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RESUMO 

 

 

Mendonça, A. G. S. F. Efeito Químico e Mecânico na Resistência Adesiva de 

Braquetes Cerâmicos. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia, 2012. 

 

 

Analisando o fato de que a união braquete/resina é o sítio mais fraco na 

adesão de braquetes ortodônticos aos dentes, decidiu-se avaliar através de testes 

de cisalhamento, a capacidade retentiva de compósito em braquetes cerâmicos. 

Três sistemas de braquetes cerâmicos, sendo um de composição monocristalina 

(grupo controle) e dois de composição policristalina (grupos teste) foram 

selecionados com o objetivo de avaliar a resistência de colagem, além da relevância 

da inclusão de uma matriz de resina epóxica na composição da base de braquetes 

cerâmicos. O sistema InVu, constituído de cerâmica policristalina, demonstrou 

superioridade estatisticamente significante na capacidade retentiva ao compósito, 

quando comparado ao grupo controle, representado pelo sistema Radiance 

(monocristalino). Já o sistema Clarity, também policristalino, não apresentou 

diferença estatisticamente significante quando comparado ao grupo controle.  
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ABSTRACT 

 

 

Mendonça, A. G. S. F. Chemical and Mechanical efects on the base of ceramic 

Brackets. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia, 

2012. 

 

  

Admiting the fact that the union bracket/resin is the weaker strenght in the 

adhesion of bracket to the teeth, was decided to avaliate the shear bond strengh of 

three sistems of ceramic brackets being one monocrystalline (control group) and two 

polycrystalline (test group). Still it is being compare the inclusion of a chemical 

retention in the composition of the bracket base. The InVu system, made of 

polycrystalline ceramic, demonstrated statistically higher bond strength when 

compared with the control group, represented by the system Radiance 

(monocrystalline). The system Clarity, also polycrystalline, did not presented 

significant statistically differences when compared with the control group. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 Em 1977, Zachrisson51 já descrevia que os braquetes colados possuíam 

inúmeras vantagens sobre os braquetes soldados às bandas, dentre elas está a não 

interferência no contato proximal, a fácil colagem e remoção de acessórios, a 

estética, maior facilidade de higienizar e menos irritação à gengiva.  

 Desde essa época os fabricantes de materiais vêm lançando inúmeros 

braquetes e trazendo novas tecnologias para atender a demanda por estética, 

conforto e eficiência, sendo as resinas compostas o principal material de colagem, 

devido às suas propriedades adesivas.   

 A composição e a morfologia da base, responsáveis pela adesão ao agente 

de união, são bastante variadas. Os braquetes podem ser compostos de vários 

materiais, como aço inoxidável, polímeros (policarbonato) ou cerâmica. Já em 

relação às propriedades de suas respectivas bases, estas podem apresentar 

diferentes composições e desenhos, com o objetivo de promover a retenção ideal 

entre o acessório ortodôntico e o esmalte. A colagem deve ser capaz de suportar as 

forças ortodônticas e mastigatórias, e no final do tratamento seria ideal que o 

profissional não encontrasse dificuldade para remover os braquetes.  

 Com a crescente procura de adultos por tratamento ortodôntico, aumentou 

também a necessidade de se utilizar aparelhos fixos mais discretos e socialmente 

aceitáveis. Os braquetes estéticos, que podem ser compostos de vários materiais, 

vêm se aperfeiçoando e se tornando cada vez mais utilizados na prática ortodôntica. 

Atualmente, pacientes mais jovens também vêm apresentando preferência por esse 

tipo de material. 

 Com uma variedade de braquetes estéticos no mercado, e cada fabricante 

possuindo design e composição diferentes, surgem questões inevitáveis: Será que 

existe um sistema realmente melhor que outros? Diferentes tipos de materiais 

reagem de forma diferente com os compósitos? Com o objetivo de elucidar algumas 

dúvidas, essa pesquisa foi desenvolvida. 
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 Ainda com relação à colagem, cabe ressaltar que alguns recursos podem 

promover um sensível aumento na força de adesão dos compósitos aos braquetes. 

Esses recursos são chamados de amplificadores de adesão de bases, incluindo-se 

jateamento de óxido de alumínio, silanização, revestimento de sílica e aplicação de 

polímeros. 

 Para este estudo, foram selecionados os braquetes cerâmicos, que são os  

mais utilizados em casos que demandam um aparelho fixo estético, por 

apresentarem maior estabilidade de cor, sendo inertes aos fluidos bucais. Sua 

composição é óxido de alumínio (Al2O3), podendo ser produzido de dois modos: 

alumina policristalina ou alumina monocristalina. Uma relevante diferença entre 

essas duas estruturas é a claridade opática, sendo a monocristalina mais clara e 

translúcida que a policristalina, devido ao maior tamanho de grãos cerâmicos e ao 

menor número de impurezas presentes em sua constituição. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a retenção braquete/compósito. Essa 

proposição foi embasada em diversos estudos que realizaram testes de 

cisalhamento com acessórios ortodônticos, que relataram que o local onde ocorre o 

maior índice de deslocamento é na interface acessório/resina, devido à união 

adesiva existente nesta área ser mais frágil do que a existente na interface 

esmalte/compósito.12;29;33 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 – BRAQUETES ORTODÔNTICOS 

 

 

 O primeiro braquete não metálico foi apresentado por Newman,31 em 1969, 

quando publicou um estudo com colagem de braquetes de policarbonato, 

manufaturados através de um processo de injeção de moldes do material plástico na 

forma do braquete específico, apresentando precisão suficiente para reproduzir 

pequenos detalhes requisitados. Porém, posteriormente, vários estudos apontaram 

problemas clínicos. Dorbin et al,7 em 1975, relatou a descoloração desse material, 

quando exposto a certos alimentos e líquidos; absorção de água e saliva; desgaste 

do braquete; pobre controle de torque; e alta fricção com os fios ortodônticos. 

 Para solucionar esses problemas estruturais, algumas modificações durante 

sua fabricação foram realizadas, e principalmente consistiram no reforço da 

estrutura através da incorporação de cargas cerâmicas e fibras de vidro. No entanto, 

a instabilidade de cor e a distorção continuaram elevadas, o que continuou 

contribuindo com o uso cada vez mais limitado desse material. 

 Outra tentativa para a melhora no desempenho clínico dos braquetes de 

policarbonato foi a incorporação de canaletas metálicas, diminuindo o atrito entre os 

fios ortodônticos e os acessórios. Pesquisas demonstraram que essa iniciativa 

proporcionou menor resistência friccional a esses dispositivos.1 

Ao avaliar a deformação ao torque de braquetes plásticos (policarbonato) não 

reforçados estruturalmente, Dorbin et al.7 concluíram que tais acessórios 

apresentaram mudanças dimensionais inaceitáveis do ponto de vista clínico. Feldner 

et al.9 e HARZER et al.,15 ao pesquisar os braquetes plásticos reforçados, tanto por 

cargas cerâmicas quanto com canaletas metálicas, concluíram que todos os 

braquetes de policarbonato, quando comparados aos braquetes metálicos, 
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apresentaram maior deformação e menor expressão de torque inserido, sendo os 

braquetes com canaleta metálica os de melhor desempenho entre os acessórios 

plásticos testados. 

Quanto à capacidade de resistirem às forças mastigatórias, os braquetes 

plásticos apresentaram força de adesão mais baixa que os metálicos, sendo que o 

conteúdo de carga cerâmica incorporado à estrutura desses braquetes 

correlacionou-se positivamente com a força de adesão.11 Segundo os trabalhos 

realizados, as cargas expostas na superfície das bases dos braquetes plásticos 

parecem ter um papel mais importante na adesão do que a forma da superfície da 

base. 

Fernandez e Canut10 concluíram que a resistência à descolagem por 

cisalhamento dos braquetes plásticos é menor do que aquela observada nos 

braquetes metálicos e nos cerâmicos aderidos mecanicamente aos dentes. 

  Em 1986, surgiram os primeiros braquetes cerâmicos com a intenção de 

eliminar as desvantagens dos braquetes de policarbonato.50 Esses braquetes 

apresentam maior estabilidade de cor, sendo inertes aos fluidos bucais, e oferecem 

maior controle sobre a quantidade de torque transmitida ao dente.34 Entretanto 

algumas características apresentam-se indesejáveis, como sua alta friabilidade, 

maior atrito com os fios ortodônticos e, além disso, por ser um material mais duro 

que o esmalte, pode causar facetas de desgaste se ocorrerem contatos oclusais. 

Os braquetes cerâmicos são compostos de óxido de alumínio (Al2O3), 

podendo ser produzidos de dois modos: alumina policristalina ou alumina 

monocristalina, sendo esta última mais clara e translúcida, devido ao maior tamanho 

dos grãos cerâmicos e a menor quantidade de impurezas presentes em sua 

constituição. No entanto, ambas apresentam boa resistência a alterações de cor.21 

Os braquetes cerâmicos policristalinos, ou de alumina policristalina, 

constituem-se de cristais de óxido de alumínio fusionados a alta temperatura, que 

permite a moldagem de vários braquetes simultaneamente. Estes são os braquetes 

estéticos mais comuns e populares, pela qualidade do material e pela relativa 

facilidade de produção em comparação com os braquetes de alumina 

monocristalina.  
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A desvantagem do processo de moldagem da cerâmica policristalina é a 

presença de imperfeições estruturais ao redor dos grãos, ou de impurezas que 

funcionariam como uma região suscetível à propagação de linhas de fratura quando 

o material está sob tensão.46 Uma melhora considerável na qualidade destes 

braquetes é quando se incorpora a canaleta metálica em sua estrutura. 

 Os braquetes feitos a partir de cerâmica monocristalina são produzidos por 

um processo bastante diferente. Cristais individuais de safira são produzidos a partir 

de uma massa fundida de óxido de alumínio, a temperaturas mais elevadas que 

2100º C. Essa massa é vagarosamente resfriada, para permitir uma cristalização 

controlada, formando um cristal muito mais puro, além de praticamente se eliminar a 

possibilidade de propagação de fraturas através de áreas que contenham 

imperfeições e impurezas.42 Esse processo de produção é mais complexo e caro 

que o dos braquetes policristalinos,21 o que leva a uma menor disponibilidade de 

braquetes monocristalinos no mercado. 

 As características indesejáveis descritas são consideravelmente minimizadas 

nos braquetes de cerâmica monocristalina. A friabilidade é consideravelmente menor 

por serem mais puros, porém quando comparados com os braquetes metálicos, 

apresentam-se menos resistentes à fratura devido ao seu baixo grau de deformação 

sem que haja fratura.2 Enquanto os braquetes metálicos aceitam uma deformação 

estrutural de até 20% sem apresentar quebras, nos cerâmicos esse percentual não 

passa de 1%. Quanto à fricção, os braquetes monocristalinos possuem tratamentos 

na superfície da canaleta, conferindo grande lisura de superfície, diminuindo sua 

resistência friccional.41;49  
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2.2 ADESÃO 

 

 

 A colagem de braquetes diretamente sobre a superfície dentária foi a 

técnica que revolucionou o tratamento ortodôntico com aparelhos fixos. O emprego 

do sistema adesivo odontológico, composto por ataque ácido, adesivo e resina 

composta, na colagem ortodôntica, e o avanço nos desenhos das bases dos 

braquetes, simplificaram a mecânica ortodôntica para o profissional e a tornaram 

mais acessível para o paciente, devido à diminuição dos custos. 

 Salder,39 em 1958, escreveu um dos primeiros artigos sobre fixação de 

braquetes diretamente sobre a estrutura dentária. Este trabalho teve como proposta 

estudar materiais que pudessem ser usados na clínica ortodôntica, possibilitando a 

união de braquetes metálicos diretamente ao dente, eliminando completamente as 

bandas. Foram testados nove adesivos comercializados na época, sendo quatro 

cimentos dentários, um cimento à base de borracha, dois adesivos para metal e dois 

adesivos gerais. A maior parte dos adesivos testados mostrou falta de adesão aos 

braquetes metálicos, sendo concluído que nenhum promoveu estabilidade. 

 Desde então, a fixação de braquetes sobre a superfície dentária foi 

amplamente estudada. Os primeiros materiais testados na literatura foram as resinas 

epóxicas,30 que apresentaram valores de 0,435 kgf/mm2 e 0,576 kgf/mm2 quando 

submetidos a testes de cisalhamento. Estes valores comprovaram serem 

suficientemente fortes para suportar as forças exercidas pelo arco sobre os dentes 

durante o tratamento ortodôntico, que se expressariam por volta de 0,014 kgf/mm2. 

 Em seguida são relatados testes com cimentos de fosfato de zinco,27 

descartados por não manterem integridade adesiva em ambiente úmido. Melhores 

resultados foram conseguidos ao se testarem cimentos de policarboxilato de zinco, 

embora a adesão na interface cimento/esmalte não tenha sido satisfatória.28  

 Em 1970, Retief35 chegou à conclusão que a microinfiltração, 

ocasionada pela falta de adesão dos materiais restauradores aos dentes, poderia 

ser eliminada se existisse um material ou uma película intermediária capaz de formar 



13 
 

uma forte união adesiva com os tecidos dentários e ao mesmo tempo resistente às 

condições bucais. Reforçou, ainda, a importância de uma maior área de contato 

entre os substratos, sendo conseguida aplicando-se um líquido adesivo entre 

ambos, proporcionando uma superfície plana, diferente das superfícies dentárias e 

da resina composta, onde são encontradas irregularidades. No que se refere à união 

resina/braquete, foi concluído que com o uso de uma tela na base dos braquetes 

obtinha-se uma maior retenção.36 

 Com a evolução da técnica de fixação dos acessórios, foram 

detectados três fatores básicos para atingir resultados satisfatórios. Primeiro, seria o 

condicionamento da superfície dentária com ácido fosfórico, para obter retenções 

mecânicas que facilitam a penetração da resina. O tipo de adesivo utilizado e a 

retentividade da base do braquete seriam os outros fatores que passaram a ser 

amplamente estudados. Um agente de união entre a superfície do esmalte e a 

resina ou entre a superfície do acessório e a resina foi introduzido, providenciando 

uma adesão química.38 

 Estudos iniciais em relação às bases dos braquetes metálicos, 

concluíram que o aumento da adesão é conseguido com uma tela com filamentos 

mais finos, além de demonstrarem que pontos de solda na base reduzem a área 

retentiva, diminuindo a adesão. Quando a solda é realizada nas bordas da base 

promovem um baixo selamento marginal na interface base/resina.25  

 Avaliando o desempenho das telas na base dos braquetes, Matasa26 

identificou algumas variáveis a serem consideradas, como o número de filamentos, 

sendo que quanto maior a porcentagem de áreas abertas, melhor é a penetração do 

adesivo, quanto ao diâmetro dos filamentos, sendo este muito fino pode ocorrer 

quebra, e sendo muito espesso pode limitar a penetração do adesivo.  

Bishara3 comparou dois tipos diferentes de telas quanto à sua força adesiva.  

Selecionou 40 braquetes: 20 da marca Ovation (GAC International, Bohemia, NY) 

com telas duplas; e 20 da série Victory (3M Unitek), com telas simples. A colagem foi 

realizada em dentes humanos (molares) devidamente tratados, o material 

selecionado para colagem foi a resina Transbond XT (3M), utilizada de acordo com 

as instruções do fabricante. Uma carga de força ocluso-gengival foi aplicada ao 

braquete, 30 minutos após a colagem, através de uma máquina de testes Zwick 
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(Zwick GmbH & Co, Ulm, Alemanha), a uma velocidade de 5mm/min. Os resultados 

foram de 5.2 MPa (+/- 3.9) para as bases com telas duplas e 5.8 MPa (+/- 2.8) para 

as bases com telas simples. Estatisticamente não ficou demonstrada diferença 

significativa entre os valores encontrados. Na análise do remanescente do adesivo, 

foi identificado que em ambos os grupos, na maioria dos casos, o adesivo 

permaneceu na superfície do esmalte, sendo a fratura mais comum na interface 

braquete/resina. 

 A resistência adesiva de sistemas adesivos quimicamente 

polimerizáveis e fotopolimerizáveis foi avaliada por Chamda.6 Nesta pesquisa, foram 

utilizados 110 incisivos superiores humanos, que foram divididos em dois grupos: 

um grupo de 60 dentes colados com Transbond (fotopolimerizável); e outro de 50 

dentes colados com Concise (quimivamente polimerizável). Para o uso de todos os 

materiais foram seguidas as instruções dos respectivos fabricantes, e após a 

fixação, os acessórios foram armazenados em água a 37º C até o momento dos 

testes, realizados em uma máquina de testes Instron num intervalo de tempo de 2 

minutos, 5 minutos, 10 minutos, 60 minutos e 24 horas. Após as análises estatísticas 

dos resultados, os autores concluíram que a resistência adesiva obtida com o 

Transbond nos períodos de 2 e 5 minutos foi significantemente maior que a obtida 

pelo Concise nos mesmos tempos; ambas as resistências aumentaram com o 

tempo; não houve diferença estatística significante nas resistências do Transbond e 

do Concise nos períodos de 10 minutos e 24 horas. 

 Em 1997, Capelozza et al5 avaliaram comparativamente a resistência à 

tração de uma resina composta (Concise ortodôntico) e um cimento de ionômero de 

vidro modificado por resina (Fuji ORTHO LC). Foram utilizados 28 pré-molares 

humanos, divididos em dois grupos (Concise x Fuji). Após a inclusão em dispositivos 

específicos, os dentes sofreram uma profilaxia com taça de borracha, pedra pomes 

e água em baixa rotação. Os dentes foram conservados em saliva artificial após a 

fixação dos braquetes, para reproduzir um ambiente semelhante ao meio bucal. Os 

testes foram realizados 72 horas após a fixação dos braquetes, na máquina de 

ensaios Kratos, utilizando célula de carga 2, escala 2 e velocidade de 0,5 mm/min. 

No momento em que o braquete se deslocava do dente, os valores eram 

registrados. A média de resistência à tração do Fuji ORTHO LC foi de 0,463 

kgf/mm2, com desvio padrão de 0,116; e do Concise foi de 0,498 kgf/mm2, com 
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desvio padrão de 0,114. Não foram encontradas diferenças estatísticas ao se 

avaliarem os resultados através do teste “t” de Student. 

 A resistência de união de cinco cimentos utilizados na fixação de 

braquetes ortodônticos foi avaliada por Souza.44 Foram selecionados 50 pré-molares 

superiores humanos hígidos, que após a extração foram conservados em solução de 

Cloramina T a 1% e água até o momento da sua utilização. Os dentes tiveram suas 

raízes seccionadas ao nível da junção cemento-esmalte, sendo posteriormente 

incluídos em resina epóxica, com auxílio de matrizes de silicona, e armazenados em 

água deionizada até o momento da fixação dos braquetes. Previamente à fixação foi 

realizada a profilaxia com pasta de pedra pomes e água, em taça de borracha, em 

motor de baixa rotação. Os cinco cimentos (Concise Ortodôntico, Fuji Ortho LC, 

Vitremer, Dyract e Transbond XT) foram utilizados de acordo com as instruções dos 

respectivos fabricantes. Após a fixação dos braquetes, os corpos de prova foram 

armazenados em água deionizada à 37º C durante 24 horas. Os testes de 

cisalhamento foram realizados com auxílio de uma Máquina de Ensaios Universal 

Kratos, com velocidade de 0,5 mm/minuto. Todos os cimentos atingiram valores 

aceitáveis à prática ortodôntica. As falhas adesivas ocorreram na maioria das vezes 

na interface cimento/braquete. 

 Outro estudo “in vitro” realizado em pré-molares, em 2004, avaliou a 

força de adesão de diversos materiais de colagem, por meio de ensaios mecânicos 

de cisalhamento. As médias dos resultados encontrados foram os seguintes: grupo 1 

– Transbond (3M) (19.9 MPa); grupo 2 – Fill Magic (11.7 MPa); grupo 3 – Enlight 

(Ormco) (19.6 MPa); grupo 4 – Ortho Solo com Enlight (Ormco) (27.7 MPa); grupo 5 

– Super Bond (Ortho Souce) (18.2 MPa); grupo 6 – Super Bond (Aditek) (15.9 MPa). 

Concluiu-se que todos os materiais testados apresentaram força adequada para uso 

clínico, e que o uso de um adesivo hidrofílico de última geração (Ortho Solo – 

Ormco) proporcionou um aumento significativo da força de adesão, quando 

comparado com os demais materiais analisados.17 

 Ao analisar a adesão de braquetes cerâmicos, cabem serem descritas 

algumas características. Os braquetes de óxido de alumínio não são capazes de 

aderirem quimicamente quando colocadas em contato direto com as resinas, assim 

sendo, os primeiros braquetes cerâmicos foram colados com um silano agindo como 
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um agente de união entre a base do braquete e a resina adesiva.4;19 Vários 

estudos18;33;12;20 mostraram que braquetes com retenção química produzem uma 

força de adesão significativamente maior, comparados com braquetes de metal 

convencionais.  Essa maior força de adesão causa a mudança do sítio de fratura da 

interface resina/braquete para a superfície de esmalte, resultando em mais fraturas 

de esmalte.20;14;45;48  

 

 

2.3 – TESTES DE CISALHAMENTO 

 

 

Nishio32 realizou uma comparação entre seis tipos diferentes de braquetes, 

avaliando a resistência à deformação ou fratura de braquetes estéticos quando 

submetidos à torção promovida pelos arcos ortodônticos. Foram selecionados seis 

tipos diferentes de braquetes (incisivo central superior): braquetes cerâmicos 

tradicionais; braquetes cerâmicos reforçados com canaleta de metal; braquetes 

cerâmicos com canaleta de ouro; braquetes de policarbonato; braquetes de 

policarbonato com canaleta de aço; braquetes de policarbonato reforçados com 

cargas de cerâmica e com canaleta de aço. Nessa pesquisa, segmentos de arcos 

ortodônticos de aço foram usados e o instrumento de teste (Emic DL 10000, São 

José do Rio Preto, PR, Brasil) foi movido a uma polegada por minuto para gerar a 

torção no fio. Os braquetes que obtiveram melhores com relação à resistência à 

fratura/deformação foram os de cerâmica com canaleta de metal, lembrando que os 

braquetes de cerâmica monocristalina não participaram deste estudo, quando o 

autor menciona braquetes cerâmicos tradicionais, está se referindo aos de cerâmica 

policristalina. Foi concluído ainda que cargas cerâmicas e canaleta de ouro são 

ineficazes para o reforço dos braquetes estéticos.   

 Com o objetivo de avaliar a força de adesão à tração de braquetes cerâmicos 

Theodorakopoulou47 selecionou dois braquetes de marcas comerciais diferentes. Em 

um grupo foram utilizados 40 braquetes de cerâmica policristalina, com retenção 
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mecânica em sua base, e com canaleta de metal (Clarity, 3M Unitek, Monrovia, 

Calif); no outro grupo foram utilizados 40 braquetes de cerâmica monocristalina, com 

retenção mecânica na base (Inspire, Ormco, Orange, Claif). Esse estudo também 

analisou o sítio de fratura na descolagem dos braquetes, comparando os resultados 

obtidos entre a amostra que foi submetida a testes de cisalhamento (Máquina de 

Testes Universal Instron), e um grupo que teve seus acessórios removidos com os 

dispositivos indicados pelos fabricantes. O autor selecionou 80 pré-molares 

extraídos que foram limpos e armazenados em água destilada, a temperatura 

ambiente. Todos os dentes estavam hígidos, e tiveram suas raízes seccionadas. 

Após inclusão dos dentes em dispositivos próprios para os testes, eles foram polidos 

e condicionados com ácido fosfórico 37% (3M Unitek), por 30 segundos. Para a 

colagem foi utilizada a resina Transbond XT (3M Unitek), de acordo com as 

instruções do fabricante. Após a colagem, foram armazenados em água destilada à 

37º C por 42 horas, e submetidas à ciclos térmicos, de temperaturas de 5º C a 60º 

C. Vinte dentes colados com o Clarity e outros vinte colados com o Inspire foram 

testados em uma máquina de ensaio universal (modelo 1011, Inston Corp, Canton, 

Mass) para determinar a resistência ao cisalhamento. A força foi utilizada 

paralelamente à base do braquete no sentido ocluso-gengival, na interface braquete-

dente, na velocidade de 5 mm/min, e medida em Mpa. Vinte braquetes de cada tipo 

foram colados e removidos com o respectivo dispositivo recomendado pelo 

fabricante, enquanto o Clarity foi removido com um alicate do tipo Weingart, 

posicionado sobre a mesial e a distal da canaleta de metal, o Inspire foi removido 

com um instrumento plástico específico (Ormco), sobre as aletas gengivais e 

oclusais. Os locais das fraturas foram examinados com um microscópio, conectado a 

um computador com software específico (Micro-Vu Corp, Windsor, Calif), sendo 

cada dente classificado de acordo com a quantidade de resina aderida à superfície 

de esmalte (1 - 100% de resina remanescente; 2 - mais de 90% de resina 

remanescente; 3 - entre de 10% e 90% de resina remanescente; 4 - menos de 10% 

de resina remanescente; 5 - nenhuma resina remanescente). A partir de grupo 2, os 

dentes foram analisados com microscopia eletrônica para analisar a presença de 

fraturas em esmalte. Os braquetes Clarity e Inspire apresentaram, respectivamente, 

21.67 e 20.32 Mpa como valores de adesão, não apresentando diferenças 

estatísticas significantes. Quando submetidos aos testes na máquina de ensaios 

universal, os braquetes Clarity obtiveram os seguintes resultados: 85% falharam na 
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interface braquete/adesivo e 15% com uma combinação entre braquete/adesivo e 

adesivo/dente; enquanto que o Inspire obteve 75% braquete/adesivo e 25% de 

falhas na combinação entre as interfaces. Quando removidos com os alicates, a 

porcentagem de falhas na combinação entre as interfaces diminuiu (10% Clarity; 5% 

Inpire). Uma amostra no grupo do Inspire obteve fratura na estrutura de esmalte 

quando removido pela máquina de testes, enquanto que nenhum dente sofreu 

fratura de esmalte quando teve seu acessório removido com o alicate específico. 

Após o teste de cisalhamento, dois braquetes do tipo Clarity e treze do tipo Inspire 

apresentaram fratura da base, em que parte da mesma permaneceu colada na 

superfície de esmalte. Quando removidos com alicate, apenas três braquetes do tipo 

Inspire se apresentaram fraturados. 

 Em 2005, Liu24 fez uma pesquisa semelhante, realizando testes de 

cisalhamento envolvendo os braquetes Inspire e Clarity, na qual adicionou em suas 

amostras um grupo com braquetes de metal. Igualmente, analisou os modos de 

fratura e comparou quando removeu os braquetes cerâmicos com alicates. Nessa 

pesquisa, o autor utilizou dois tipos de adesivos ortodônticos, o Enlight (Ormco) e o 

Transbond XT (3M Unitek), selecionou 100 dentes humanos que foram extraídos 

com finalidade ortodôntica, realizou o condicionamento ácido da face vestibular com 

ácido fosfórico a 37% por 30 segundos, seguido por uma lavagem com jato de água 

e secos. Em sequência, 60 dentes foram divididos em 6 subgrupos de acordo com 

as diferentes combinações de braquetes e adesivos, para os testes de cisalhamento. 

Para os dois tipos de adesivos, foi aplicada uma fina camada de primer nas 

superfícies dentárias e nas bases dos braquetes. Depois de posicionados nas 

superfícies dentárias, uma pressão foi aplicada, seguida da remoção dos excessos e 

da polimerização das resinas com fotopolimerizador (Ortholux TMXT, 3M Unitek), 

por 10 segundos para os braquetes cerâmicos e 30 segundos para os metálicos. 

Depois de armazenadas em água destilada à 37º C por 24 horas, as amostras foram 

testadas em uma máquina de testes universal (AG-2000E; Shimadzu, Kyoto, Japan) 

a uma velocidade de 0,5 mm/minuto. Os 40 dentes remanescentes também foram 

divididos em grupos de acordo com o tipo de braquete e adesivo usado. Depois de 

armazenados em água destilada à 37º C por 24 horas, os braquetes foram 

removidos com alicates (um alicate plástico produzido pela Ormco para os braquetes 

Inspire; e um alicate tipo How para os braquetes Clarity). Todos os dentes após a 
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remoção dos braquetes obtiveram suas faces vestibulares analisadas por 

microscopia eletrônica (Hitachi S-500; Mito City, Japan) e classificada de acordo com 

a quantidade de adesivo remanescente (1 - sem adesivo; 2 - menos de 25%; 3 - 25 

a 50%; 4 - 50 a 75%; 5 - mais de 75%; 6- 100%). Os resultados encontrados não 

demonstraram diferenças significativas entre os diferentes tipos de braquetes e 

adesivos. O modo de fratura foi semelhante tanto nos testes na máquina de ensaios 

quanto com os alicates, sendo predominantemente na interface braquete/adesivo. A 

quantidade de adesivo remanescente também não apresentou diferenças 

significativas, sendo a grande maioria encontrada nos grupos 5 e 6. Fraturas em 

esmalte foram encontradas em quatro dentes colados com o Inspire, cinco dentes 

para os braquetes Clarity e cinco também para os braquetes de metal, testados com 

a máquina de ensaios. Quando removidos com os alicates, fraturas de esmalte e de 

braquetes ocorreram respectivamente em dois dentes e cinco braquetes no grupo do 

Inspire, e um dente no grupo Clarity. 

 No trabalho de Soderquist,43 foram comparados quatro tipos de braquetes 

com características diferentes em suas bases, através de tensões estáticas e 

cíclicas. Três braquetes cerâmicos e um metálico foram colados a dentes bovinos, 

utilizando o mesmo sistema adesivo. Os braquetes utilizados neste estudo foram os 

seguintes: Victory, de aço (3M Unitek, Monrovia, Calif); Clarity, (3M Unitek); Mystique 

(GAC, Islandia, NY); e Signature III (RMO, Denver, Colo), esses três últimos de 

cerâmica policristalina. O autor dividiu sua amostra em dois grupos, um grupo de 

testes estáticos (n = 10), e outro para testes cíclicos (n = 30), para cada um dos 

quatro sistemas de braquetes. Cento e sessenta dentes bovinos foram tratados e 

armazenados de maneira específica. O sistema adesivo utilizado na pesquisa foi o 

Transbond XT (3M Unitek). Os braquetes foram posicionados centralmente na 

superfície labial, com o slot paralelo à incisal dos dentes. Os excessos foram 

removidos cuidadosamente, para não deslocar os braquetes de sua posição inicial. 

As amostras foram polimerizadas (Ortholux LED, 3M Unitek) por vinte segundos, dez 

segundos na mesial e dez segundos na distal. Após a colagem as amostras foram 

armazenadas em água destilada por vinte e quatro horas e depois testadas. Os 

testes estáticos foram realizados em uma máquina de testes universal (1125, 

Instron, Canton, Mass), a uma velocidade de 2 mm/min até a descolagem dos 

braquetes. Para os testes cíclicos foi utilizada uma técnica “staircase” (“up and 
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down”), pela qual as amostras foram submetidas inicialmente a uma carga de 60% 

da medida de força obtida nos testes estáticos de cada grupo, por 1000 ciclos, se as 

amostras superassem os 1000 ciclos, a carga para a próxima amostra era 

aumentada em 10 N, se a amostra não suportasse os 1000 ciclos, a carga para a 

próxima amostra era diminuida em 10 N. Os valores encontrados nos testes 

estáticos foram significativamente diferentes em todos os grupos, exceto entre os 

braquetes Victory (de aço inoxidável) e o Clarity (de cerâmica). O grupo do braquete 

Mystique, que possui na base uma aplicação de polímero acrescentando desta 

forma uma retenção química (polymer dimple base), apresentou valores mais 

elevados, seguido, em ordem decrescente do braquete Signature III com um design 

de base em barras paralelas (doventail grooves), do braquete Clarity, que possui 

base com forma irregular acrescida de partículas de vidro, e do braquete Victory, 

com base em forma de tela (foil-mesh). Nos testes cíclicos os valores de todos os 

grupos obtiveram diferenças significativas, sendo apresentados em ordem 

decrescente: Mystique; Signature III; Victory; e Clarity. Comparados com os valores 

estáticos, todos os valores cíclicos foram reduzidos, e utilizando o teste t de Student 

a comparação entre os valores estáticos e cíclicos foram estatisticamente diferentes, 

exceto no braquete Signature III. 

 A comparação das características adesivas entre braquetes metálicos e 

cerâmicos foi testada no trabalho de Habibi,13 no qual foram utilizados um braquete 

de metal (Rocky Mountain Orthodontics, Denver, Colo) e dois braquetes cerâmicos 

policristalinos (um com adesão mecânica – Signature III Rocky Mountain; e outro 

com adesão química – Signature II Rocky Mountain). Neste estudo in-vitro, foram 

selecionados 36 pré-molares superiores, divididos em três grupos, sendo os 

braquetes removidos com alicate específico, acoplado a uma máquina de ensaios 

universal. Os valores encontrados para os braquetes metálicos foram 

significantemente maiores do que os dois braquetes cerâmicos, que não 

apresentaram diferenças estatísticas entre eles. Foi concluído também que não 

existe maior risco de fratura de esmalte, na remoção de braquetes cerâmicos, 

quando comparados com braquetes de metal. 

 Dois estudos23;40 compararam diferentes tipos de braquetes cerâmicos 

colados a diferentes superfícies de porcelana. Os mesmos braquetes foram 

utilizados nos dois estudos, foram eles: Inspire Ice (Ormco/Sybron Dental Specialties 
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– alumina monocristalina – Bead base); Crystaline IV (Tomy, Tokio, Japan – alumina 

policristalina – Large round pit base); Clarity (3M Unitek, Monrovia, California, USA -  

alumina policristalina – Irregular base); e Optimesh XRT Ormco/Sybron Dental 

Specialties – aço inoxidável – Mesh base). Em ambos os trabalhos foi concluído que 

a remoção dos braquetes não apresentou risco de danificar as superfícies 

cerâmicas, e dentre os braquetes cerâmicos, o Inspire Ice apresentou valores 

estatisticamente superiores. Ainda foi relatado que o valor de adesão dos braquetes 

cerâmicos foi significantemente afetado pelo design das bases, e não o tipo de 

cerâmica.  
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3 – PROPOSIÇÃO 

 

 

 A proposta deste trabalho foi avaliar a capacidade retentiva de compósito em 

braquetes cerâmicos. Três sistemas de braquetes cerâmicos, sendo um de 

composição monocristalina (grupo controle) e dois de composição policristalina 

(grupos teste) foram selecionados com o objetivo de avaliar a resistência de 

colagem, além da relevância da inclusão de uma matriz de resina epóxica na 

composição da base de braquetes cerâmicos. 
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4 – MATERIAL E MÉTODO 

 

 

 4.1 - BRAQUETES 

 

Os braquetes utilizados neste trabalho encontram-se relacionados no quadro 

4.1, com suas respectivas características e fabricantes. Todos os braquetes 

utilizados foram da técnica de Roth. 

 

QUADRO 4.1 – TIPOS DE BRAQUETES 

Braquetes Tipo de Cerâmica Fabricante Base 

Radiance Monocristalina American 

Orthodontics 

Irregular (readi 

base) 

Clarity Policristalina 3M 

 

Irregular com 

partículas de vidro 

InVu Policristalina TP Orthodontics 

 

Em tela (mesh 

base) em resina 

epóxica 

Quadro 4.1: Braquetes e suas características 

 

4.2 – MATERIAIS ADESIVOS  

 

O sistema adesivo utilizado neste trabalho foi o TransbondTM XT 

fotopolimerizável (3M Unitek 2724 South Peck Road Monrovia, CA 91016 USA), 

composto por um Primer Transbond XT (Trietilenoglicol-dimetacrilato, Bis-GMA) e a 

pasta adesiva (Sílica, Bis-GMA, Silano, N-dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato). Nos 

braquetes Radiance e Clarity foi utilizado o Agente Silano Scothprimer RelyXMR 
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(Silano pré-hidrolizado; 3M/USA St Paul, MN 55144-1000)(figura 4.1). No braquete 

InVu não foi utilizado o silano devido ao mesmo já apresentar uma retenção química. 

 

 

 

         Figura 4.1: Materiais adesivos 

 

 

4.3 – CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Para a confecção dos corpos de prova foram seccionados canos de PVC 

cilíndricos de ¾ de polegada, obtendo-se anéis com três centímetros de altura para 

servirem como matrizes, possibilitando a formação de cilindros de resina. Em cada 

anel-matriz de PVC foram feitos internamente, com broca esférica, sulcos circulares 

para reter a resina epóxica que foi vertida posteriormente dentro do anel matriz. 

(figura 4.2). Quatro corpos de prova (cada um contendo dois braquetes) foram 

confeccionados para cada tipo de braquete. 

Os braquetes foram fixados em um fio retangular de aço inoxidável de 0,019” 

x 0,025” e amarrados firmemente com fio de aço 0,010”. O objetivo desta fixação foi 

dar estabilidade e retenção do conjunto braquete-fio à resina epóxica que foi vertida 

no interior do anel matriz de PVC. Cada bloco de resina recebeu dois braquetes 

amarrados a dois fios de aço, que foram por sua vez fixados pelas extremidades à 

borda do anel com godiva. Isto foi necessário para que no momento do ensaio não 
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ocorresse deslocamento do corpo de prova. A base dos braquetes ficaram 

totalmente expostas, sendo tomados os devidos cuidados no momento da inclusão 

do braquete por sua parte vestibular das aletas e ranhuras, para não ocorrer 

contaminação da base do braquete com resina epóxica (figura 4.3). 

 

 

 

Figura 4.2: Anel de PVC com 3 cm de altura e ¾ de polegada de 
diâmetro ou luz broca esférica acoplada à peça de mão; sulcos 
retentivos internos determinados com broca esférica. 

 

Após a inserção e a modelagem da resina epóxica, foram aguardados 10 

minutos para a completa polimerização. Após esse preparo, foi iniciado o 

procedimento de aplicação da resina composta, que se fez de acordo com as 

instruções do fabricante, descritas a seguir: 

a) Radiance: Silano – jato de ar por cinco segundos; Primer - jato de ar por cinco 

segundos; fotopolimerização por 10 segundos; resina fotopolimerização por 

10 segundos. 

b) Clarity: Silano – jato de ar por cinco segundos; Primer - jato de ar por cinco 

segundos; fotopolimerização por 10 segundos; resina fotopolimerização por 

10 segundos. 

c) InVu: Primer – jato de ar por cinco segundos; fotopolimerização por 10 

segundos; resina fotopolimerização por 10 segundos. 
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Para padronizar a força de compressão da resina sobre a base, foi utilizada 

uma matriz de borracha em forma de anel, onde foi aplicada a resina e 

posteriormente feita uma compressão leve com uma placa de vidro (figura 4.4). 

 

 

  

Figura 4.3: Braquetes incluídos nos cilindros de resina por sua parte externa ou vestibular 

(aletas e ranhuras), mantendo a base livre de contaminação pela resina. Notar a fixação 

dos fios com godiva de alta fusão nas bordas dos anéis.  

 

 

 

Figura 4.4: Matriz posicionada sobre a base do braquete; após sua remoção, o platô de resina pronto 

para o armazenamento.  
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Após a polimerização da resina, os corpos de prova foram armazenados em 

saliva artificial, à uma temperatura de 37º C por 48 horas, para posteriormente 

serem realizados os testes na máquina de ensaios universal (figura 4.5). 

 

 

 

Figura 4.5: Corpos de prova armazenados em saliva artificial, com a temperatura em 37º C. 

 

 

4.4 – TESTE DE CISALHAMENTO 

 

 

Os testes de cisalhamento foram realizados em uma máquina de ensaio 

universal Kratos modelo K500SMP número de série M080603 (Kratos Equipamentos 

Industriais Ltda – SP – Brasil). Uma ponta de aço inoxidável biselada com 1 mm de 

altura e 10 mm de largura, de gume ativo, foi fixada à célula de carga acoplada à 

máquina de ensaios, posicionada e apoiada no platô de resina composta para testar 

a interface de união entre a base do braquete e a resina composta, no sentido 

ocluso-cervical (figura 4.6). A máquina então foi acionada à velocidade de 0,5 mm 
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por minuto no sentido de compressão, desenvolvendo-se assim uma tensão de 

cisalhamento na interface base do braquete - resina até o momento da fratura ou 

rompimento da união adesiva. Os valores foram registrados diretamente em Kgf/cm2 

no monitor digital da máquina de ensaios. Os resultados foram submetidos à análise 

estatística.  

 

 

 

Figura 4.6: Máquina de Ensaios Universal Kratos; cisalhamento dos corpos de prova. 
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5 – RESULTADOS 

 

 

 Houve diferença estatisticamente significante entre o sistema InVu e o grupo 

controle (Radiance). Não houve diferença estatística entre o sistema InVu e o 

sistema Clarity, assim como também não houve diferença estatística entre o Clarity e 

o grupo controle. 

 

 

QUADRO 1: Análise de variância a um critério de classificação para a variável 

braquete ortodôntico em teste de cisalhamento da interface resina/cerâmica: 

 

GRUPO RADIANCE CLARITY InVu 

Número de 

amostras(n) 

               8              8             8 

Média(kgf/mm2)            0,75(b)       1,3(ab)       1,87 (a) 

Soma dos quadrados 

de desvios 

           0,81          1,12          0,82 

Variância            0,12           0,16          0,12 

Desvio padrão            0,35           0,39              0,35 

Coeficiente de 

variação 

          16,26%        11,74%            6,54% 

Valor de f: 26,62 (p<0,05). 

Teste Tuckey: Letras diferentes indicam diferença estatisticamente 
significante. 
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QUADRO 2: Soma de quadrados, quadrado médio e graus de liberdade. 

 

 Total Tratamentos Resíduo 

Soma dos 

quadrados 

6,69 4,05 2,64 

Quadrado médio 3,47 3,35 0,12 

Graus de liberdade 23 7 16 
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6 – DISCUSSÃO 

 

Na literatura, a comparação entre sistemas monocristalinos e policristalinos 

não demonstra diferenças estatísticas significantes quanto aos valores de adesão à 

resina composta. O que demonstra ser mais determinante quanto à adesão é a 

topografia da base e a inclusão de uma matriz de resina na mesma.   

Theodorakopoulou47 e Liu24 ao compararem cerâmicas monocristalinas e 

policristalinas, em particular os braquetes Inspire e Clarity, não encontraram 

diferenças estatísticas significantes, resultados similares do presente estudo, no qual 

não se observou diferença estatística significante entre os braquetes Radiance e 

Clarity.  

Soderquist43 ao comparar cerâmicas policristalinas com diferentes topografias 

em suas bases, sendo um dos sistemas analisados com aplicação de polímero em 

sua base, encontrou diferenças significantes, demonstrando que uma aplicação 

química é relevante na adesão de sistemas policristalinos. 

Na presente pesquisa os valores de adesão mais elevados foram obtidos no 

braquete InVu, que possui a aplicação de matriz de resina epóxi. O mesmo não 

apresentou diferença estatisticamente significante quando comparado ao sistema 

Clarity (policristalino), o que está de acordo com a pesquisa de Habibi,13 na qual ao 

comparar braquetes policristalinos com adesão química e mecânica (Signature II e 

Signature III), não foram encontradas diferenças estatísticas significantes.  

Na presente pesquisa, objetivou-se comparar produtos comerciais que 

apresentam diferentes topografias e possibilidades adesivas, e ficou demonstrado 

na comparação com o grupo controle, que o sistema InVu apresentou melhor 

performance.  

É bem provável que a matriz de resina epóxica adicionada à superfície do 

braquete InVu, tenha sido o fator de relevância para os melhores resultados obtidos 

por esse sistema, mas as diferentes irregularidades de superfícies presentes nos 

três sistemas testados não podem ser desconsideradas. A topografia “em rede” do 

InVu pode ter influenciado, o que indica a necessidade de estudos complementares, 
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com testes de tração, ou até mesmo com prévia remoção das irregularidades antes 

da realização dos testes, e considerando-se também a necessidade da reaplicação 

da resina epóxica no sistema InVu, já que o alisamento da superfície deste braquete 

provavelmente causaria a remoção desta película resinosa. 
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7 – CONCLUSÕES 

 

 

 O sistema InVu apresentou melhor performance nos testes de cisalhamento, 

com diferença estatisticamente significante em comparação ao grupo controle. 

 O sistema Clarity também demonstrou superioridade comparativa com o 

grupo controle. Porém, sem diferença estatisticamente significante. 

 A comparação entre os dois grupos teste (InVu e Clarity) não indicou 

diferença estatisticamente significante.  
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