e de 1,28 x 1,4 mm (Azevedo et al., 2008). Apesar de considerarmos interessante a 

leitura da rugosidade de áreas maiores das superfícies dos dentes, seria necessário 

o aplainamento da superfície vestibular do dente para que o equipamento 

conseguisse realizar este propósito. Portanto, a avaliação da rugosidade em uma 

área de 0,3 x 0,3mm foi considerada adequada para este estudo, por julgarmos 

inadequado a modificação da anatomia da face vestibular e também por 

considerarmos que a dimensão da área de leitura da rugosidade se encontrava 

dentro da média descrita pela literatura. 

 

Os resultados encontrados para o incremento da rugosidade demonstraram 

que a rugosidade da superfície do esmalte dentário aumenta conforme se aumenta o 

tempo de aplicação do jato de óxido de alumínio. O incremento da rugosidade após 

o jateamento por 1, 3, 5, 7 e 10 segundos foram respectivamente: 1,16 ± 0,27µm; 

1,74 ± 1,23µm; 1,74 ± 1,73µm; 2,23 ± 1,89µm; 4,25 ± 3,92µm. Porém, este aumento 

de rugosidade foi estatisticamente diferente somente entre o grupo E (10s) quando 

comparado com os outros quatro grupos, A, B, C e D (1, 3, 5 e 7 segundos, 

respectivamente). 

 

Pela metodologia de busca realizada nas bases de dados de trabalhos 

científicos, não foi encontrado na literatura nenhum trabalho, até o momento, que 

avaliasse quantitativamente a rugosidade do esmalte após a modificação do tempo 

de jateamento com óxido de alumínio. O que torna difícil a comparação dos achados 

deste trabalho com a literatura. 

 

Alguns trabalhos revelam os valores das rugosidades obtidos após o 

jateamento por um determinado tempo. Reisner et al. (1997) encontraram o valor 

médio da rugosidade (Ra) de 1,23 ± 0,29 µm após 2-3 segundos de jateamento; 

Patcas et al. (2015) encontraram uma rugosidade média (Sa) de 1,37 ± 0,09µm após 

jateamento por 5 segundos; e Chung et al. (2001) encontraram valor de rugosidade 
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média (Ra) do esmalte de 1,2 ± 0,09µm, após 10 segundos. Avaliando estes dados, 

não verificamos o mesmo comportamento observado no presente trabalho, onde 

constatou-se aumento da rugosidade com o aumento do tempo de jateamento. 

Embora tenha sido realizada uma tentativa de se analisar os resultados destes 

trabalhos, para confrontar com o desempenho dos efeitos obtidos na atual pesquisa, 

verificamos que os valores de rugosidade obtidos na literatura, de acordo com o 

tempo de jateamento utilizado, não podem ser analisados concomitantemente, pois 

as metodologias utilizadas para a leitura da rugosidade são diferentes e os 

protocolos de jateamento variam bastante quanto ao diâmetro das partículas, 

pressão e distância. 

 

 

Avaliação qualitativa da rugosidade 

 

 

 Para a análise qualitativa da superfície dos esmaltes jateados por diferentes 

tempos – 1, 3, 5, 7 e 10 segundos – foi utilizado o microscópio eletrônico de 

varredura para a obtenção de imagens. Esse instrumento foi utilizado por outros 

autores que também buscavam analisar o aspecto morfológico do esmalte de 

maneira visual e qualitativa (Laurell; Hess, 1995; Reisner et al.,, 1997; van Waveren 

Hogervost et al., 2000; Chinelatti et al., 2007; Mehdi et al., 2009; Türkoz; Ulusoy, 

2012; Robles-Ruiz et al., 2015; Patcas et al., 2015).  

 

 A análise dos esmaltes dentários jateados por diferentes tempos no presente 

trabalho– 1, 3, 5, 7 e 10 segundos – demonstrou padrão de rugosidade similar entre 

eles. Porém, pôde-se observar que os esmaltes jateados com 1 ou 3 segundos 

demonstraram menor quantidade de picos e vales que os demais dentes (5, 7 e 10 

segundos). O único relato na literatura que mais se assemelha ao presente trabalho 

é o publicado por Mehdi et al. (2009). Neste artigo, eles apresentam imagens obtidas 

pelo MEV, de esmaltes jateados por tempos semelhantes ao presente trabalho (2, 4, 

6, 8 e 10 segundos). Entretanto, eles utilizaram partículas de 29µm de diâmetro, 

distância de aplicação de 1mm e pressão do jateamento de 29 ou 58psi. Este 

trabalho relata que as imagens das amostras jateadas por um período curto de 

tempo (2 e 4 segundos) apresentam o aspecto de uma superfície que sofreu menor 
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quantidade de impacto do que nas amostras jateadas por períodos de tempo mais 

longos (6, 8 e 10 segundos). A descrição feita por estes autores está de acordo com 

as nossas observações, em que a menor quantidade de picos e vales foi observada 

nas superfícies de esmalte jateadas por 1 e 3 segundos, o que sugere menor 

impacto das partículas nesta área; nas imagens dos esmaltes jateados por 5 

segundos ou mais, observamos maior prevalência de picos e vales em toda a 

superfície, insinuando ser resultado de maior impacto do jato de óxido de alumínio. 

 

 Outros trabalhos na literatura revelam a avaliação qualitativa do esmalte 

dentário após o jateamento com óxido de alumínio por um determinado tempo. 

Olsen et al. (1997) e van Waveren Hogervost et al. (2000) jatearam por 3s e 1 ou 5s, 

respectivamente, e relataram que o jateamento promove remoção da parte orgânica 

e inorgânica da matriz do esmalte, que pode ser considerada como uma perda 

irreversível do esmalte. Patcas et al. (2015), após jateamento de 5s, observaram que 

os esmaltes jateados com óxido de alumínio apresentaram vales característicos, 

irregulares, com fissuras e poços afiados. Chung et al. (2001), Chinelatti et al. (2007) 

e Berk et al. (2008) realizaram o jateamento por 10 segundos e observaram, 

respectivamente, que o esmalte jateado apresentou aparência fosca, com textura 

irregular e múltiplos cortes; que o esmalte dentário apresentava aspecto irregular, 

sem um padrão de condicionamento definido; e que o jateamento não promove 

padrão de condicionamento típico como os descritos por Silverstone et al. (1975), 

mas que promove cavitações no esmalte. Embora a maneira de descrever as 

imagens tenha sido realizada de forma diferente, no geral, as descrições estão de 

acordo com as nossas observações. 

 

 

Considerações Finais 

 

 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa que busca conhecer melhor 

os efeitos do jato de óxido de alumínio sobre a superfície do esmalte e obter o 

protocolo mais adequado para o aumento de resistência de união para a colagem de 

braquetes, com o auxílio deste método. Neste protocolo, imagina-se que a situação 

ideal seria a aplicação do jato de óxido de alumínio por um determinado tempo que 
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promovesse a menor quantidade de perda de estrutura dentária, com o maior 

incremento de sua rugosidade, considerando que esse incremento da rugosidade 

tenha relação com o aumento da resistência de união entre o braquete e o dente 

(Mehdi et al., 2009; Espinar-Escalona et al., 2012). 

 

 Neste estudo observamos que o tempo de aplicação do jato de óxido de 

alumínio por 1 e 3 segundos foram os que promoveram menor perda de estrutura de 

esmalte; entretanto, o tempo de aplicação de 10 segundos promoveu o maior 

incremento da rugosidade. A partir destes resultados, sugerimos que seja dada 

continuidade às investigações sobre este protocolo de preparo da superfície do 

esmalte e colagem de braquetes, para que, com o teste de descolagem dos 

braquetes possa ser observado se a resistência de união entre o braquete e o dente 

é influenciada pelo tempo de jateamento com o óxido de alumínio. Sugerimos ainda 

a avaliação da superfície do esmalte após a remoção dos braquetes, o acabamento 

e polimento do esmalte.  

 

Somente após analisar estas outras duas variáveis, será possível sugerir um 

protocolo mais seguro para ser testado clinicamente, com um tempo de aplicação do 

jato de óxido de alumínio que seja eficiente, favorecendo a melhor resistência de 

união possível entre o braquete e o dente, porém com a menor e justificável 

quantidade de perda de estrutura de esmalte dentário. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Após o jateamento do esmalte dentário com partícula de óxido de alumínio de 

50µm, por diferentes períodos de tempo, pôde-se concluir que: 

 

 

1) A perda de estrutura de esmalte aumentou conforme se aumentou o tempo de 

jateamento com óxido de alumínio, sendo que a aplicação do jato de óxido de 

alumínio por 1 e 3 segundos promoveu perda de estrutura de esmalte 

significativamente menor do que quando se jateou o esmalte por 10 segundos;  

 

2) A rugosidade do esmalte dentário aumentou conforme se aumentou o tempo 

de jateamento com óxido de alumínio, mas este aumento foi estatisticamente 

significante somente para o grupo jateado por 10 segundos; entretanto, o aspecto 

morfológico do esmalte dentário é bastante similar, independentemente do tempo de 

jateamento. 
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Anexo A – Comprovante de doação de dentes para a pesquisa 
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Anexo B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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