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RESUMO 

Matos, DS. Resistência ao cisalhamento de bráquetes ortodônticos cerâmicos 

colados com diferentes compósitos e irradiados com laser de CO2 [dissertação]. 

Ribeirão Preto: FORP-USP, 2013. 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência ao cisalhamento de bráquetes ortodônticos 

cerâmicos com base de retenção química e mecânica, colados com diferentes compósitos e 

irradiados com laser de CO2. Foram utilizados 120 pré-molares humanos hígidos, suas coroas 

foram incluídas em resina acrílica e as faces vestibulares planificadas e polidas com lixas 

d’água até exposição de 5mm esmalte. Posteriormente, as raízes dos dentes foram incluídas 

em tubos de PVC também com resina acrílica de forma que a face vestibular ficasse 

perpendicular à base do tubo. Os 120 corpos de prova foram divididos em 8 grupos (n=15), 

sendo 2 controles e 6 experimentais. Nos grupos 1 e 2 (controles) o compósito utilizado para 

colagem foi o Transbond XT, sendo que no grupo 1 foi colado o bráquete cerâmico Mystique 

(retenção mecânica) e no grupo 2 o bráquete cerâmico Fascination (retenção química). Nos 

grupos experimentais 3, 4 e 5 foi colado o bráquete Mystique com os compósitos Transbond 

XT, Concise e Z250, respectivamente. Nos grupos 6, 7 e 8 foi colado o bráquete Fascination 

com os mesmos compósitos dos grupos 3, 4 e 5, na mesma sequência. Nos grupos 

experimentais, após a colagem, os bráquetes foram irradiados com laser de CO2 com 10W 

de potência por 3 segundos e pulso de 0,01 segundo. Imediatamente após a irradiação foi 

realizado o teste de resistência ao cisalhamento da colagem em máquina universal de 

ensaios mecânicos (Emic DL 500) à velocidade de 0,5 mm/minuto. Após o teste, as 

superfícies avaliadas por meio do Índice de Remanescente Adesivo (IRA) e submetidas à 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para investigação de eventuais fraturas. Os dados 

de resistência ao cisalhamento foram submetidos à Análise de Variância ANOVA e 

posteriormente teste de Tukey. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para a avaliação do 

IRA. Os resultados mostraram que os grupos experimentais apresentaram valores de 

resistência ao cisalhamento menores quando comparados aos controle (p ˂ 0,05). O 

bráquete Mystique (retenção mecânica) apresentou valores maiores de resistência ao 

cisalhamento e o compósito Z 250 foi o que apresentou menor força de adesão após 

irradiação com laser de CO2. Os grupos 5 e 8 foram os que apresentaram maior média do 

IRA e para todas as superfícies avaliadas o modo de fratura mais prevalente foi a fratura 

adesiva . Concluiu-se que o laser de CO2 foi eficaz como auxiliar na descolagem de 

bráquetes cerâmicos de retenção química e mecânica. 

 

Palavras-chave: Bráquetes ortodônticos, laser CO2, resistência ao cisalhamento, 

ortodontia. 
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ABSTRACT 

Matos, DS. Shear strength of ceramic orthodontic brackets bonded with different 

composites and irradiated with CO2 laser [dissertation]. Ribeirao Preto: FORP-USP, 

2013. 

The objective of this study was to evaluate the shear strength of the ceramic orthodontic 

brackets based in chemical and mechanical restraint, bonded with different composites and 

irradiated with CO2 laser was evaluated. Healthy human premolars (120) were used and 

their crowns were embedded in acrylic resin and the buccal surfaces flattened and polished 

with sandpaper until exposure of 5 mm of enamel. Subsequently, the roots of the teeth were 

included in PVC pipes also with acrylic resin so that the labial surface was perpendicular to 

the base of the pipe. The 120 samples were divided into 8 groups (n = 15), 2 being the 

control groups and 6, the experimental groups. In groups 1 and 2 (controls) the composite 

used for bonding was Transbond XT. Group 1 was glued to the ceramic bracket Mystique (by 

mechanical retention) and the group 2, with ceramic bracket Fascination (by chemical 

restraint). In the experimental groups 3, 4 and 5 Mystique brackets were glued with 

Transbond XT, Concise and Z250, respectively. In groups 6, 7 and 8 the Fascination bracket 

were glued with the same composites of groups 3, 4 and 5 and in the same sequence. In the 

experimental groups, after bonding, the brackets were irradiated with CO2 laser with 10W of 

power for 3 seconds and per pulse 0.01 seconds. Immediately after irradiation shear 

strength tests were performed on shear bonding with mechanical universal testing machines 

(Emic DL 500) at a speed of 0.5 mm/minute. After testing, the surfaces were evaluated 

using the Adhesive Remnant Index (ARI) and submitted to scanning electron microscopy 

(SEM) to investigate possible fractures. The shear strength data were subjected to analysis 

of variance with ANOVA and Tukey test later. The Mann-Whitney test was used to evaluate 

the ARI. The results showed that experimental groups showed lower shear strength values, 

comparing to the control groups (p ˂ 0.05). The bracket Mystique (mechanical retention) 

showed higher shear strength values and the Z 250 composite showed the lowest adhesion 

strength after irradiation with CO2 laser. Groups 5 and 8 presented the highest average of 

IRA and for all the surfaces that were evaluated the most prevalent fracture mode was the 

adhesive one. It was concluded that the CO2 laser was effective as an aid in bracket 

debonding of ceramic with chemical and mechanical retention.  

Keywords: Orthodontic Brackets, CO2 laser, shear strength, orthodontics. 
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INTRODUÇÃO 

 

O número de pacientes adultos que buscam tratamento ortodôntico tem aumentado 

significativamente, com esta procura a utilização de bráquetes cerâmicos também cresceu de 

forma semelhante (Azzeh e Feldon, 2003). O aparelho com bráquetes metálicos, alternativa 

utilizada por longo período, vem sendo amplamente discutida na literatura tanto com relação 

a suas vantagens e desvantagens de uso como em relação ao prejuízo estético causado ao 

paciente que se submete ao tratamento ortodôntico (Azzeh e Feldon, 2003; Jena et al., 

2007). Para contornar tal preocupação surgiram novas alternativas: bráquetes metálicos 

menores, aparelhos estéticos e ortodontia lingual. Esta última opção devido às dificuldades 

de manipulação pelo ortodontista, de higienização pelo paciente e desconforto, deve ser 

utilizada em casos específicos (Jena et al., 2007). 

Os bráquetes chamados “estéticos” foram introduzidos pela primeira vez na 

Ortodontia em 1965 por Newman. Tratavam-se de acessórios de policarbonato e traziam 

consigo algumas desvantagens como a pouca estabilidade dimensional, durabilidade 

reduzida, embebição, alteração de cor o que gerava problemas estéticos, menor torque e 

maior deformação quando comparados aos metálicos. Hoje, a composição original dos 

bráquetes de policarbonato foi modificada pela adição de partículas de cerâmica e vidro com 

o objetivo de diminuir os problemas citados. No entanto, ainda apresentam inconvenientes 

na sua utilização sendo indicados para casos específicos como, por exemplo, em tratamentos 

de curta duração (Maltagliati et al., 2006).  

Na década de 1970, surgiram os primeiros bráquetes cerâmicos com a finalidade de 

substituir os bráquetes de policarbonato (Russel, 2005; Jena et al., 2007). A cerâmica é uma 

classe ampla constituída por diversos materiais como vidro, argila, pedras preciosas e óxidos 

metálicos. A base da fabricação dos bráquetes cerâmicos é o óxido de alumínio (AL2O3) que 

possui alta dureza, resistência a altas temperaturas, resistência a degradabilidade química e 

friabilidade (Azzeh e Feldon, 2003; Russell, 2005; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 2007) . 

Existem dois tipos de bráquetes cerâmicos que diferem pela forma de fabricação: 

monocristalinos e policristalinos. Bráquetes cerâmicos monocristalinos são obtidos por meio 

do aquecimento de massa de óxido de alumínio que se funde a alta temperatura (2100ºC) 

resultando em única estrutura que é resfriada vagarosamente para permitir cristalização 

controlada. Este processo de fabricação confere menor incorporação de impurezas e 

imperfeições, menor radiopacidade e melhor estética. Outras características desses 

bráquetes são a maior resistência à tensão que é consequência da menor incorporação de 

impurezas durante a fabricação e o alto custo, pois cada bráquete é produzido 

individualmente (Karamouzos et al., 1997; Azzeh e Feldon, 2003; Russell, 2005; Maltagliati 

et al., 2006; Jena et al., 2007). 
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Os bráquetes cerâmicos policristalinos são constituídos da mistura de cristais de 

óxido de alumínio fusionados a altas temperaturas pelo processo de sinterização. Este 

processo de fabricação permite a obtenção de vários bráquetes simultaneamente, sendo 

necessário tratamento térmico após o processo de sinterização para remoção das 

imperfeições superficiais que ocorreram durante a confecção e corte das peças. Por ser de 

fabricação mais simples, é de menor custo, e são os mais comumente utilizados na prática 

clínica. No entanto, devido ao seu processo de fabricação, ocorre maior incorporação de 

impurezas fazendo com que os bráquetes policristalinos sejam mais opacos quando 

comparados aos monocristalinos (Karamouzos et al., 1997; Azzeh e Feldon, 2003; Russell, 

2005; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 2007). 

Pesquisas avaliaram ambos materiais por meio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e mostraram que bráquetes cerâmicos policristalinos apresentam ranhuras 

e poros em sua superfície, assim como, imperfeições que podem influenciar no desempenho 

do material e diminuir sua resistência (Kusy, 1988; Viazis et al., 1993). 

Por ser a cerâmica um material inerte, a adesão do bráquete cerâmico sem meios 

de retenção ao esmalte dental torna-se impossível. Com o advento da técnica de 

condicionamento ácido criada por Buonocore em 1955, a utilização de compósitos para 

colagem de bráquetes diretamente ao esmalte dentário trouxe evolução para a Ortodontia. 

Assim como para a colagem de bráquetes metálicos, para a colagem de bráquetes cerâmicos 

são necessários meios de retenção adicionais na base do bráquete para que se tenha adesão 

entre o acessório, o compósito e o esmalte dentário. Essa adesão pode ser proporcionada de 

duas maneira: retenção mecânica e química (Karamouzos et al., 1997; Azzeh e Feldon, 

2003; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 2007). 

A retenção mecânica ocorre pela criação de microretenções como sulcos e ranhuras 

na base do bráquete que promovem embricamento mecânico entre o bráquete e o 

compósito. A retenção química é realizada pela adição de camada de silano na base do 

bráquete que atua como mediador químico entre o compósito e a base do bráquete e 

promove a união. Pesquisas mostram que a retenção química é responsável por força de 

união maior quando comparada ao meio de retenção mecânico (Karamouzos et al., 1997; 

Wang et al. 1997; Azzeh e Feldon, 2003; Russel, 2005; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 

2007).  

As propriedades físicas da cerâmica são resultado de sua composição atômica, além 

das ligações iônicas e covalentes existentes que conferem ao material dureza, alta 

resistência à tensão, baixa resistência à fratura e resistência à fricção (Karamouzos et al., 

1997; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 2007).  
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A dureza é uma propriedade física muito importante. Os bráquetes cerâmicos 

apresentam dureza muito superior aos metálicos. Devido a esta propriedade o contato 

oclusal entre o dente antagonista e o bráquete cerâmico é preocupação constante do 

ortodontista (Karamouzos et al., 1997; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 2007).  

A alta resistência à tensão se deve a baixa ductibilidade e alto módulo de 

elasticidade da cerâmica. A ductibilidade é a capacidade do material se deformar até o 

momento de sua fratura. A cerâmica tem baixa capacidade de se deformar sob estresse. O 

módulo de elasticidade é a relação entre tensão e deformação de materiais sólidos, portanto, 

é necessária grande tensão para pequena deformação do bráquete cerâmico, o que acarreta 

fraturas em sua estrutura. Quando submetido à força de tração, a baixa capacidade de se 

deformar e a alta rigidez da cerâmica faz com que o ponto máximo da curva tensão-

deformação do material se dê em níveis elevados (Karamouzos et al., 1997; Maltagliati et al., 

2006; Jena et al., 2007). Quando comparados aos bráquetes metálicos, bráquetes cerâmicos 

se deformam menos de 1% antes da fratura, enquanto os metálicos cerca de 20% (Scott-Jr, 

1988; Swartz, 1988; Jena et al., 2007). 

A baixa resistência à fratura também se deve as características de ductibilidade e 

elasticidade do material. Essas características tem especial importância no momento da 

descolagem de bráquetes cerâmicos onde a ocorrência de fratura é comum e indesejada. A 

incorporação de impurezas e imperfeições durante a fabricação dos bráquetes cerâmicos 

policristalinos conferem a este grupo menor resistência à fratura quando comparado a 

bráquetes monocristalinos (Karamouzos et al., 1997; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 

2007). 

Bráquetes cerâmicos tem maior coeficiente de atrito quando comparado aos 

metálicos, uma vez que bráquetes metálicos e fios ortodônticos são fabricados do mesmo 

material. A resistência à fricção também é maior em bráquetes cerâmicos policristalinos 

devido a sua superfície ser mais áspera e porosa. Para solucionar tal problema é indicado o 

uso de bráquetes com canaletas (slot) revestidos de metal (aço inoxidável, ouro) ou 

tratamento especial conferindo grande lisura superficial (Karamouzos et al., 1997; Maltagliati 

et al., 2006; Jena et al., 2007). 

Para a fixação de bráquetes metálicos e cerâmicos ao esmalte, os materiais de 

escolha são os compósitos. Os compósitos odontológicos contém três componentes 

estruturais que são conhecidos como matriz, carga e agente de união. A matriz em sua 

maioria é composta de mistura de monômeros dimetacrilatos aromáticos e/ou alifáticos, 

como o Bis-GMA, o trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA) e o uretano dimetacrilato 

(UDMA). O Bis-GMA, o TEGDMA e o UDMA, são os responsáveis pela formação da estrutura 
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de polímero com grande número de ligações cruzadas existentes nos compósitos (Pascotto 

et al., 2002; Anusavice, 2005; Chevitarese e Ruellas, 2005). 

A incorporação de partículas de carga tem o objetivo de melhorar as propriedades 

dos compósitos, fortalecendo-os e diminuindo a quantidade de matriz. Geralmente são 

constituídas de quartzo ou vidro que passam por processo de moagem e produzem 

partículas de tamanho variados. A incorporação de metais pesados como bário (Ba), 

estrôncio (Sr) e zircônio (Zr) também é  usada para conferir radiopacidade ao compósito 

(Pascotto et al., 2002; Anusavice, 2005; Chevitarese e Ruellas, 2005). 

Para que as partículas de carga tenham ação positiva sobre a matriz é essencial que 

elas estejam unidas de maneira satisfatória, caso contrário a adição de partículas de carga à 

matriz sem que haja união efetiva pode além de promover o reforço, também enfraquecer o 

material. A união entre essas duas fases do compósito ocorre por meio da ação do agente de 

união que normalmente são compostos de grupamentos metacrilatos organosilânicos que 

formam ligações covalentes com os compósitos quando estes são polimerizados, 

completando assim o processo de união (Pascotto et al., 2002; Anusavice, 2005; Chevitarese 

e Ruellas, 2005). 

A classificação dos compósitos, normalmente é realizada de acordo com o tamanho 

médio das partículas de carga e sua distribuição (Pascotto et al., 2002; Anusavice, 2005). Os 

compósitos utilizados para colagem de bráquetes não diferem muito dos odontológicos 

usados para restaurações. Talvez por isso, seja comum entre os profissionais da área a 

utilização de compósitos destinados à restauração serem utilizados para colagem de 

bráquetes ortodônticos (Vargas, 1996; Pascotto et al., 2002; Chevitarese e Ruellas, 2005). 

Para colagem de bráquetes ortodônticos existem materiais químio e fotoativados, 

com maior ou menor incorporação de partículas de carga que conferem ao material maior ou 

menor viscosidade, e que geralmente atendem bem a necessidade dos profissionais. O ideal 

é que o cirurgião-dentista encontre o material mais adequado para sua habilidade de 

trabalhar. Especialmente para colagem de bráquetes cerâmicos, deve-se levar em 

consideração a escolha criteriosa do material, tendo em vista a dificuldade no momento da 

descolagem. Portanto, de acordo com a escolha do método de descolagem pode-se optar 

por um sistema adesivo que facilite tal procedimento, ou seja, com menor poder de adesão 

(Vargas, 1996; Pascotto et al., 2002; Chevitarese e Ruellas, 2005). 

Sabe-se que, na cavidade bucal os compósitos odontológicos são submetidos 

constantemente à pequena variação de temperatura, portanto, é necessário que tais 

materiais sejam resistentes a essa alteração para que não haja mudança em suas 

propriedades físicas e estruturais que possam prejudicar o tratamento (Bishara et al., 1988). 
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Quando submetidos a altas temperaturas, modificações estruturais são observadas, sendo 

que diferentes comportamentos entre os materiais podem ser explicados pelas suas 

composições (Rueggeberg e Lockwood, 1990; 1992). 

Existe correlação direta entre o conteúdo de carga e matriz orgânica de um material 

e a resposta à variação de temperatura. Compósitos com grande quantidade de carga 

tendem a sofrer alterações quando submetidos a temperaturas mais altas, no entanto, a 

medida que o teor de matriz orgânica diminui, a temperatura de amolecimento dos 

compósitos também diminui, uma vez que o conteúdo orgânico é um bom isolante 

(Rueggeberg e Lockwood, 1990 e 1992).  

A polpa dental humana também sofre grande influência da temperatura. Segundo 

Zach e Cohen (1965) a polpa pode suportar variação de até 5,5ºC. Acima disto, os 

odontoblastos começam a sofrer alterações podendo levar inclusive à necrose pulpar. Dentre 

os meios de descolagem de bráquetes cerâmicos estudados, muitos agem pela ação do calor 

sendo extremamente importante avaliar a temperatura atingida na câmara pulpar para evitar 

iatrogenias (Jost-Brinkmann et al., 1997; Macri, 2012). 

Um dos principais problemas relacionado ao uso de bráquetes cerâmicos refere-se à 

descolagem. Devido a pouca deformação, o procedimento é dificultado, ocasionando com 

certa frequência danos irreversíveis à superfície do dente (Karamouzos et al., 1997; Russell, 

2005; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 2007). 

Durante a remoção de bráquetes cerâmicos, o ideal seria que o modo de fratura 

ocorresse nas camadas do compósito ou na interface bráquete/compósito e não na interface 

dente/compósito, evitando assim a ocorrência de qualquer dano à superfície do esmalte. 

Bráquetes metálicos e plásticos, no momento da descolagem sofrem deformação, o que 

facilita o procedimento e desloca a linha de fratura para a interface bráquete/compósito. 

Bráquetes cerâmicos, por sofrerem pouca deformação deslocam a linha de fratura para a 

interface dente/compósito. Outro tipo é a fratura mista, cuja descolagem pode se localizar 

parte na interface dente/compósito e parte na interface bráquete/compósito (Karamouzos et 

al., 1997; Russell, 2005; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 2007). 

Danos à estrutura dentária têm sido relatados em decorrência da descolagem de 

bráquetes cerâmicos. Autores citam fraturas no esmalte, fratura do bráquete, desconforto do 

paciente no momento da descolagem, maior tempo de trabalho e desgaste do profissional, 

risco de ferimentos tanto no paciente quanto no Ortodontista, e até mesmo aspiração de 

fragmentos (Karamouzos et al., 1997; Russel, 2005; Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 

2007). 



Introdução | 29 

 

 

Os bráquetes cerâmicos possuem particularidades, isto se estende também no 

momento da descolagem. Métodos convencionais utilizados para descolagem de bráquetes 

metálicos são pouco eficazes com os cerâmicos. A utilização de alicates indicados pelos 

fabricantes da marca comercial do bráquete cerâmico pode ser alternativa, mas também 

apresenta resultados pouco satisfatórios (Scott Jr, 1988; Karamouzos et al., 1997; Azzeh e 

Feldon, 2003; Russel, 2005; Jena et al., 2007; Bishara et al., 2008). Brocas diamantadas 

podem ser utilizadas para o desgaste do bráquete, confeccionando-se canaleta perpendicular 

ao slot, fragilizando a estrutura e facilitando a remoção com alicates (Vukovich et al., 1991). 

Agentes químicos contendo solventes para o compósito são outra alternativa para 

remoção de bráquetes cerâmicos sem que haja necessidade de força excessiva. Sua fórmula 

quando aplicada ao redor do bráquete tende a facilitar a remoção mecânica e diminuir os 

riscos de danos ao esmalte. Por existirem número limitado de estudos testando sua eficácia, 

essa alternativa é pouco utilizada atualmente (Winchester, 1992; Karamouzos et al., 1997; 

Larmour et al., 1998; Russell, 2005; Jena et al., 2007). 

A instrumentação ultrassônica também foi testada com essa finalidade. 

Pesquisadores encontraram falhas na interface esmalte-adesivo com a utilização dessa 

técnica e consequente redução na força necessária para descolagem. No entanto maior 

tempo de trabalho, desgaste das pontas ultrassônicas, desconforto para dentes sensíveis e 

risco de causar algum dano pulpar caso a irrigação não seja eficiente fez com que o método 

fosse contraindicado (Boyer et al., 1995; Karamouzos et al., 1997; Jena et al., 2007). 

Outra alternativa bastante estudada foi a descolagem eletrotérmica onde a energia 

térmica produzida por bateria elétrica era transferida ao bráquete, atingia o compósito que 

sofria deformação, permitindo que o bráquete fosse deslocado facilmente da superfície 

dentária. A possibilidade de lesões à mucosa oral e danos ao tecido pulpar devido ao 

aumento de temperatura foram os motivos que fizeram a técnica ser abandonada (Bishara et 

al., 1988; Dovgan et al., 1995; Takla et al., 1995; Vargas, 1996; Karamouzos et al., 1997; 

Kearns et al., 1997; Cummings et al., 1999; Russell, 2005; Jena et al., 2007.) 

Um dos caminhos para a descolagem de bráquetes cerâmicos está no amolecimento 

do compósito por meio da transmissão de calor. Tomando por referência este princípio a 

utilização de lasers como o de Diodo (Feldon et al., 2010), Tm: YAP (Dostalova et al., 2011), 

Nd:YAG (Hayakawa, 2005; Han et al., 2008), Er:YAG (Oztoprak et al., 2010; Nalbantgil et al., 

2010; Tozlu et al., 2011), Itérbio (Sarp e Gülsoy, 2010), Argônio (Weinberger et al., 1997) e 

CO2 (Strobl et al., 1992; Rickabaugh et al., 1996; Obata et al., 1999; Iijima et al., 2010; 

Tehranchi et al., 2010; Ahrari et al., 2011; Macri, 2012; Pessoti et al., 2012) tem ganhado 

espaço entre as linhas de pesquisas. 
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O laser de CO2 foi desenvolvido em 1964 por Patel et al., se destaca na realização 

de procedimentos cirúrgicos e tem sido bastante estudado na Odontologia para inibição da 

desmineralização (Souza-Gabriel et al., 2010; Correa-Afonso et al., 2012; Stangler, 2012). 

No entanto, sua utilização para descolagem de bráquetes cerâmicos ainda é recente. Devido 

aos vários modos de utilização (contínuo, pulsado e interrompido) há grande variação de 

potência e de comprimentos de onda. Sua principal ação sobre os compósitos é o 

amolecimento, embora a alta temperatura emitida possa também afetar o esmalte causando 

carbonização, trincas, fissuras e ablação (Scott-Jr, 1988; Bishara et al., 1994; Ahrari et al., 

2011). A correta escolha da potência e tempo utilizados evita a ocorrência de danos à 

superfície do esmalte e à polpa. Segundo Macri (2012), a potência de 10W e o tempo de 3 

segundos com intervalo de pulso de 0,01 segundo foi capaz de fragilizar o compósito 

facilitando a descolagem e atingindo temperatura de 4,7ºC na câmara pulpar, o que é 

biologicamente aceito (Zach e Cohen, 1965). A eficiência do laser de CO2 na descolagem de 

bráquetes cerâmicos está cada vez mais clara entre os pesquisadores da área (Strobl et al., 

1992; Obata et al., 1999; Tehranchi et al., 2010; Ahrari et al., 2011; Macri, 2012). Pessoti et 

al. (2012), utilizando o laser de CO2 nos parâmetros 10W, 3 segundos, intervalo de pulso de 

0,01s no modo Ultra Pulse, encontrou uma redução significativa na resistência ao 

cisalhamento após irradiação dos grupos experimentais, os autores encontraram ainda uma 

grande quantidade de remanescente adesivo sobre as superfícies, demostrando diminuição 

dos riscos de ocorrência de danos ao esmalte após descolagem com laser de CO2. 

A variedade de metodologias utilizadas nas pesquisa de descolagem de bráquetes 

cerâmicos com laser de CO2 e a falta de padronização dos parâmetros de irradiação deixam 

claro a necessidade de mais estudos nesta área visando a avaliação do equipamento,  a 

criação e consolidação de protocolos, além da confirmação da sua eficácia, eficiência e 

efetividade. 
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PROPOSIÇÃO 

 

O presente trabalho propõe-se avaliar e comparar: 

 

a) a resistência ao cisalhamento de bráquetes cerâmicos com retenção química 

e mecânica, colados com diferentes compósitos e irradiados com laser de 

CO2; 

b) o Índice de Remanescente Adesivo (IRA) após a descolagem dos bráquetes 

cerâmicos; 

c) o modo de fratura e a ocorrência de danos ao esmalte dental durante o 

processo de descolagem. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Previamente a sua realização, esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisas da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo com o protocolo CAAE 0054.0.138.000-11 (Anexo I). 

A metodologia foi dividida em 3 etapas, sendo que a primeira teve o objetivo de 

avaliar a resistência ao cisalhamento de bráquetes cerâmicos com base de retenção química 

e mecânica, colados com três diferentes compósitos e irradiados com laser de CO2. A 

segunda avaliou o Índice de Remanescente Adesivo (IRA) após a descolagem dos bráquetes 

cerâmicos. Na terceira etapa foi avaliada a ocorrência de possíveis danos ao esmalte dental 

durante o processo de descolagem por meio de MEV. 

Para a confecção dos corpos de prova, foram utilizados 120 pré-molares humanos 

superiores e inferiores doados pelo Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – USP com coroas intactas, sem trincas ou descalcificações, que não foram 

submetidos a tratamento ortodôntico ou químico. Estes dentes (Figura 1) foram limpos com 

curetas periodontais (Duflex, Juiz de Fora, MG, Brasil), removendo restos ósseos e de tecido 

mole aderidos à raiz, em seguida foram imersos em solução aquosa de timol 0,1% por uma 

semana para desinfecção. Posteriormente foram lavados em água corrente e estocados em 

água destilada em refrigerador à temperatura de aproximadamente 4ºC até o início da 

confecção dos corpos de prova. 

 

 
Figura 1- Pré-molar humano (vista lateral e vestibular). 
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A coroa destes dentes foi coberta com resina acrílica autopolimerizável de cor rosa 

(Jet Clássico, São Paulo, SP, Brasil) e a face vestibular de cada dente foi pressionada em 

placa de vidro antes da reação de presa (Figura 2).  

 

 
Figura 2 - Corpo de prova com a face vestibular pressionada sobre placa de vidro. 

 

A seguir, esta mesma face foi preparada com lixas d’água de numeração 400, 

600 e 1200 em politriz (Politriz DP-902, Struers A/S, Copenhagen, Denmark) até atingir 

área de esmalte de aproximadamente 5mm, área esta suficiente para colagem do 

bráquete (Figura 3 A e B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - A - Politriz utilizada para lixar os corpos de prova; B - Corpo de prova na politriz.

 

 

Na sequência, as raízes dos dentes foram incluídas centralizadas em tubos de 

PVC (Tigre, Rio Claro, SP, Brasil) e o tubo preenchido com resina acrílica 

autopolimerizável (Jet Clássico, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 4, página 36).  

 

 

A B
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Figura 4 - Corpo de prova com a raiz incluída em tubo de PVC contendo resina acrílica. 

 

 

Para correto ensaio de resistência ao cisalhamento, durante a inclusão das 

raízes a face vestibular de cada dente foi posicionada perpendicularmente à base do 

tubo com auxílio de esquadro de vidro em formato de “L” (90°), especialmente 

construído para este fim (Figura 5). Os dentes que não estavam corretamente 

posicionados foram excluídos e substituídos. Os excessos de resina foram removidos 

com espátula lecron e os dentes permaneceram armazenados em recipientes plásticos 

contendo água destilada e estocados em geladeira. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5 - Esquadro de vidro apoiado no troquel e no dente para verificar posicionamento. 
 

Foram confeccionados 120 corpos de prova divididos aleatoriamente em oito 

grupos (n=15) que se diferenciaram pelo tipo de bráquete (retenção química ou 

mecânica na base), compósito utilizado (Transbond XT, Concise ou Z 250) e irradiação 

ou não de laser de CO2 sobre o bráquete. Os grupos que receberam irradiação de laser 

CO2 foram os grupos experimentais e os que não receberam irradiação foram os 
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grupos controle. A Tabela 1 traz informações relativas aos materiais utilizados neste 

trabalho. As Figuras 6 A, B, C e D ilustram os bráquetes utilizados e a Tabela 2 (página 

38) ilustra os grupos de pesquisa. 

 

Tabela 1- Informações relativas aos materiais utilizados no estudo. 

Material Nome comercial Fabricante Origem 
Lote / 

Referência 

Agente de união Single Bond 2 3M ESPE St. Paul, MN, USA 8RY / 51202

Agente de união XT Primer 3M Unitek Monrovia, CA, USA N198258

Bráquete Mystique GAC New York, NY, USA 110-312-00

Bráquete Fascination Dentaurum Ispringen, BW, Alemanha 700-066-00

Compósito Transbond XT 3M Unitek Monrovia, CA, USA N182301

Compósito Concise Ortodôntico 3M do Brasil Sumaré, SP, Brasil 1124100560

Compósito Z 250 3M ESPE St. Paul, MN, USA 7LX 

 

 
Figura 6 - A - Bráquete Fascination (vista frontal); B - Base de retenção 

química; C - Bráquete Mystique (vista frontal); D - Base de 
retenção mecânica. 
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Tabela 2 - Grupos controles e experimentais 

Grupo Compósito Bráquete
cerâmico 

Retenção da 
Base 

Irradiação com 
Laser de CO2 

1 (Controle) Transbond XT Mystique Mecânica Não 

2 (Controle) Transbond XT Fascination Química Não 

3 Transbond XT Mystique Mecânica Sim 

4 Concise Ortodôntico Mystique Mecânica Sim 

5 Z 250 Mystique Mecânica Sim 

6 Transbond XT Fascination Química Sim 

7 Concise Ortodôntico Fascination Química Sim 

8 Z 250 Fascination Química Sim 

 

Para melhor visualização os grupos foram abreviados da seguinte forma: 

 Grupo 1: TMC – Transbond XT + Mystique + Controle 

 Grupo 2: TFC – Transbond XT + Fascination + Controle 

 Grupo 3: TML – Transbond XT + Mystique + Laser 

 Grupo 4: CML – Concise Ortodôntico + Mystique + Laser 

 Grupo 5: ZML – Z 250 + Mystique + Laser 

 Grupo 6: TFL – Transbond XT + Fascination + Laser 

 Grupo 7: CFL – Concise Ortodôntico + Fascination + Laser 

 Grupo 8: ZFL – Z 250 + Fascination + Laser 

 

Previamente a colagem dos bráquetes, na face vestibular dos dentes foi 

delimitada área circular de 4,5mm de diâmetro com fita adesiva (3L Reinforcement 

Rings, Odense, Fyn, Danmark). Em seguida, esta área recebeu profilaxia com pasta de 

pedra pomes sem flúor e água com taça de borracha em motor de baixa rotação por 

10 segundos, acompanhada de lavagem por 10 segundos e secagem com seringa 

tríplice isenta de óleo e umidade pelo mesmo período de tempo (Figura 7).  

 

 

 

  

 

 
 

Figura 7 - Profilaxia da superfície. 
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Após a profilaxia foi realizado o condicionamento do esmalte com ácido 

fosfórico a 37% por 15 segundos, seguido de lavagem e secagem, ambas pelo mesmo 

período de tempo (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Condicionamento ácido do esmalte. 

 

Nos grupos 1, 2, 3 e 6, após a secagem do condicionamento, foi aplicada 

camada do agente de união XT primer (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) e leve jato de 

ar para espalhar o material. Nos grupos 4 e 7, após o condicionamento ácido foi 

aplicado sobre o esmalte a resina fluida A e B homogeneizada que acompanha o 

compósito Concise Ortodôntico e posteriormente leve jato de ar direcionado a 

superfície. Nos grupos 5 e 8 foi utilizado o agente de união Single Bond e polimerizado 

por 20 segundos (3M ESPE, Sumaré, SP, Brasil). 

Para a colagem foi utilizada pinça de apreensão (Ortoply, Philadelphia, MN, 

USA), Os bráquetes foram posicionados e pressionados nas áreas vestibulares 

previamente preparadas. Os excessos de compósitos ao redor dos bráquetes foram 

removidos com sonda exploradora. Nos grupos 1, 2, 3, 5, 6 e 8 foi realizada 

fotoativação de cada colagem por 40 segundos, sendo 10 segundos em cada face 

(mesial, distal, incisal e gengival) com aparelho de luz halógena XL 1500 (3M ESPE, St. 

Paul, MN, USA) à distância de 1mm do bráquete. A cada quatro fotoativações, a 

intensidade de luz do aparelho foi aferida com radiômetro (Demetron, Danbury, CT, 

USA) e atingiu 400 mW/cm².  
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Os corpos de prova após a colagem (Figura 9 A e B) foram conservados 

intactos por 30 minutos e depois armazenados em água destilada por 24 horas em 

estufa a temperatura de 37ºC na tentativa de simular as condições bucais. 
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Figura 9 - A - Corpo de prova após colagem do bráquete de retenção mecânica Mystique; 
 B - Corpo de prova após colagem do bráquete de retenção química Fascination. 

 

 
Após esse período, os grupos controles foram submetidos ao ensaio de 

resistência ao cisalhamento em máquina universal de ensaios mecânicos (Emic DL 500, 

São José dos Pinhais, PR, Brasil) a velocidade de 0,5mm por minuto com ponta ativa 

em cinzel apoiada na interface compósito/esmalte (Figura 10). 

    

 

 

 

 

 

Figura 10- Ensaio de resistência ao cisalhamento. 
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Os grupos experimentais também foram submetidos ao ensaio de resistência 

ao cisalhamento, porém, imediatamente antes do teste foram irradiados com laser de 

CO2 com comprimento de onda de 10,6µm (Shangai Jue Hera Technology 

Development Shangai, PR, China) (Figura 11) no centro do bráquete cerâmico 

utilizando potência de 10W por 3 segundos e pulso de 0,01 segundo, à uma distância 

de 4 mm padronizada com o auxílio de um fio ortodôntico acoplado à ponta ativa do 

aparelho (Macri, 2012) (Figura 12). 

 

 
 

Figura 11 - Aparelho de laser de CO2. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 12 - Irradiação do laser e ensaio de resistência ao cisalhamento. 
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Os valores do ensaio de resistência ao cisalhamento foram obtidos em MPa 

fornecidos pelo próprio equipamento e submetidos a análise estatística, empregando o 

teste ANOVA e Tukey. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE REMANESCENTE ADESIVO (IRA) 

 

Após a descolagem do bráquete, o esmalte dentário de todos os corpos de 

prova foram avaliados por meio de lupa estereoscópica (Carl Zeiss, Goettingen, NI, 

Alemanha) e classificados de acordo com os escores propostos por Artun & Bergland 

(1984): 0- nenhuma quantidade de compósito aderido ao esmalte; 1- menos da 

metade do compósito aderido ao esmalte; 2- mais da metade do compósito aderido ao 

esmalte; 3- todo o compósito aderido ao esmalte (Figura 13 A, B, C e D). Foi utilizado 

o teste de Mann-Whitney para comparação entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Imagem ilustrativa da superfície vestibular dos 
corpos de prova após a descolagem. A- IRA 0;      
B- IRA 1;  C- IRA 2 e D - IRA 3. 

 

 

 

 

A B

C D



Material e Métodos | 43 

 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

As superfícies vestibulares de todos os corpos de prova onde os bráquetes foram 

colados foram avaliadas e submetidas MEV para investigar o modo de fratura. Inicialmente 

as peças foram desidratadas e seccionadas, posteriormente foram transportadas ao 

Laboratório de Microscopia da Universidade Júlio de Mesquita Filho – UNESP, câmpus 

Jaboticabal, para serem metalizadas em ouro sob vácuo, em aparelho Desk II (Denton 

Vacuum, LLC, Moorestown, USA) durante 120 segundos. O preparo das amostras seguiu os 

seguintes passos: 

As amostras foram fixadas em glutaraldeído à 3% em tampão fosfato de potássio 

por 48 horas, lavadas em tampão 3 a 4 vezes e pós fixadas em tetróxido de ósmio por 6 

horas. Em seguida as amostras foram novamente lavadas em tampão de 3 a 4 vezes. Para a 

desidratação das amostras foi utilizado série alcóolica crescente, 30%, 50%, 70%, 80%, 

90% e 100% (todos com intervalo de 20 minutos). As amostras foram secadas em secador 

de ponto crítico para posterior metalização em ouro por 120 segundos. Em seguida a análise 

foi efetuada em microscópio eletrônico de varredura (EVO 50® - Carl Zeiss SMT, Gottingen, 

Germany) a 20.00 KV. 

Após obtidas as imagens, estas foram classificadas quanto ao modo de fratura 

descrito abaixo (Ramos, 2003): 

 Fratura Adesiva (Ad): Quando a fratura foi observada entre o compósito e o 

esmalte. 

 Fratura Coesiva Resina (CR): Quando a fratura ocorreu entre o bráquete e o 

compósito de maneira que o compósito permanecesse aderido ao esmalte. 

 Fratura Coesiva Esmalte (CE): Quando a fratura se deu sobre a superfície 

dental removendo parte do esmalte. 

 Fratura Mista Coesiva Resina/Adesiva (CR/Ad): Quando em um mesmo 

corpo de prova houve fratura entre o bráquete e o compósito com parte de 

compósito permanecendo sobre a superfície dental e em outra parte a fratura se 

deu entre o compósito e o esmalte. 

 Fratura Mista Coesiva Esmalte/Adesiva (CE/Ad): Quando em um mesmo 

corpo de prova houve remoção parcial da estrutura dental e em outra parte a 

fratura se deu entre o compósito e o esmalte. 

 Fratura Mista Coesiva Resina/Coesiva Esmalte (CR/CE): Quando em um 

mesmo corpo de prova parte do compósito permaneceu sobre a superfície 

dental e em outra parte remoção parcial da estrutura dental. 
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O fluxograma a seguir ilustra os principais procedimentos metodológicos (Figura 

14). 

 

 
Figura 14 - Fluxograma da parte metodológica. 
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RESULTADOS 

 

Para efeito de análise estatística os seguintes fatores foram considerados: bráquete, 

compósito e laser. Os valores médios de resistência da união ao cisalhamento foram 

submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e posteriormente ao teste de Tukey com 5% de 

significância (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Valores médios de resistência ao cisalhamento (MPa), desvio 

padrão (DP) e comparação estatística. 

Compósito Mystique (DP) Fascination (DP) 

Controle (Transbond XT) 7,63 (1,3) bA 4,45 (0,68) bB 

Transbond XT 3,45 (0,68) aA 0,92 (0,18) aB 

Concise Ortodôntico 3,26 (1,18) aA 1,02 (0,26) aA 

Z 250 3,52 (1,04) aA 0,28 (0,70) aB 

Letras iguais, minúsculas entre linhas e maiúsculas entre colunas, ausência de diferença estatística 
significante. 

  

Os valores obtidos no ensaio de resistência ao cisalhamento evidenciaram a ação do 

laser sobre os grupos experimentais onde as médias obtidas foram significativamente 

menores quando comparadas ao controle. 

Na colagem com bráquetes Mystique não houve diferenças estatísticas significantes 

entre os compósitos quando os grupos experimentais foram comparados, o mesmo 

aconteceu com os grupos experimentais do bráquetes Fascination (p˃0,05). 

Na comparação entre os tipos de bráquetes, as colagens realizadas com os 

bráquetes Mystique e irradiadas com laser de CO2 obtiveram valores adesivos 

estatisticamente superiores a dos bráquetes Fascination (p˂0,05), com exceção do 

compósito Concise Ortodôntico, onde não foram encontradas diferenças estatísticas 

significantes entre os bráquetes (p˃0,05). 

Com relação ao tipo de retenção dos bráquetes utilizados nessa pesquisa, a base 

com retenção mecânica apresentou valores maiores de resistência ao cisalhamento que a 

química, tanto para o grupo controle como para os grupos experimentais.  

Quando os compósitos foram analisados, o Z 250 associado ao bráquete Fascination 

(retenção química) foi o que apresentou menor força de adesão após irradiação com laser de 

CO2. Já para os grupos que utilizaram o bráquete Mystique (retenção mecânica), o menor 

valor médio de resistência ao cisalhamento foi encontrado no grupo que utilizou o compósito 

Concise Ortodôntico. 
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As diferenças estatísticas (valores de p) encontradas entre os grupos estão descritas 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultados do teste de Tukey para comparação entre os grupos  

Comparação Diferença Valores de p Comparação Diferença Valores de p

TMC x TFC -4,188 0,206 TML x ZML -0,074 1,000

TMC x TML 4,188 0,206 TML x TFL 2,520 0,760

TMC x CML 4,373 0,171 TML x CFL 2,424 0,799

TMC x ZML 4,114 0,221 TML x ZFL 3,187 0,472

TMC x TFL 6,709 0,000 CML x ZML -0,258 1,000

TMC x CFL 6,613 0,000 CML x TFL 2,336 0,832

TMC x ZFL 7,375 0,000 CML x CFL 2,240 0,864

TFC x TML 1,000 0,999 CML x ZFL 3,002 0,560

TFC x CML 1,184 0,998 ZML x TFL 2,594 0,728

TFC x ZML 0,926 1,000 ZML x CFL 2,498 0,769

TFC x TFL 3,520 0,000 ZML x ZFL 3,261 0,438

TFC x CFL 3,424 0,000 TFL x CFL -0,960 1,000

TFC x ZFL 4,167 0,000 TFL x ZFL 0,646 0,809

TML x CML 0,184 1,000 CFL x ZFL 0,742 0,718

p ˂ 0,05 – diferença estatística significante 

  

A Tabela 5 abaixo mostra a média do Índice de Remanescente Adesivo (IRA) 

encontrada nos grupos e a comparação estatística entre eles por meio do teste de Mann-

Whitney.  

 

Tabela 5 - Resultados médios do IRA 

 Mystique Fascination 

Controle 0,6 a 1,53 bc 

Transbond XT 1,2 abc 1,6 c 

Concise 1,2 abc 0,8 ab 

Z 250 1,86 c 2,66 d 

Letras iguais indicam semelhança estatística (p ˂ 0,05). 

 

A tabela 5 mostra que a menor média encontrada entre os grupos foi para o grupo 

controle TMC seguido pelo grupo experimental CFL evidenciando maior número de escores 0 

para esses grupos. Os grupos que apresentaram melhores resultados foram os grupos 

experimentais ZFL e ZML, ambos utilizaram o compósito Z 250, com predominância de 

escores 3 e 2 ou seja, apresentaram maior quantidade de remanescente adesivo após a 

descolagem, diminuindo os riscos de danos à superfície do esmalte. 
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A Figura 15 ilustra os valores dos escores do IRA encontrados nos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Escores do Índice de Remanescente Adesivo (IRA) encontrado nos grupos. 

 

Os corpos de prova do grupo ZFL somente apresentaram escores 2 e 3 que 

configuram maior quantidade de remanescente adesivo, sendo o escore 3 o encontrado em 

maior quantidade. Em contrapartida o grupo TMC foi o que apresentou maior quantidade de 

escore 0 seguido pelo grupo CFL, portanto, obtiveram menor média ou seja, após a 

descolagem esses grupos apresentaram menor quantidade de remanescente adesivo sobre a 

superfície dentária estando mais sujeitos a danos a superfície dental. 

Na avaliação por meio de MEV, 109 dos 120 espécimes foram submetidos à análise, 

sendo que 11 foram perdidos durante o corte e preparo para a leitura. As superfícies foram 

avaliadas e classificadas quanto ao tipo de fratura podendo ser Fratura Adesiva (Ad), Fratura 

Coesiva Resina (CR), Fratura Coesiva Esmalte (CE), Fratura Mista Coesiva Resina/Adesiva 

(Mista CR/Ad), Mista Coesiva Esmalte/Adesiva (Mista CE/Ad), Mista Coesiva Resina/Coesiva 

Esmalte (Mista CR/CE). A Tabela 6 (página 49) quantifica os tipos de fratura encontrados em 

cada grupo. 
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Tabela 6 - Tipos de fraturas encontradas nos grupos. 

Grupos Ad CR CE 
Mista 

CR/Ad 

Mista 

CE/Ad 

Mista 

CR/CE 

TFC 6 4 4   

TMC 8 2 2 2   

TML 6 5 4 1  

CML 7 1 2 1 2 

ZML 2 4 3 2 3 1 

TFL 3 5 1 2 1  

CFL 9 2 1  

ZFL 1 8 3 1  

 

O modo de fratura encontrado com maior frequência foi a Fratura Adesiva, 

ocorrendo em 42 das 109 microscopias avaliadas. O grupo CFL foi o que apresentou maior 

índice de Fratura Adesiva, justificando também ser esse o grupo que apresentou menor valor 

médio para o remanescente adesivo ou seja, maior quantidade de escore 0. O segundo tipo 

de fratura mais encontrado foi a Fratura Coesiva Resina com 29 espécimes, sendo que o 

grupo ZFL obteve a maior quantidade e também o que apresentou menos danos à superfície 

dental, estando de acordo com os resultados encontrado para a avaliação do IRA onde esse 

grupo obteve os maiores índices de escores 2 e 3. A Fratura Mista CR/Ad foi encontrada em 

21 corpos de prova, Fratura Mista CE/Ad em 8, Fratura Coesiva Esmalte em 6 e Fratura Mista 

CR/CE em 3 corpos de prova. O grupo que apresentou maiores danos à superfície dental foi 

o grupo ZML com 3 Fraturas Coesivas de Esmalte e uma mista CR/CE. 

A Figura 16 (página 50) ilustra os tipos de fratura encontradas nas amostras. 
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Figura 16 - Tipos de Fratura. A - Fratura Adesiva; B - Fratura Coesiva Resina; C - Fratura Coesiva 

Esmalte; D - Fratura Mista Coesiva Resina/Adesiva; E - Fratura Mista Coesiva 
Esmalte/Adesiva; F - Fratura Mista Coesiva Resina/Coesiva Esmalte. EH - Esmalte 
Hígido. C - Compósito. FE - Fratura de Esmalte. 
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DISCUSSÃO 

 

O laser de Rubi, descoberto por Maiman em 1960, foi o predecessor dos aparelhos 

de laser utilizados atualmente. Estes equipamentos são os grandes responsáveis por diversos 

avanços na área médica e odontológica. O uso do laser na Odontologia foi introduzido 

durante a década de 1980 e início da década de 1990, sendo utilizado para descolagem 

experimental de bráquetes cerâmicos somente anos depois (Azzeh e Feldon, 2003). 

Diversos são os tipos de laser utilizados na odontologia, para a descolagem de 

bráquetes cerâmicos, entre eles Er:YAG (Oztoprak et al., 2010; Nalbantgil et al., 2010; Tozlu 

et al., 2011), Nd:YAG (Hayakawa, 2005; Han et al., 2008), laser de Diodo (Feldon et al., 

2010), laser de Itérbio (Sarp e Gülsoy, 2010), laser de Argônio (Weinberger et al., 1997) e 

Tm:YAP (Dostalova et al., 2011). Outro tipo de laser bastante utilizado é o laser de CO2 

(Strobl et al., 1992; Rickabaugh et al., 1996; Obata et al., 1999; Iijima et al., 2010; 

Tehranchi et al., 2010; Ahrari et al., 2011; Macri, 2012; Pessoti et al., 2012) o qual vem 

apresentando bons resultados, no entanto, o que difere muito entre as pesquisas são os 

tempos de irradiação e a potência.  

Em 1992, Strobl et al. utilizaram o laser de CO2 com potência de 14W por 2 

segundos, anos mais tarde em 1995, Minura et al. utilizaram as potências de 3 e 7W por 

tempo não determinado. Rickabaugh et al. (1996) também testaram o laser de CO2 com 

potência de 20W sem padronização do tempo. Obata et al., em 1999, testaram o laser de 

CO2 nas potências de 2 e 3W por um período menor que 4 segundos. Iijima et al., em 2010, 

testaram o laser de CO2 nas potências de 3, 4, 5 e 6W por 5 segundos e também em 2010 

Tehranchi et al., utilizaram a potência de 50W por 5 segundos, Ahrari et al. (2011), 

utilizaram 188W por 5 segundos, Macri (2012) e Pessoti et al., também em 2012, utilizaram 

a potência de 10W por 3 segundos. Essa grande variação da potência e a pouca informação 

sobre o tempo traz preocupação com relação a problemas de superaquecimento da polpa e 

a falta de padronização do procedimento. Em nosso estudo, foi utilizado o laser de CO2 com 

potência de 10W, irradiado por 3 segundos e intervalo de pulso de 0,01 segundo.  

Em 1965, Zach e Cohen afirmaram que a polpa dental humana pode suportar 

variação da temperatura de até 5,5ºC. A preocupação com danos a superfície do esmalte e a 

polpa decorrentes do aumento da temperatura é comum entre os pesquisadores. 

Rickabaugh et al. (1996) utilizaram três grupos variando a tensão estática no momento da 

descolagem sendo utilizadas, 3, 1,5 e 0,75 libras. Os autores encontraram aumento de 

temperatura intrapulpar de 1,80ºC, 3,01ºC e 4,47ºC, respectivamente, utilizando a potência 

de 20W. Iijima et al. (2010) avaliaram o efeito da descolagem com laser de CO2 sobre as 
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propriedades mecânicas do esmalte e concluíram que embora a irradiação do laser tenha 

causado grande aumento da temperatura na superfície do esmalte, a dureza e o módulo de 

elasticidade do mesmo não foram afetadas. Macri (2012) avaliando a temperatura no 

compósito de colagem e na câmara pulpar após a irradiação com laser de CO2 sob as 

condições de 10W, por 3 segundos e 0,01 segundo de intervalo de pulso, encontrou que a 

temperatura do compósito atingiu 101ºC e da câmara pulpar 4,7ºC. Neste mesmo trabalho, 

utilizando os mesmos parâmetros citados anteriormente, houve redução significativa na 

resistência ao cisalhamento dos bráquetes de retenção química Fascination, o que justificou 

a utilização deste protocolo para nosso estudo. 

A resistência adesiva no momento da descolagem do bráquete após a irradiação do 

laser de CO2 é significativamente menor quando comparado a qualquer outro método de 

remoção. Por meio de testes de resistência ao cisalhamento autores mediram a força 

necessária para descolagem de diversos tipos de bráquetes cerâmicos sem irradiação do 

laser. Bishara et al. (1995), avaliaram a força necessária para remoção de três bráquetes 

cerâmicos policristalinos de retenção mecânica: Transcend 2000, Transcendo 2000 

Precoated e Signature e encontrou variação de 6,6 a 10,1 MPa. No estudo de 

Theodorakopoulou et al. (2004), a média de resistência ao cisalhamento para o bráquete 

Clarity foi de 21,67 MPa e para o bráquete Inspire 20,32 MPa. Johnson et al. (2005) 

encontraram variação de 5,87 a 7,01 MPa para os bráquetes Inspire, Fascination, Mystique, 

InVu, Clarity, Virage e Luxi. Özcan et al. (2008), compararam as características de 

resistência ao cisalhamento do bráquete cerâmico Inspire e o bráquete de policarbonato 

Spirit e encontraram os valores de 11,5 MPa para os cerâmicos e 6,3 MPa para os de 

policarbonato. Em nosso estudo, os valores para os grupos controles (sem irradiação de 

laser) foram de 7,63 MPa para os bráquetes Mystique (grupo TMC) e 4,45 MPa para os 

bráquetes Fascination (grupo TFC). Este resultado está próximo ao encontrado por Bishara 

et al. (1995) e Johnson et al. (2005), embora discordem dos resultados encontrados por 

Theodorakopoulou et al. (2004) e Özcan et al. (2008). Esta diferença é consequência da 

grande quantidade e variedade de bráquetes cerâmicos encontrados no mercado e dos tipos 

de retenção de suas bases. 

No trabalho de Pessoti et al. (2012), que utilizaram os mesmos parâmetros dessa 

pesquisa (laser de CO2, 10W e 3 segundos, 0,01 segundo por pulso), foram encontrados 

resultados semelhantes. Utilizaram dentes bovinos e os bráquetes policristalinos Allure e 

Transcend de retenção mecânica, divididos em 4 grupos, sendo dois controles e dois 

experimentais. Os autores encontraram que os valores médios de resistência ao 

cisalhamento para os grupos controles foram estatisticamente superiores aos encontrados 
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nos grupos experimentais (12,22 MPa para o grupo controle do Allure e 0,88 MPa para o 

grupo experimental do mesmo bráquete e 17,71 MPa para o grupo controle do Transcend e 

12,10 MPa para o experimental do mesmo bráquete). Os autores concluíram que a irradiação 

do laser de CO2 foi capaz de diminuir significativamente os valores de resistência ao 

cisalhamento dos bráquetes testados.  

A redução da força necessária para a descolagem após irradiação do laser de CO2 

ficou evidente em nosso estudo que apresentou menores valores de resistência ao 

cisalhamento para os grupos experimentais. Nos grupos colados com bráquetes Mystique 

houve redução de mais de 50% nos valores adesivos quando o laser foi irradiado, 

independente do compósito utilizado. Redução maior ocorreu com os grupos que utilizaram 

os bráquetes Fascination que atingiram mais de 90% no grupo ZFL (Tabela 3, página 46). 

Esta taxa de diminuição confirma os achados de Pessoti et al. (2012) e não foi encontrada 

em nenhum outro estudo independente da metodologia empregada. A diminuição da adesão 

após a irradiação também foi encontrada porém em menor intensidade, nos trabalhos de 

Strobl et a. (1992), Obata et al., (1999), Tehranchi et al. (2010), Macri (2012). Esse 

resultado se deve a ação do calor gerado pelo laser que atinge o bráquete e o compósito 

levando a ruptura de ligações químicas e favorecendo a descolagem. 

Wang et al. (1997) avaliaram a descolagem dos bráquetes Fascination e Transcend 

de retenção química e Lumina e Crystalline de retenção mecânica e encontraram resistência 

de união significativamente maior para os bráquetes de retenção química. Kitahara-Céia et 

al. (2008) em estudo in vitro avaliaram danos ao esmalte após a descolagem de bráquetes 

cerâmicos de retenção mecânica, retenção mecânica com polímero na base e retenção 

química. Os autores utilizaram microscopia eletrônica de varredura para investigar trincas e 

fraturas e encontraram que no grupo que utilizou bráquete cerâmico de retenção química 

houve maior incidência de danos ao esmalte e também maior força para descolagem. Os 

grupos que utilizaram retenção mecânica se descolaram mais facilmente, além de 

apresentaram maior quantidade de remanescente adesivo sobre a superfície. Ahrari et al. 

(2011) avaliaram as características da superfície do esmalte após a descolagem do bráquete 

cerâmico policristalino Fascination de retenção química e do bráquete cerâmico 

monocristalino Inspire Ice de retenção mecânica com utilização de laser de CO2 e com 

alicate. Os autores concluíram que nos grupos controle, descolados com alicate, houve 

fratura de 45% dos bráquetes de retenção química e 15% dos de retenção mecânica e 

nenhum caso de fratura nos grupos descolados com laser. Estes resultados diferem dos 

encontrados em nosso experimento onde os maiores valores de resistência ao cisalhamento 

foram encontrados para os grupos que utilizaram retenção mecânica, embora em nenhum 

dos grupos testados tenha ocorrido fratura do bráquete no momento da descolagem. Tal 
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resultado pode ser explicado ainda pelo fato de serem utilizadas diferentes metodologias 

com distintas marcas de bráquetes, e até mesmo, variações do laser. 

Estudos que avaliaram o modo de fratura indicam a relação entre o tipo de 

bráquete utilizado, a força necessária para a descolagem e os compósitos utilizados. 

Rueggeberg e Lockwood (1990) encontraram que para um grupo de 100 bráquetes 

monocristalinos, colados com compósitos sem mistura utilizando a descolagem térmica, o 

sítio de fratura se localizou em 4 deles entre o bráquete e a resina (fratura coesiva resina) e 

em 96 entre o dente e a resina (fratura adesiva). Para o grupo que utilizou os compósitos de 

colagem com 2 pastas o sítio de fratura se localizou entre o bráquete e a resina (fratura 

coesiva resina) em 12 dos corpos de prova, entre o dente e a resina (fratura adesiva) em 8 

deles e em 60 houve fraturas mistas onde em um mesmo corpo de prova houve fraturas 

entre o dente e a resina e entre o bráquete e a resina.   

Theodorakopoulou et al. (2004) em estudo in vitro avaliaram o modo de fratura 

após a decolagem do bráquete cerâmico policristalino de retenção mecânica Clarity e o 

monocristalino também de retenção mecânica Inspire, ambos com alicates. No grupo que 

utilizou o bráquete Clarity, 17 colagens apresentaram falha na interface bráquete/adesivo 

caracterizando a fratura coesiva resina e 3 na interface adesivo/esmalte caracterizando a 

fratura adesiva. No grupo que utilizou o bráquete Inspire, 15 colagens apresentaram falha 

na interface bráquete/adesivo e 5 na interface adesivo/esmalte. Liu et al. (2005) também 

avaliaram os bráquetes Clarity e Inspire além de um acessório metálico colados com os 

compósitos Transbond XT e Enlight e descolados com o auxílio de alicate. Os autores 

encontraram que o modo de fratura entre os grupos foi predominantemente na interface 

bráquete/adesivo, caracterizando a fratura coesiva resina. No entanto, os autores relataram 

também fratura de esmalte (fratura coesiva esmalte) em 2 dos 20 dentes que utilizaram o 

bráquete Inspire e 1 dos 20 dentes que utilizaram o bráquete Clarity. 

Em nosso estudo os corpos de prova submetidos à MEV foram classificados quanto 

ao modo de fratura e foi encontrado que o tipo de fratura mais prevalente foi a adesiva. 

Esse resultado está de acordo com Rueggeberg e Lockwood (1990) que em seu estudo 

encontraram uma prevalência maior de fraturas adesiva, embora discordem dos resultados 

de Theodorakopoulou et al. (2004) e Liu et al. (2005) que em seus estudos encontraram 

uma prevalência maior de fraturas coesiva resina. 

Em nosso trabalho foram encontrados danos à estrutura dental (fraturas coesivas 

esmalte e mistas como coesiva resina/coesiva esmalte e coesiva esmalte/adesiva) em 17 dos 

109 corpos de prova avaliados, proporção semelhante à encontrada por Liu et al. (2005). O 

que sugere que as fraturas do esmalte tenham sido consequência do teste de resistência ao 
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cisalhamento uma vez que os maiores valores encontrados foram coincidentemente para os 

corpos de prova que apresentaram danos à superfície dental, tanto nos grupos controle 

como nos grupos em que houve irradiação com laser. 

O tipo de compósito utilizado para a colagem de bráquetes cerâmicos também 

influencia nos valores de resistência ao cisalhamento. São poucos os estudos encontrados na 

literatura comparando materiais de colagem e relacionando-os com bráquetes cerâmicos. 

Mimura et al. (1995) avaliaram o comportamento dos compósitos Concise e Superbond para 

a colagem de bráquetes cerâmicos e descolagem com laser de CO2 com potência de 3 e 7W. 

Os resultados demostraram que a força necessária para remover os bráquetes colados com 

o compósito Superbond foi significantemente menor após a irradiação com laser de CO2. Os 

autores concluíram ainda que a descolagem com laser de CO2 foi eficaz. 

Em nossa pesquisa utilizamos três compósitos para colagem, Transbond XT, Concise 

Ortodôntico e Z 250. Os resultados encontrados mostram que entre os grupos que utilizaram 

os mesmos bráquetes os valores de resistência ao cisalhamento não apresentaram diferença 

estatística (Tabela 3, página 46). Isso nos leva a acreditar que o tipo de material utilizado 

para a colagem não influenciou nos procedimentos de descolagem. Esse resultado difere do 

encontrado por Rueggeberg e Lockwood (1990) que avaliaram dez diferentes marcas 

comerciais de compósitos para colagem de bráquetes, entre eles o compósito Concise, e 

seus comportamentos frente à descolagem térmica. Concluíram que houve diferenças 

estatísticas entre os materiais utilizados e que os sistemas de colagens necessitam de 

diferentes cargas para descolagem, além de diferentes temperaturas. Em 1992, esses 

mesmos autores avaliaram 23 marcas comerciais, dentre elas Concise e Transbond XT, 

também utilizado em nosso estudo. Os autores encontraram temperatura média de 

descolagem de 159º e 116º para os compósitos Concise e Tranbond XT, respectivamente. 

Afirmaram que as diferentes temperaturas necessárias para provocar a descolagem de 

bráquetes cerâmicos justificam-se devido as composições e apresentações dos materiais de 

colagem. Vargas (1996), também avaliou diferentes compósitos e encontrou que para o 

Concise Ortodôntico a temperatura de transição vítrea, ou seja, a temperatura em que o 

material amolece está em torno 256º e para o Tranbond XT 396º, embora para facilitar a 

descolagem os compósitos não necessitam chegar a essa temperatura, o que provavelmente 

aconteceu em nosso estudo devido à ação do laser. 

O Índice de Remanescente Adesivo (IRA) é um método bastante utilizado nas 

pesquisas para avaliação da superfície do esmalte após a descolagem dos bráquetes. De 

acordo com a quantidade de adesivo remanescente sobre a superfície dentária após a 

descolagem pode-se avaliar o modo de fratura e a possibilidade de danos ao esmalte. 

Quando o modo de fratura ocorre entre o compósito e o dente existe maior possibilidade de 
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ocorrência de danos ao esmalte. Quando ocorre na interface bráquete/compósito existe 

menor possibilidade de danos ao esmalte (Artun e Bergland, 1984). 

Kitahara-Céia et al. (2008) avaliaram o IRA para bráquetes de retenção mecânica, 

retenção mecânica com polímero na base e retenção química. Encontraram melhores 

resultados para os de retenção mecânica, com 9 espécimes com IRA 3, 5 com IRA 2 e 1 com 

IRA 1 e piores resultados para os bráquetes com retenção química, sendo 11 com IRA 0, 1 

com IRA 1, 1 com IRA 2 e 2 com IRA 3. Em nossa pesquisa, o grupo que apresentou maior 

média para o IRA, ou seja, maior quantidade de escores 3 foi o ZFL (Z 250 + Fascination + 

Laser) que utilizou bráquete de retenção química e o grupo que apresentou menor média, 

maior quantidade de scores 0, foi o grupo TMC (Transbond XT + Mystique + Controle) que 

utilizou bráquete de retenção mecânica (Tabela 5, página 47). Embora o resultado não 

esteja compatível com outros autores, esta diferença pode ser explicada por ser o bráquete 

de retenção mecânica o que apresentou maior resistência ao cisalhamento. Os demais 

grupos da nossa pesquisa apresentaram médias do IRA semelhantes entre si. Os resultados 

demonstram ainda que o valor médio do IRA é inversamente proporcional ao valor médio de 

resistência adesiva, ou seja, comparando-se as Tabelas 3 (página 46) e 5 (página 47) 

observamos que o grupo ZFL que obteve maiores valores do IRA obteve menores valores de 

resistência adesiva, e o grupo TMC que obteve menor média do IRA obteve maior média nos 

testes de resistência ao cisalhamento. Existem poucos estudos associando essas avaliações, 

no entanto, o que se observa é que não é possível estabelecer esta relação. 

Tehranchi et al. (2010) utilizando bráquete cerâmico policristalino e o compósito 

quimicamente ativado No-mix, encontraram que a média do IRA para o grupo que utilizou o 

laser de CO2 como auxiliar na descolagem foi significativamente maior quando comparado ao 

grupo controle. Resultado semelhante foi encontrado em nossa pesquisa onde a média do 

IRA nos grupos controle foi menor quando comparado a dos grupos experimentais, com 

exceção do grupo CFL (Concise + Fascination + Laser) onde a média 0,8 foi inferior aos 

grupos controle e experimental que utilizaram o mesmo bráquete. 

Ahrari et al. (2011) utilizaram o bráquete Fascination de retenção química e o 

bráquete Inspire Ice de retenção mecânica, ambos descolados com laser de CO2 na potência 

de 188W por 5 segundos. Encontraram maior quantidade de escore 3 para o grupo que 

utilizou o bráquete de retenção mecânica irradiado com  laser seguido pelo grupo controle 

do mesmo bráquete. Este resultado mais uma vez discorda do encontrado em nossa 

pesquisa, onde o grupo que apresentou maior quantidade de escore 3 foi o ZFL que utilizou 

o bráquete de retenção química. 

Embora os resultados encontrados na literatura e em nosso trabalho sejam 

relevantes e indiquem alternativa para contornar os problemas da descolagem de bráquetes 

cerâmicos, são necessários mais estudos laboratoriais e clínicos para a definição de um 
protocolo seguro e eficiente. 
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CONCLUSÃO 

 

1. A irradiação com laser de CO2 diminuiu os valores de resistência ao cisalhamento da 

colagem dos bráquetes cerâmicos testados; 

 

2. Os grupos que utilizaram bráquetes cerâmicos de retenção mecânica apresentaram 

maiores valores de resistência ao cisalhamento; 

 
3. O bráquete cerâmico Fascination, colado com compósito Z 250 e irradiado com laser 

de CO2 foi o que apresentou melhores resultados, ou seja, menores valores de 

resistência ao cisalhamento, com  maior facilidade de remoção, e maior quantidade 

de remanescente adesivo sobre a superfície dental, com menor ocorrência de danos; 

 
4. As médias do IRA foram maiores para os grupos experimentais (maior quantidade de 

remanescente adesivo) quando comparados aos controles; 

 

5. Os tipos de fratura encontrados com maior frequência nas MEV’s foram as Fraturas 

Adesivas e Coesiva Resina; 

 
6. Ocorreram fraturas de esmalte em 15% dos corpos de prova, sendo a maioria delas 

com o bráquete cerâmico Mystique colado com o compósito Z 250. 
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