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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações na superfície do esmalte, 

decorrentes da utilização de 5 técnicas distintas para a remoção da resina 

remanescente após a descolagem de bráquetes ortodônticos. Foram analisados 50 

pré-molares humanos, extraídos por fins ortodônticos e periodontais, cujas faces 

vestibulares foram submetidas à análise rugosimétrica de superfície, executada em 

3 momentos distintos: 1- inicial; 2- após a colagem, remoção de bráquetes e 

eliminação da resina remanescente; 3- após o polimento final. Nos grupos 1 e 2, 

utilizou-se a broca carbide de tungstênio em baixa e alta rotação, respectivamente. 

Para os grupos 3 e 4, o instrumento empregado foi a broca carbide de tungstênio 

proposta por Radlanski, também em baixa e alta rotação, respectivamente. Nestes 4 

primeiros grupos, o polimento consistiu na utilização de discos de óxido de alumínio 

de granulação superfina. O grupo 5 foi representado pela associação de alicate 

removedor de resina e ponta de carboneto de silício em alta rotação, seguidos por 

polimento com pontas de borracha com grânulos de diamante em baixa rotação. Os 

resultados demonstraram que, após a remoção da resina, os menores valores de 

rugosidade superficial foram obtidos com a utilização da broca carbide de tungstênio 

em baixa rotação (grupo 1) e com as brocas propostas por Radlanski, tanto em 

baixa (grupo 3) quanto em alta rotação (grupo 4). Já a broca carbide de tungstênio 

em alta rotação (grupo 2) e o alicate removedor de resina associado às pontas de 

carboneto de silício e borracha (grupo 5) apresentaram valores de rugosidade 

média estatisticamente superiores aos demais grupos. Com o polimento, passou a 

existir diferença estatisticamente significante apenas em relação ao grupo 5, o qual 

revelou maior rugosidade do que os demais. A avaliação visual foi realizada por 3 

examinadores e não detectou diferença estatisticamente significante entre os 

métodos utilizados. A partir destes dados, concluiu-se que a broca carbide de 

tungstênio em baixa rotação (grupo 1) e as brocas propostas por Radlanski (grupos 

3 e 4) representaram métodos menos agressivos ao esmalte dentário para a 

remoção da resina remanescente após a descolagem de bráquetes. 
 
 
 
 

Palavras-chave : remoção resina; descolagem bráquete; rugosidade superficial; 
esmalte dentário 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this study was to evaluate the alterations on enamel surface 

after the use of 5 different techniques to remove remnant resin after bracket 

debonding. The sample was constituted of 50 human premolars, extracted for 

orthodontic and periodontal purposes, whose vestibular faces were submitted to 

surface rugosimetric analysis, carried out at 3 distinct moments: 1- initial; 2- after 

bracket bonding / debonding and resin removal; 3- after final polishing. In groups 1 

and 2, it was utilized tungsten carbide burs at low and high speed, respectively. For 

groups 3 and 4, the employed instrument was Radlanski tungsten carbide burs, at 

low and high speed, respectively. In these 4 first groups, polishing consisted in the 

use of aluminum oxide disks with superfine granulation. Group 5 was represented by 

the association of resin removal plier and silicon carbide point at high speed, 

followed by polishing with rubber points with diamond particles at low speed. The 

results demonstrated that, after resin removal, the smallest surface roughness 

values were obtained with the use of tungsten carbide bur at low speed (group 1) 

and with the burs purposed by Radlanski, at low (group 3) and high (group 4) speed. 

Carbide tungsten bur at high speed (group 2) and resin removal plier associated to 

silicon carbide and rubber points (group 5) presented average roughness values 

which were statistically superior to other groups. After polishing, there were 

statistically significant differences only in relation to group 5. It revealed highest 

roughness than the others. Visual evaluation was carried out by 3 examiners and did 

not detect statistically significant differences between the methods. Based on these 

data, it was concluded that the tungsten carbide bur at low speed (group 1) and the 

burs purposed by Radlanski (groups 3 and 4) represented less aggressive methods 

at dental enamel for remnant resin removal after bracket debonding. 

 
 

Keywords : resin removal; bracket debonding; superficial roughness; dental enamel 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O advento do condicionamento ácido do esmalte, proposto por Buonocore, 

em 1955, resultou em importantes avanços para diversas especialidades 

odontológicas, a exemplo da Ortodontia. A introdução da colagem de bráquetes 

ortodônticos por Newman, em 1965, proporcionou diversas vantagens sobre a 

utilização de bandas, como maior facilidade de higienização e conforto para o 

paciente, posicionamento mais rápido e preciso dos acessórios ortodônticos, 

ausência de necessidade de separação de dentes e melhor estética na aparatologia 

ortodôntica fixa.  

No entanto, apesar das vantagens advindas da colagem dos bráquetes 

ortodônticos, alguns cuidados devem ser levados em consideração. Dentre eles, 

destaca-se o desafio de tornar a superfície do esmalte após a remoção dos 

bráquetes semelhante à sua aparência original. 

Existem vários fatores que podem interferir na eficácia e possibilidades de 

danos decorrentes do procedimento de remoção da aparatologia ortodôntica fixa, 

ressaltando-se como principais as ferramentas empregadas para a descolagem dos 

bráquetes, os instrumentos usados para a remoção da resina e o tipo de adesivo 

utilizado (ZARRINIA, EID e KEHOE, 1995). 

A remoção da resina remanescente ao esmalte dentário após a descolagem 

de bráquetes ortodônticos pode ser executada por diversos métodos. Essa questão 

vem sendo discutida há bastante tempo na literatura, embora ainda exista alguma 

controvérsia quanto à forma ideal para essa remoção, a qual deveria conciliar 

menor tempo despendido e, principalmente, dano irrelevante ao esmalte dentário. 
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A utilização de técnicas inadequadas resulta em iatrogenias, as quais 

correspondem à ocorrência de arranhaduras, trincas e depressões, levando a 

perdas da superfície do esmalte, muitas vezes inaceitáveis clinicamente. Por outro 

lado, a resina remanescente precisa ser removida em sua totalidade, uma vez que a 

remoção parcial desta favorece maior acúmulo de placa, susceptibilidade à 

desmineralização e ocorrência de manchas. 

Os estudos realizados para verificar o efeito da descolagem de bráquetes 

sobre a superfície do esmalte iniciaram-se a partir de Newman e Facq, em 1971. 

Eles afirmaram que a remoção de bráquetes e sistema adesivo seguida de 

polimento restaurava a superfície do esmalte, devolvendo a sua aparência original. 

Zachrisson e Arthun, em 1979, realizaram um estudo abordando esse tema, o qual 

se tornou um clássico da literatura, difundindo a utilização da broca carbide de 

tungstênio em baixa rotação como o instrumento ideal para a remoção da resina 

remanescente após a descolagem de bráquetes ortodônticos. 

Entretanto, outros métodos vêm sendo preconizados. Zarrinia, Eid e Kehoe, 

em 1995, recomendaram a utilização da broca carbide de tungstênio em alta 

rotação para remoção de excessos grosseiros de resina, finalizando-se a remoção 

com discos de óxido de alumínio. Já Osorio, Toledano e García-Godoy, em 1998, 

encontraram resultados semelhantes com emprego da broca carbide de tungstênio 

em alta ou baixa rotação. 

Radlanski, em 2001, propôs a utilização de uma broca carbide de tungstênio 

com desenho especial, idealizado para a remoção da resina ortodôntica. Alguns 

profissionais utilizam pontas de borracha com grânulos de diamante, apesar de não 

terem sido encontrados estudos na literatura empregando estes utensílios para tal 

fim específico. Várias outras pesquisas foram publicadas abordando diferentes 



19 

métodos de remoção de resina e seus efeitos sobre a superfície do esmalte. Não 

há, porém, uma concordância entre os autores quanto ao método ideal ou mais 

adequado. O objetivo desse estudo, portanto, é avaliar a superfície do esmalte 

dentário após a utilização de diversos métodos de remoção da resina 

remanescente, buscando identificar as possíveis alterações na superfície dentária 

decorrentes desses procedimentos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para o estudo dos métodos de remoção da resina remanescente após 

descolagem de bráquetes, torna-se necessário abordar previamente os aspectos 

relacionados às características do esmalte dentário, facilitando a compreensão das 

agressões sobre esta estrutura. Aliado a esta questão, é importante o conhecimento 

não só acerca da remoção da resina remanescente propriamente dita, mas também 

sobre os demais procedimentos que a afetam, incluindo a colagem e remoção de 

bráquetes ortodônticos (ZARRINIA, EID e KEHOE, 1995).   

 

2.1. Esmalte dentário 

 O esmalte dentário é um tecido altamente mineralizado, que reveste 

externamente os dentes dos vertebrados. Possui aproximadamente 87% do seu 

volume e 95% do seu peso compreendido por substância inorgânica, em sua maior 

parte cristais de hidroxiapatita. Apenas 1 a 2% de seu peso corresponde a 

substância orgânica e 3 a 4% é proveniente de água presente no tecido 

(KATCHBURIAN e ARANA, 1999; SILVA, 2003). 

A superfície do esmalte dentário apresenta irregularidades, com a presença 

de proeminências horizontais evidentes à microscopia óptica, as chamadas 

periquemácias, que se encontram cobrindo toda a coroa do dente, estando mais 

concentradas na região cervical. Em indivíduos jovens, estas estruturas 

apresentam-se bem acentuadas e próximas, dispostas por toda a superfície 

dentária. Este padrão é em geral perdido gradualmente com a idade, sendo 

substituído por um padrão variável de arranhaduras, provavelmente devido à 
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abrasão decorrente da escovação (ZACHRISSON e ARTHUN, 1979; 

KATCHBURIAN e ARANA, 1999). 

Para Machado et al. (1996), o esmalte apresenta propriedades interessantes, 

porém possui, por sua natureza, rugosidade relativamente elevada, devendo-se ter 

cuidado para não aumentá-la em decorrência de procedimentos restauradores ou 

ortodônticos.  

 

 

2.2. Colagem de bráquetes ortodônticos 

A colagem de bráquetes ortodônticos diretamente sobre a superfície do 

esmalte dentário trouxe muitas vantagens, mas também alguns problemas, cujos 

principais consistem em perda da superfície do esmalte e desmineralização 

adjacente ao bráquete (VICENTE et al., 2005; KIM et al., 2005). 

  

2.2.1. Condicionamento ácido 

O procedimento de colagem de bráquetes ortodônticos é realizado 

geralmente com sistemas adesivos que requerem o emprego de condicionamento 

ácido do esmalte (NEWMAN, 1965), o qual promove dissolução seletiva de cristais 

de hidroxiapatita desta estrutura e aumento da área de contato, produzindo uma 

superfície irregular que facilita a retenção do acessório ortodôntico (NEWMAN, 

NEWMAN e SENGUPTA, 2001). Ácidos mais concentrados e tempo prolongado de 

condicionamento podem causar perda de superfície do esmalte e enfraquecimento 

subsuperficial, ocasionando destacamento ou fratura durante a descolagem (KIM et 

al., 2005). 
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Existem diferentes relatos de perdas de esmalte decorrentes do 

condicionamento ácido prévio à colagem ortodôntica. Para Bishara et al. (2000a), 

poderiam ocorrer perdas de 10 a 30 µm. No estudo de Powers e Messersmith, em 

2001, foram referidos danos de 5 a 10 µm. De acordo com Hosein, Ireland e 

Sherriff, em 2004, esta quantidade estaria na dependência do tipo de ácido 

utilizado, sua constante de dissociação, concentração e tempo de contato com a 

superfície dentária. A perda permanente de minerais do esmalte superficial durante 

tal procedimento tornaria esta estrutura mais susceptível à desmineralização 

durante e após o tratamento ortodôntico (KIM et al., 2005). 

Bin Abdullah e Rock, em 1996, avaliaram o efeito do tempo de 

condicionamento ácido e intervalo para descolagem sobre a resistência de união de 

bráquetes ortodônticos metálicos, concluindo que o tempo de 15 segundos seria o 

indicado para a colagem de bráquetes. Porém, se estes necessitarem ser 

imediatamente ligados ao fio ortodôntico, seria recomendável a utilização de 30 

segundos. O condicionamento ácido por 60 segundos foi considerado danoso, não 

devendo ser empregado na colagem de bráquetes. Olsen et al., também em 1996, 

observaram resistência de união adequada com condicionamento ácido por até 10 

segundos apenas. Já Osorio, Toledano e García-Godoy, em 1999, defenderam 

novamente o tempo de condicionamento de 15 segundos, e não 60, ressaltando 

que haveria também a vantagem de permanecer menor quantidade de resina sobre 

a superfície do dente quando da remoção dos bráquetes. 

Diversos estudos foram realizados buscando alternativas de 

condicionamento ácido menos danosas à superfície do esmalte. Embora o ácido 

fosfórico a 32-37% ainda seja rotineiramente indicado, ácidos mais fracos foram 

recomendados, como o ácido tânico, maléico, benzóico, dentre outros 
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(SUSSENBERBERGER, CACCIAFESTA e JOST-BRINKMANN, 1997; URABE et 

al., 1999; HUGHES et al., 2000; GARDNER e HOBSON, 2001). 

Com a introdução dos primers autocondicionantes, os quais combinam 

condicionamento ácido e primer em um único procedimento, sugeriu-se que estes 

poderiam resultar em menores danos ao esmalte, uma vez que a profundidade de 

desmineralização com esses agentes é menor, devido ao pH relativamente mais 

alto. A dissolução dos cristais de hidroxiapatita não ocorreria na mesma extensão 

que os métodos convencionais que utilizam o ácido fosfórico (OONSOMBAT, 2002; 

CEHRELI, KECIK e KOCADERELI, 2005).  

O estudo de Hosein, Ireland e Sherriff, em 2004, relatou uma perda de 

esmalte menor com a utilização de primers autocondicionantes, variando de 0,03 a 

0,74 µm, em relação ao condicionamento convencional, que oscilou entre 1,11 a 

4,57 µm, com diferenças estatisticamente significantes. Após os procedimentos de 

colagem e remoção de bráquetes e eliminação da resina remanescente, a perda de 

esmalte dos dentes em que se utilizaram primers autocondicionantes foi 

estatisticamente inferior à dos convencionais, com menor quantidade de resina 

deixada sobre a superfície dentária. 

Quanto à resistência de união de bráquetes colados com este tipo de 

material, Bishara et al., em 2001, relataram valores inferiores em relação aos 

convencionais. Já Rajagopal, Padmanabhan e Gnanamani, em 2004, encontraram 

em seu estudo resistências de união semelhantes às dos convencionais, inclusive 

com resultados mais favoráveis em presença de contaminação com saliva. Oliveira, 

Silva Jr. e Guimarães, em 2005, também demonstraram não haver diferença 

estatisticamente significante entre os mesmos. 
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2.2.2. Sistemas utilizados para a colagem ortodônti ca 

Inicialmente, para a técnica de colagem ortodôntica preconizava-se a 

utilização de sistemas adesivos de polimerização química (NEWMAN, 1965). Com o 

desenvolvimento de inúmeras pesquisas, outros materiais foram propostos para 

esta finalidade, tais como as resinas compostas fotopolimerizáveis, trazendo a 

vantagem de maior tempo disponível para o posicionamento do bráquete (Tavas e 

Watts, 1979; Trimpeners e Dermut, 1996; Bishara et al., 2000a; Vicente et al., 2005) 

e os cimentos de ionômero de vidro quimicamente ativados, com os benefícios de 

liberação de flúor (FAJEN, DUNCANSON e NANDA, 1990).  

Posteriormente, compômeros e cimentos de ionômero de vidro modificados 

por resina também foram indicados para o procedimento de colagem de bráquetes 

ortodônticos (SILVA FILHO et al., 1995; FRICKER, 1998; SILVA FILHO, OLIVEIRA 

e FONTES, 1999; NEWMAN, NEWMAN e SENGUPTA, 2001). Não há consenso na 

literatura quanto ao material ideal, embora o mais utilizado ainda seja a resina 

composta de ativação química ou fotopolimerizável (MILLETT et al., 1999, VICENTE 

et al., 2005). Em estudo sobre resistência de união de bráquetes, realizado em 

2002, Correr Sobrinho et al. relataram valores estatisticamente superiores para a 

resina composta em relação ao cimento de ionômero modificado por resina. 

O estudo de Steckel, Rueggeberg e Whitford, em 1999, avaliou o efeito do 

tipo de polimerização da resina na força necessária para descolagem de bráquetes. 

Foram utilizados 3 sistemas para colagem ortodôntica — pasta única, quimicamente 

ativado e fotopolimerizável, sendo que a resina pasta única promoveu uma 

resistência de união significativamente menor que as demais. 

O material para colagem ortodôntica considerado ideal deveria possuir 

resistência de união suficiente para sustentar o bráquete durante todo o período de 
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tratamento, porém permitindo que a descolagem ortodôntica ocorresse sem danos 

ao esmalte dentário (MUI, ROSSOUW e KULKARNI, 1999; PICKETT et al., 2001; 

BROSH et al., 2005). Vedovello et al., em 2005, salientaram a importância de se 

deixar uma espessura mínima e uniforme de resina entre o bráquete e o dente, para 

que sejam obtidas resistência de união adequada e uma menor quantidade de 

resina a ser removida após a descolagem do bráquete. 

Diversos trabalhos citaram o estudo de Reynolds, em 1975, o qual  

estabeleceu como adequadas resistências de união de bráquetes entre 5,9 e 7,8 

MPa, e o estudo de Retief e Sadowsky, também em 1975, os quais verificaram 

fraturas em esmalte com resistência de união tão baixa quanto 9,7 MPa (PICKETT 

et al., 2001, EMINKAHYAGIL et al., 2005; VICENTE et al., 2005). Em 1978, 

Newman evidenciou que as forças produzidas durante o tratamento ortodôntico 

ocasionariam esforços em torno de 1 MPa, com um máximo de aproximadamente 3 

MPa, ocorrendo sob certas condições clínicas. Desta maneira, não seriam 

desejáveis sistemas adesivos com resistências de união muito elevadas para esta 

finalidade (PICKETT et al., 2001). 

Vários estudos demonstraram que o tipo de resina utilizado na colagem 

ortodôntica interfere na perda de esmalte após o procedimento de descolagem 

ortodôntica. Brown e Way, em 1978, e Pus e Way, em 1980, verificaram que a 

resina ortodôntica com carga promoveu uma perda de esmalte estatisticamente 

maior do que a resina sem carga. No entanto, geralmente são utilizadas em 

Ortodontia resinas com carga, devido a estas promoverem resistências de união ao 

esmalte mais elevadas, requerendo, entretanto, maiores cuidados quando da 

remoção desta (PUS e WAY, 1980; GANDINI JR. et al., 1995).  
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A colagem ortodôntica pode ser realizada diretamente sobre a superfície do 

dente ou de maneira indireta, utilizando modelos de gesso. Introduzida em 1972, a 

técnica de colagem indireta foi desenvolvida no intuito de buscar um 

posicionamento de bráquetes de maneira mais precisa e eficiente, já que, com o 

auxílio de modelos de gesso, poder-se-ia visualizar o dente nas 3 dimensões 

(SILVERMAN et al., 1972).  

Sinha et al., em 1995, analisaram a resistência de união de bráquetes e a 

quantidade de resina remanescente ao esmalte dentário após a descolagem destes, 

utilizando 3 tipos de colagem — 1 direta e 2 indiretas (uma com adesivo e resina 

composta com carga e outra com um adesivo sem carga). A resistência de união de 

bráquetes foi significativamente maior quando se utilizou a colagem direta. Já a 

técnica de colagem indireta mediante a utilização de adesivo sem carga apresentou 

a menor quantidade de resina remanescente, o que para os autores representou 

uma vantagem. 

No estudo de Yi, Dunn e Talounis, em 2003, foram comparadas as 

resistências de união de bráquetes in vitro utilizando colagem direta e indireta, não 

sendo encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as mesmas. 

Apesar dos autores terem defendido a vantagem de permanecer uma menor 

quantidade de resina remanescente sobre a superfície dentária após a descolagem 

de bráquetes, não houve diferença quanto a esta característica entre as duas 

técnicas empregadas. 

 

2.3. Remoção de bráquetes ortodônticos 

O procedimento de remoção de bráquetes ortodônticos constitui um dos 

fatores essenciais na possibilidade de ocorrência de danos ao esmalte dentário, 
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influenciando significativamente o subseqüente processo de remoção da resina 

remanescente (SINHA et al., 1995, ZARRINIA, EID e KEHOE, 1995; BROSH et al., 

2005). 

O material utilizado na confecção do bráquete ortodôntico pode interferir na 

ocorrência de danos à superfície do esmalte. Existem diversos relatos de fraturas e 

perdas de esmalte clinicamente inaceitáveis após a remoção de bráquetes 

cerâmicos (JEROUDI, 1991; ARICI e MINORS, 2000). Este risco seria reduzido com 

a utilização de bráquetes metálicos, porém algum grau de fratura de esmalte 

poderia ainda ocorrer, devido, sobretudo, à natureza micromecânica da união entre 

o agente de colagem resinoso e a superfície de esmalte condicionado (HOSEIN, 

IRELAND e SHERRIFF, 2004). 

Lewis, Manickam e Wharton, em 1996, afirmaram que vários fatores atuam 

sobre o padrão de descolagem de bráquetes, citando como variáveis deste 

processo a configuração do acessório, o material de fabricação deste, o tipo de 

adesivo utilizado e o padrão de força aplicada na remoção.  

Para bráquetes cerâmicos, têm sido propostas técnicas alternativas de 

remoção, como, por exemplo, a remoção eletrotérmica, na qual o calor é transferido 

para a camada de resina, tornando-a amolecida e facilitando a remoção do 

bráquete. No entanto, existe a desvantagem da possibilidade de danos à polpa 

dentária, devido às elevações de temperatura decorrentes do procedimento 

(CROOKS, HOOD e HARKNESSS, 1997; ARICI e MINORS, 2000). Desta forma, 

mesmo para bráquetes cerâmicos, a técnica geralmente utilizada é a remoção 

mecânica, com o emprego de diversos utensílios (ARICI e MINORS, 2000; VIEIRA 

et al., 2002). 
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De acordo com o instrumento e o tipo de apoio utilizados, o procedimento de 

remoção de bráquetes pode levar à ocorrência de 3 tipos de fratura entre dente, 

resina e bráquete: 1- fratura na interface esmalte-resina, 2- fratura na interface 

resina-bráquete e 3- fratura coesiva, ou seja, no interior da espessura de resina 

(ZARRINIA, EID e KEHOE, 1995).  

Para Sinha et al (1995); Osorio, Toledano e García-Godoy (1999); Yi, Dunn e 

Talounis (2003); Kim et al. (2005) e Vicente et al. (2005), a remoção de bráquete 

mais adequada se daria quando a fratura ocorresse na interface esmalte-resina, 

pois permaneceria menor quantidade de resina sobre a superfície do esmalte, 

havendo menor dano e maior rapidez na etapa de remoção desta. No entanto, 

vários outros autores recomendaram a remoção de bráquetes com fratura na 

interface bráquete-resina, já que, dessa maneira, permaneceria praticamente toda a 

resina no esmalte, preservando a integridade dessa estrutura (BENNETT, SHEN e 

WALDRON, 1984; FRAUCHES e CHEVITARESE, 1993; ZARRINIA, EID e KEHOE, 

1995; KATONA, 1997; RUELA et al., 1997; TONIAL e BIZETTO, 2000; 

RADLANSKI, 2001; VIEIRA et al., 2002; BISHARA, AJLOUNI e LAFFOON, 2004; 

EMINKAHYAGIL et al, 2005). De acordo com Hosein, Ireland e Sherriff (2004) e 

Brosh et al. (2005), seria praticamente inevitável que alguma perda de esmalte 

ocorresse quando a fratura acontece na interface esmalte-resina. 

Vários instrumentos foram indicados para o procedimento de remoção de 

bráquetes ortodônticos. Zachrisson (1979) e Proffit (1995) recomendaram o uso de 

alicate de corte de ligadura, posicionando-o na base do bráquete. Este tipo de apoio 

levaria a uma maior tendência de fraturas na interface esmalte-resina (BENNETT, 

SHEN e WALDRON, 1984).  
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Outros autores indicaram o alicate de How (alicate 110) como o mais 

adequado para a remoção de bráquetes, já que, com esse instrumento, a aplicação 

da força seria realizada nas aletas mesial e distal, deformando o corpo do 

acessório. Com essa técnica, houve menor dano ao esmalte, uma vez que a fratura 

ocorreu na interface bráquete-resina, permanecendo a maior parte da resina 

aderida ao dente (BENNETT, SHEN e WALDRON, 1984; FRAUCHES e 

CHEVITARESE, 1993; RUELA et al., 1997; VIEIRA et al., 2002). A técnica utilizada 

por Radlanski, em 2001, consistiu na utilização de alicate de corte de ligadura para 

remoção de bráquetes, porém posicionando-o também de forma a deformar as 

aletas laterais, promovendo fratura na interface bráquete-resina.  

Em pesquisa sobre métodos de remoção de resina após descolagem de 

bráquetes, Zarrinia, Eid e Kehoe, em 1995, realizaram um estudo piloto para 

comparar, utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV), a eficácia de 3 

instrumentos de remoção de bráquetes: alicate de How, alicate de corte de 

amarrilho e alicate removedor de bráquete especial nº 444 761, o qual realiza 

apenas força de tração sobre tal acessório. Os resultados mostraram que este 

último foi o que apresentou a separação mais adequada na interface bráquete-

resina, deixando a superfície de esmalte intacta e, portanto, foi o instrumento 

utilizado para a remoção de bráquetes em seu experimento. Tonial e Bizetto, em 

2000, também reforçaram, mediante um estudo de revisão de literatura, a indicação 

deste método, afirmando que este apresenta ainda as vantagens de possibilitar a 

reciclagem dos bráquetes e ser bastante rápido.  

Campbell, em estudo sobre descolagem ortodôntica, realizado em 1995, 

utilizou como método de remoção de bráquetes o alicate de remoção de banda 

anterior, com ação de cisalhamento.  
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Já Scanavini, em 1999, recomendou o emprego de alicates com pontas 

ativas não-metálicas, os quais absorveriam forças de tração, possibilitando menor 

remoção dos prismas de esmalte, quando da ruptura entre o bráquete e o material 

adesivo. 

 

2.4. Remoção da resina remanescente ao esmalte dent ário 

A remoção da resina remanescente ao esmalte após a descolagem de 

bráquetes corresponde à etapa da descolagem ortodôntica em que há maior 

possibilidade de danos à superfície do esmalte, a depender do instrumento utilizado 

(FITZPATRICK e WAY, 1977; FRAUCHES e CHEVITARESE, 1993; SINHA et al., 

1995; HOSEIN, IRELAND e SHERRIFF, 2004). 

Alguns estudos voltados para a avaliação da quantidade de perda de esmalte 

decorrente da remoção de resina após descolagem de bráquetes vêm sendo 

realizados há bastante tempo. Fitzpatrick e Way, em 1977, analisaram 

quantitativamente os efeitos do condicionamento ácido, colagem e remoção de 

bráquetes e eliminação da resina remanescente com broca carbide de tungstênio 

em alta rotação sobre o esmalte dentário e relataram uma perda média cumulativa 

de 55,6 µm.  

Zachrisson e Arthun, em 1979, desenvolveram um estudo que se tornou um 

clássico na literatura. Eles analisaram, com auxílio de MEV, a qualidade da 

superfície do esmalte de pré-molares extraídos por fins ortodônticos, os quais foram 

submetidos a colagem de bráquetes e subseqüente remoção após 24 horas, com os 

remanescentes de resina sendo removidos mediante utilização de 4 métodos: 

brocas diamantadas finas; discos de papel; rodas de borracha verde e brocas 

carbide de tungstênio, sendo todos esses instrumentos utilizados em baixa rotação. 
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Os resultados mostraram que a broca carbide de tungstênio promoveu menor perda 

de esmalte, menor número de arranhaduras e permitiu melhor acesso a áreas de 

difícil localização, sendo, desde então, considerada o instrumento mais adequado 

para a remoção da resina após descolagem de bráquetes. 

Uma análise quantitativa da perda de esmalte decorrente do procedimento de 

remoção de resina foi realizada por Pus e Way, em 1980. Eles observaram que a 

broca carbide de tungstênio em baixa rotação levou a menores perdas de esmalte, 

de cerca de 11,3 µm, em relação aos 18,4 µm da ponta de borracha verde, também 

em baixa rotação, e 19,2 µm da broca carbide em alta rotação. Com auxílio de um 

scanner tridimensional computadorizado com resolução de 1 µm, Van Waes, Matter 

e Krejci, em 1997, relataram uma perda de esmalte média de 7,4 µm após a 

remoção de resina com broca carbide de tungstênio em baixa rotação, ressaltando 

que tais danos não se encontraram distribuídos uniformemente sobre a superfície 

dentária. Baseados nestes resultados, eles concluíram que a resina remanescente 

pode ser removida com mínima agressão ao esmalte através do uso cuidadoso de 

tal instrumento. 

Utilizando também MEV, Howell e Weekes, em 1990, elaboraram uma 

classificação baseada em escores de acordo com a aparência da superfície do 

esmalte, a qual, posteriormente, passou a ser aplicada por diversos outros 

pesquisadores em seus experimentos. Neste referido estudo, foram avaliados 

diferentes formatos de broca carbide de tungstênio em baixa rotação — tipo 

torpedo, barril e cônica, não havendo diferença entre elas, reforçando sua indicação 

para remoção da resina após descolagem de bráquetes.  

Em 1993, Frauches e Chevitarese investigaram também através de MEV os 

efeitos da descolagem de bráquetes sobre a topografia do esmalte, ressaltando a 
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superioridade da broca carbide de tungstênio em baixa rotação para a remoção da 

resina remanescente ao esmalte. Eles desaconselharam o uso de alicate removedor 

de banda ou cureta periodontal para esta finalidade, demonstrando serem estes 

muito agressivos. 

Em estudo com avaliação em MEV sobre a influência do polimento após a 

remoção da aparatologia fixa, Vieira et al., também em 1993, utilizaram a broca 

carbide de tungstênio em baixa rotação para remoção da resina remanescente após 

descolagem de bráquetes. Eles analisaram a superfície do esmalte após polimento 

com taça de borracha e pedra-pomes por 10 e 30 segundos e sem a realização 

deste procedimento. Os resultados demonstraram a importância do polimento por 

um período de cerca de 30 segundos por dente, para obtenção de uma superfície 

dentária mais próxima à aparência original, com menor quantidade de 

remanescentes de resina ainda presentes.  

A utilização de instrumentos ultrassônicos para a remoção da resina 

remanescente ao esmalte foi proposta por Krell, Courey e Bishara, em 1993. Este 

método, segundo os autores, promoveu perda significativamente menor de esmalte  

e menor tempo despendido, quando comparado com a broca carbide de tungstênio 

em alta rotação. Desta maneira, tal procedimento foi indicado por eles como método 

promissor para a descolagem ortodôntica. 

Gandini Jr. et al., em 1995, utilizando análise rugosimétrica de superfície e 

MEV, avaliaram 6 diferentes técnicas: broca de carboneto de silício; broca de óxido 

de alumínio; combinação de brocas de carboneto de silício e óxido de alumínio; 

broca carbide de tungstênio; alicate removedor de resina novo e alicate removedor 

de resina velho. Todas as brocas foram utilizadas em alta rotação. Ambos os 

alicates promoveram depressões inaceitáveis na superfície do esmalte. O método 
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que apresentou resultados mais favoráveis foi o que empregou a broca carbide, 

embora esta tenha também causado arranhaduras sobre o esmalte remanescente. 

Os autores concluíram que o método mais adequado consistiu no uso da broca de 

óxido de alumínio para remoção dos excessos grosseiros, pela sua rapidez e 

eficiência, seguida de broca carbide de tungstênio, por ser menos agressiva, para 

complementação da remoção da resina mais próxima ao esmalte. 

A broca carbide de tungstênio em alta rotação foi também indicada por 

Campbell, em 1995, como o método mais eficiente para a remoção da resina 

remanescente. Após estudo com MEV, ele verificou que este instrumento 

apresentou menor dano ao esmalte do que a broca “crosscut” ou discos de óxido de 

alumínio. A utilização de brocas diamantadas, pedra verde ou alicate removedor de 

banda foi desaconselhada pelo autor.  

Hong e Lew, ainda em 1995, confrontaram a eficácia de 4 métodos para a 

remoção da resina após descolagem de bráquetes com o uso da broca carbide de 

tungstênio em baixa rotação, a qual já seria reconhecida como um método mais 

adequado para essa finalidade. No estudo, além da referida broca, foram 

empregadas as seguintes técnicas: alicate removedor de banda, broca diamantada 

ultrafina em alta rotação, broca carbide de tungstênio em alta rotação e ponta de 

óxido de alumínio branca em alta rotação. O tempo utilizado na remoção da resina 

para cada espécime foi de 15 segundos, realizando-se posteriormente a análise da 

quantidade de resina deixada sobre a superfície dentária e avaliação qualitativa em 

MEV. Os resultados mostraram que nenhum método foi considerado ideal. Os 

autores desaconselharam o uso da broca diamantada ou da ponta de óxido de 

alumínio e sugeriram como mais adequada uma combinação de 3 técnicas para a 

remoção de resina, consistindo na utilização de alicate removedor de banda, 
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seguido pela broca carbide de tungstênio em alta rotação, ambos para remoção dos 

excessos grosseiros de resina, finalizando-se com broca carbide de tungstênio em 

baixa rotação. 

Zarrinia, Eid e Kehoe, em 1995, analisaram 7 diferentes métodos de remoção 

de resina após descolagem de bráquetes, os quais consistiram em utilização das 

brocas diamantada fina, carbide nº 169L, carbide de tungstênio, todas em alta 

rotação, além de broca de aço inoxidável, discos de papel, discos de óxido de 

alumínio de granulações média, fina e superfina e pontas de óxido de alumínio 

verde e branca, estes 4 últimos métodos em baixa rotação. Após investigação com 

MEV, os autores recomendaram a remoção dos excessos grosseiros de resina com 

broca carbide em alta rotação, com refrigeração adequada e finalização com discos 

de óxido de alumínio de granulações média, fina e superfina. 

A remoção da resina remanescente ao esmalte após descolagem de 

bráquetes ortodônticos pode ser realizada com alicate removedor de resina ou 

instrumentos cortantes manuais, como enxadas ou curetas periodontais (MORAES, 

1997). Porém, em estudo sobre a resistência de união de bráquetes recolados, Mui, 

Rossouw e Kulkarni, em 1999, compararam a ação do alicate removedor de resina 

com a broca carbide de tungstênio em alta rotação, obtendo resultados que 

corroboraram para a indicação desta última como a mais adequada para a 

descolagem ortodôntica.  

Já para remanescentes de resina grandes e bem aderidos, Moraes, em 1997, 

indicou o uso da broca carbide de tungstênio em baixa rotação, podendo, segundo o 

autor, também ser utilizada em alta rotação, mas com extremo cuidado, 

principalmente quando se utilizam brocas novas. Foi ressaltada também a 
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importância de não se exercer pressão demasiada, tanto com instrumentos manuais 

quanto rotatórios, devido à possibilidade de lesar o esmalte.  

Ruela et al., em 1997, compararam in vivo a remoção da resina 

remanescente utilizando-se 2 métodos diferentes. Foram selecionados 4 pacientes 

com tratamento ortodôntico considerado concluído, os quais tiveram os bráquetes 

dos dentes ântero-superiores e inferiores removidos, realizando a remoção da 

resina em um hemi-arco com alicate removedor de banda associado a cureta 

periodontal e, no outro, a broca carbide de tungstênio em baixa rotação. O passo 

subseqüente consistiu na obtenção de réplicas das superfícies vestibulares desses 

dentes, moldando-os com silicona e obtendo-se o modelo em resina epóxica, para 

posterior análise em MEV. Os resultados mostraram que a broca carbide de 

tungstênio promoveu uma superfície com menor número de arranhaduras e maior 

lisura do que o alicate removedor de banda e cureta periodontal, sendo a broca 

indicada como o método mais adequado para a remoção da resina remanescente 

após descolagem de bráquetes.  

Em 1998, Osorio, Toledano e García-Godoy avaliaram através de MEV a 

morfologia do esmalte após descolagem de bráquetes utilizando os seguintes 

métodos: brocas carbide de tungstênio, pontas de óxido de alumínio, ambas em alta 

e baixa rotações, discos de óxido de alumínio e discos de borracha, estes últimos 

com e sem a pasta de polimento ultrafina. A superfície mais lisa foi obtida com o 

sistema de disco de borracha associado a pasta de polimento, seguido do método 

que utilizou discos de óxido de alumínio. O uso dos discos de borracha sem pasta 

de polimento apresentou resultado inferior aos 2 anteriores. As brocas carbide de 

tungstênio demonstraram efeitos semelhantes, tanto em alta quanto em baixa 

rotação, não apresentando resultados tão bons quanto os obtidos com o sistema de 
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borracha ou os discos de óxido de alumínio. A superfície mais rugosa foi obtida com 

as pontas de óxido de alumínio. Nenhuma técnica mostrou-se capaz de remover a 

resina completamente, sem deixar resíduos, tendo todas elas levado a algum dano 

significativo na superfície do esmalte.   

A utilização de laser de dióxido de carbono para a remoção de 

remanescentes de resina ortodôntica após a descolagem de bráquetes foi proposta 

por Smith, Walsh e Taverne, em 1999. Para estes autores, as técnicas mais 

utilizadas consumiam muito tempo e eram ineficientes, e então eles realizaram um 

estudo para comparar o uso do laser de dióxido de carbono com a broca carbide de 

tungstênio em baixa rotação, utilizando MEV. Concluíram que o primeiro método 

promoveu uma alta eficiência de remoção da resina e mínimo dano ao esmalte, 

mostrando-se uma técnica promissora. No entanto, seriam necessários mais 

estudos para verificar a segurança deste método. 

Para Bishara et al. (2000b), a resina remanescente aderida ao esmalte é 

difícil de ser removida em sua totalidade. Eles demonstraram que, clinicamente, 

muitas vezes tinha-se a impressão da remoção total da resina após o uso de broca 

carbide de tungstênio em alta rotação e, ao analisar em MEV, foram observadas 

ilhas de resina remanescentes sobre o esmalte. Segundo os autores, este fato 

poderia reduzir a resistência de união de bráquetes após subseqüente recolagem. 

Tüfekçi et al., em 2004, também relataram tais depósitos microscópicos de resina, 

com diâmetros de aproximadamente 1 a 2 µm. 

Em estudo de revisão de literatura, Tonial e Bizetto, em 2000, afirmaram que 

a quantidade de resina remanescente após a descolagem estaria relacionada à 

curvatura da face vestibular de cada dente, ao tipo de base do bráquete, ao método 

utilizado para a remoção deste acessório, à experiência peculiar do profissional e ao 
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tipo de material empregado na colagem ortodôntica. Já o método mais adequado 

para esta remoção da resina remanescente, segundo os autores, seria variável de 

acordo com tal tipo de resina utilizada. Para remover resina com pouca ou nenhuma 

carga inorgânica, foi recomendado o uso de algum tipo de raspador manual, como, 

por exemplo, cureta periodontal. No caso de resina com alta porcentagem de carga, 

foi indicado o uso da broca carbide de tungstênio em alta rotação. 

Radlanski, em 2001, propôs a utilização de uma broca carbide de tungstênio 

com desenho especificamente concebido para a remoção de resina ortodôntica. O 

referido instrumento possuía características que visavam evitar danos ao esmalte, 

como ponta arredondada e 8 lâminas torcidas, com as extremidades laterais destas 

apresentando ângulos aumentados (113-135º), devido à presença de um chanfro 

oblíquo, e a transição da cabeça para a haste sem ângulos proeminentes, com um 

chanfro de segurança. Comparando em MEV a superfície do esmalte após o uso 

dessa brocas e das convencionais, todas utilizadas em alta e baixa rotação, o autor 

afirmou que as convencionais removeram não apenas a resina remanescente, mas 

também parte da superfície do esmalte. A broca desenvolvida pelo autor 

apresentou-se, segundo o mesmo, menos agressiva e mais eficiente na remoção de 

resina remanescente após a descolagem de bráquetes, quando utilizada em ambas 

as rotações. 

Com auxílio de MEV, Santos-Pinto et al., em 2001, compararam a 

característica da superfície do esmalte de dentes não tratados com a superfície de 

dentes após a colagem e remoção de bráquetes, cuja resina havia sido removida 

por broca carbide de tungstênio em alta rotação ou por sistema de abrasão a ar com 

óxido de alumínio. Este último método proporcionou uma superfície de esmalte 

rugosa, com grandes remanescentes de resina e partículas de óxido de alumínio 
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presentes, além de áreas com microcavidades, não sendo, portanto, considerado 

um método adequado para a finalidade proposta. A broca utilizada também deixou 

remanescentes de resina, porém em menor quantidade, e algumas arranhaduras 

discretas, pequenas do ponto de vista clínico, constituindo, segundo os autores, a 

melhor opção. Nenhum dos métodos analisados, no entanto, removeu com 

perfeição todo o remanescente de resina sem deixar riscos ou ranhuras.  

Vieira et al., em 2002, mediante um estudo de revisão de literatura acerca 

dos métodos de remoção de bráquetes e da resina remanescente após a 

descolagem, recomendaram a utilização de brocas carbide de tungstênio em alta 

rotação, devendo- se finalizar a remoção nas porções mais próximas ao esmalte 

dentário com o emprego de pontas siliconizadas, as quais atuariam apenas sobre o 

material remanescente, não lesando a superfície dentária. 

David et al., em 2002, avaliaram a quantidade de material remanescente, 

comparando-se o peso e a área de superfície deste, e o tempo gasto para remoção 

de 3 sistemas de colagem de bráquetes — uma resina composta, um cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina, utilizado com e sem condicionamento 

ácido prévio, e uma resina composta com liberação de flúor, aplicada ao esmalte 

não condicionado. Os remanescentes de material após a descolagem de bráquetes 

foram removidos com curetas peridontais, apresentando, segundo os autores, as 

vantagens de maior rapidez e possibilidade de realização por atendentes de 

consultório dentário. Quando necessário, eram utilizadas brocas carbide de 

tungstênio em alta rotação. Os sistemas adesivos que não empregaram 

condicionamento ácido foram eliminados quase que exclusivamente com tais 

instrumentos manuais, raramente necessitando de brocas, e precisaram de menos 

tempo para serem removidos, em relação aos demais que utilizaram tal 
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procedimento. Quando precedido de condicionamento ácido, o cimento de ionômero 

de vidro modificado por resina apresentou peso, área e tempo de remoção 

estatisticamente equivalentes à resina composta, enquanto que a resina com 

liberação de flúor obteve o tempo mais curto para a remoção.  

A remoção da resina remanescente após a descolagem de bráquetes com 

utilização de laser Nd:YAG foi proposta por Alexander, Xie e Fried, em 2002. Eles 

demonstraram que tal remoção foi realizada de maneira completamente seletiva, 

sem levar a danos no esmalte, observados em microscopia óptica. As mudanças de 

temperatura na região da câmara pulpar ocorreram em limites aceitáveis, as quais 

não causariam lesões irreversíveis à polpa dentária. No entanto, foi necessário um 

tempo excessivamente longo, em torno de 10 a 20 minutos por dente, dificultando a 

aplicação clínica. Seriam necessários estudos com lasers que operassem em 

velocidades de repetição maiores, podendo levar a remoções mais rápidas. 

Miksic, Slaj e Mestrovic, em 2003, realizaram um estudo que consistiu em 

análise estereomicroscópica da superfície do esmalte após a descolagem de 

bráquetes, com o objetivo de determinar o método mais eficiente para a remoção da 

resina remanescente. Foram utilizados uma ponta em forma de cinzel plano, 

acoplada a equipamento especial fornecido pela Kavo (Joinvile, SC, Brasil), além de 

uma broca carbide de tungstênio em alta rotação. No terceiro grupo, realizou-se a 

remoção manualmente, empregando-se alicate removedor de resina.  O tempo de 

remoção foi limitado em 15 segundos e, posteriormente, avaliava-se a quantidade 

de resina remanescente. A ponta em cinzel apresentou bons resultados na remoção 

de resina apenas no primeiro dente, tornando-se ineficaz já na segunda remoção. O 

alicate removedor de resina parecia clinicamente eliminar toda a resina, porém, em 

análise estereomicroscópica, permaneciam remanescentes desta. Os autores 
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concluíram, portanto, que a broca carbide de tungstênio em alta rotação mostrou-se 

o instrumento mais eficiente para a remoção da resina remanescente. 

Em 2003, Grehs et al. realizaram um estudo de revisão de literatura acerca 

dos métodos de remoção da resina remanescente após descolagem de bráquetes 

ortodônticos e recomendaram a seguinte seqüência de procedimentos: utilização de 

alicate removedor de resina com ponta ativa de tungstênio e haste arredondada 

para eliminação de excessos grosseiros de resina (empregado em uma única vez, 

principalmente útil em superfícies curvas); finalização da remoção com broca 

carbide de tungstênio de 30 lâminas em alta rotação ou uso em seqüência de 

brocas com 16, 24 e 30 lâminas em baixa rotação (sendo estes instrumentos 

adequados sobretudo para superfícies relativamente retas); polimento final com taça 

de borracha e pasta diamantada ou pedra-pomes e água. Indicaram também a 

utilização de solução evidenciadora de placa como auxiliar no processo de remoção 

da resina remanescente. 

Os danos à superfície do esmalte dentário decorrentes da remoção da 

aparatologia fixa também foram analisados com MEV por Schuler e Van Waes, em 

2003. Foram utilizadas réplicas em resina epóxica de 284 dentes, pertencentes a 13 

pacientes, obtidas imediatamente após a remoção dos bráquetes e da resina com 

broca carbide de tungstênio em baixa rotação; e novamente um ano depois. Os 

resultados demonstraram a presença de aranhaduras ou depressões em 88% das 

superfícies dentárias. As regiões mais afetadas corresponderam aos ângulos 

proximais e áreas cervicais. Observaram também que, quanto mais distal a posição 

do dente no arco, mais severos foram os danos. Em 88% das regiões afetadas não 

houve sinais de melhora após um ano. 
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Em estudo com bráquetes cerâmicos, Staribratova-Reister e Jost-Brinkmann, 

em 2004, avaliaram 4 métodos de remoção da resina remanescente: broca 

diamantada em alta rotação; broca carbide de tungstênio convencional em baixa 

rotação; broca carbide de tungstênio proposta por Radlanski (2001), também em 

baixa rotação; e o sistema de abrasão a ar. O tempo necessário para cada remoção 

foi registrado. Observaram que o último método promoveu a remoção mais lenta, 

seguida pela broca de Radlanski (2001). A análise em MEV demonstrou que a 

broca diamantada proporcionou grande destruição da superfície do esmalte, 

devendo ser evitada. Os instrumentos de escolha, segundo os autores, consistem 

nas brocas de Radlanski (2001) ou brocas carbide de tungstênio convencionais, 

utilizadas em baixa rotação. 

Eliades et al., em 2004, ressaltaram as limitações dos estudos acerca de 

métodos de remoção da resina após a descolagem de bráquetes, afirmando que os 

mesmos na grande maioria são limitados à inspeção da superfície dentária através 

de análise em MEV, consistindo em avaliações subjetivas. Buscando obter uma 

análise quantitativa, os autores utilizaram um rugosímetro para avaliar a superfície 

do esmalte, realizando as aferições de rugosidade em 3 estágios: 1 - inicial; 2 - após 

colagem de bráquetes, remoção destes e eliminação da resina com broca carbide 

de tungstênio ou broca diamantada ultrafina, ambas em alta rotação;  3 - após 

polimento com seqüência de discos de óxido de alumínio. Com ambas as brocas, os 

valores de rugosidade média foram maiores após a remoção de resina em relação 

aos iniciais, não havendo redução significativa dos mesmos após o polimento. 

Embora o tempo necessário para a remoção da resina com broca diamantada tenha 

sido menor, os danos ao esmalte foram maiores com este instrumento, de maneira 
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que não foi recomendada a sua utilização para a remoção da resina após 

descolagem de bráquetes. 

Com o objetivo de comparar a perda de esmalte decorrente do procedimento 

de remoção da resina ortodôntica em dentes com e sem lesões de mancha branca, 

Tüfekçi et al., em 2004, empregaram imagens digitalizadas de dentes antes e após 

a utilização de brocas carbide de tungstênio em baixa rotação ou discos de óxido de 

alumínio de granulações média e fina. Foi utilizado um software que calculava a 

quantidade de esmalte perdido comparando as imagens inicial e final, além de 

analise qualitativa com MEV. Os dentes com mancha branca nos quais se utilizaram 

discos de óxido de alumínio apresentaram maior perda de esmalte do que os que 

foram submetidos à broca carbide de tungstênio. Para os autores, o ponto de 

aplicação e a magnitude da força empregada durante a remoção da resina seriam 

mais bem controlados com este último instrumento, especialmente quando se 

necessita evitar manipulação de regiões desmineralizadas. 

A perda de esmalte durante a colagem de bráquetes e remoção da resina 

remanescente foi avaliada por Hosein, Ireland e Sherriff, em 2004, mediante a 

utilização de um medidor de superfície, comparando-se os resultados do uso de 

primer autocondicionante com o procedimento convencional de colagem precedida 

de condicionamento ácido. Uma das análises realizadas no estudo incluía 4 

métodos de remoção da resina remanescente: brocas carbide de tungstênio em alta 

e baixa rotação, alicate removedor de resina e cureta ultrassônica. Os resultados 

mostraram que a maior perda de esmalte ocorreu após o procedimento de remoção 

da resina remanescente, quando comparado com a profilaxia ou condicionamento 

ácido. Quanto aos referidos métodos de remoção de resina, as maiores perdas de 

esmalte ocorreram com o uso da broca carbide de tungstênio em alta rotação e com 
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a cureta ultrassônica. O alicate removedor de resina promoveu resultados similares 

aos da broca carbide de tungstênio em baixa rotação, porém remanescentes de 

resina ainda permaneceram com o alicate. Os autores sugeriram uma análise da 

rugosidade superficial, com o intuito de auxiliar na decisão entre esses 2 métodos. 

 

2.5. Polimento do esmalte dentário 

A importância do polimento final após a descolagem ortodôntica para a 

obtenção de uma superfície dentária que se assemelhe à aparência original do 

esmalte foi defendida por Howell e Weekes (1990), Vieira et al. (1993), Campbell 

(1995), Zarrinia, Eid e Kehoe (1995), Moraes (1997), Ruela et al. (1997), Osorio, 

Toledano e García-Godoy (1998), Tonial e Bizetto (2000), Santos-Pinto et al. (2001), 

Grehs et al. (2003), Eliades et al. (2004). A realização deste procedimento, além de 

proporcionar uma superfície mais uniforme, resultou em menor quantidade de 

remanescentes de resina sobre o esmalte dentário, quando observado em MEV 

(VIEIRA et al., 1993). 

Quanto aos procedimentos de acabamento e polimento de restaurações, 

estes podem ser realizados com a utilização de pontas diamantadas ou brocas 

carbide de tungstênio multilaminadas, pontas de borracha ou siliconizadas, além de 

discos de óxido de alumínio, de silicone e diversas pastas (JEFFERIES, 1998; 

SILVA e ARAÚJO, 1998; RIBEIRO, ODA e MATSON, 2001). Tais instrumentos 

podem afetar a estrutura do esmalte, levando a alterações em sua rugosidade 

superficial (MACHADO et al., 1996). Em estudo com análise rugosimétrica do 

esmalte adjacente a restaurações de classe V, Machado et al. (1996) observaram 

que o polimento com discos de lixa aumentou a rugosidade do esmalte, e 
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recomendaram o máximo de cautela durante tal procedimento, já que esta estrutura 

poderia ser atingida em maior ou menor grau. 

Silva e Araújo, em 1998, demonstraram que, para acabamento de 

restaurações, a utilização de pontas diamantadas resultou em superfícies de 

esmalte mais rugosas do que as brocas carbide de tungstênio com 8 ou 12 lâminas. 

Quando após o acabamento se empregou polimento com ponta verde de silicone 

em baixa rotação e/ou pasta diamantada, tal esmalte apresentou rugosidade média 

menor que o não tratado, indicando que os procedimentos de acabamento e 

polimento tornaram o esmalte mais liso.  

Jefferies, em 1998, salientou, em estudo de revisão sobre métodos de 

acabamento e polimento de restaurações, que as brocas carbide de tungstênio 

podem possuir 8, 12, 16, 20 ou 30 lâminas e, quanto menor o número destas 

lâminas, mais agressiva é a ação de corte da broca, podendo promover riscos sobre 

a superfície do esmalte. Al-Omari, Mitchell e Cunningham, em 2001, afirmaram que 

brocas com maior número de lâminas produziriam superfícies mais lisas, tanto em 

esmalte quanto em dentina. 

Em relação ao polimento após a descolagem ortodôntica, Howell e Weekes, 

em 1990, relataram resultados mais favoráveis na lisura do esmalte quando o 

polimento foi realizado com taça de borracha associada a pedra-pomes e água do 

que com pasta de óxido de alumínio, de silicato de zircônio ou na ausência de 

polimento. A mistura de pedra-pomes e água associada a taça de borracha também 

é recomendado por Vieira et al. (1993), Moraes (1997), Ruela et al. (1997), Tonial e 

Bizetto (2000), Santos-Pinto et al. (2001). Já Grehs et al. (2003) não fizeram 

distinção entre pedra-pomes e água ou pasta diamantada.  
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Zarrinia, Eid e Kehoe, em 1995, indicaram a utilização da pasta de silicato de 

zircônio. Para Osorio, Toledano e García-Godoy, em 1998, deve-se empregar a 

pasta de óxido de alumínio com discos de borracha, enquanto que Eliades et al., em 

2004, recomendaram os discos de óxido de alumínio para a finalidade de polimento 

do esmalte após a descolagem ortodôntica.  

Foi sugerida por Campbell, em 1995, uma seqüência de polimento final após 

remoção da resina, utilizando-se pontas e taças de borracha, pedra-pomes de 

granulação fina e taças marrom e verde. Para o autor, trata-se de um procedimento 

rápido, eficiente e confortável para o paciente. 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

Com base nos dados revistos da literatura, o presente trabalho se propõe a 

avaliar, através de análise rugosimétrica e avaliação visual, a superfície do esmalte 

original e a obtida após a colagem e remoção de bráquetes, seguidos de diversos 

procedimentos para remoção da resina remanescente e após o polimento final, 

realizando a comparação entre os mesmos. 
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4. METODOLOGIA 

 

 4.1. Delineamento experimental 

 

4.1.1. Tipo de estudo 

Experimental do tipo laboratorial. 

 

4.1.2. Variáveis 

� Dependente: 

- Rugosidade média (Ra); 

� Independente: 

- Condição da superfície do esmalte por avaliação visual. 

 

4.1.3. Unidades experimentais 

- 50 pré-molares superiores hígidos submetidos a colagem e posterior 

remoção de bráquetes, com subseqüente remoção da resina 

remanescente e polimento final. 

 

 

4.2. Etapas do experimento 

 

4.2.1. Seleção e inclusão dos dentes 

Nesse estudo, foi utilizada uma amostra constituída por 55 pré-molares 

superiores hígidos, extraídos por propósitos ortodônticos, sendo 5 empregados no 

teste piloto e 50 no experimento propriamente dito. O critério de seleção incluiu 



51 

ausência de trincas, arranhaduras, depressões, resina remanescente de colagem 

ortodôntica, cáries ou restaurações na superfície vestibular. A doação dos dentes foi 

feita mediante a assinatura pelos doadores de um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo A), atendendo à resolução 196 do Ministério da Saúde. O 

projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia em 29 de agosto de 2005 (Anexo B). 

Após a exodontia, os dentes foram limpos em água destilada e conservados 

em solução de timol a 0,1% em temperatura ambiente. O intervalo entre a exodontia 

e a realização do experimento não excedeu o período de 06 meses. A integridade 

da superfície vestibular desses dentes foi confirmada com o auxílio de uma lupa 

(Bio-Art, São Carlos, SP), com aumento de 4X, para permitir a inclusão na amostra. 

No momento de serem trabalhados, os dentes tiveram a sua porção radicular 

incluída em resina acrílica autopolimerizável incolor, contida em tubos de alumínio 

com dimensões padronizadas em 30mm de altura, 15mm de largura e 30mm de 

profundidade, mantendo-se a resina 1mm aquém da junção amelocementária. A 

porção coronária, externa à matriz de alumínio, foi mantida em água destilada para 

evitar a desidratação. Esse procedimento de inclusão dos dentes em matriz visava 

facilitar a manipulação e padronizar posições durante os diversos procedimentos do 

estudo.  

 

4.2.2. Teste piloto  

Foi realizado um teste prévio utilizando-se 5 dentes, buscando: 

� definir a melhor posição para inclusão dos dentes em resina acrílica; 

� padronizar a técnica de colagem de bráquetes;  

� confirmar se o método de remoção de bráquete era apropriado; 
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� estimar o tempo utilizado para remoção de resina com os diferentes 

métodos a serem detalhados no item 4.2.5; 

� definir protocolos e treinar examinadores para análise rugosimétrica de 

superfície, avaliação visual e microscopia eletrônica de varredura. 

 

4.2.3. Determinação da rugosidade superficial prévi a (Medição 1) 

Os dentes foram submetidos à análise rugosimétrica da superfície vestibular antes 

da colagem de bráquetes, para registrar a rugosidade superficial prévia, sendo esta 

etapa denominada Medição 1. Com este registro inicial, cada dente obteve seu próprio 

controle. Para a realização dos testes de rugosidade superficial, foi utilizado o aparelho 

rugosímetro Mitutoyo SJ 201 P – Surface Roughness Tester (Mitutoyo, Japão), o qual 

constitui um aparelho de alta sensibilidade utilizado para medir rugosidade superficial 

quantitativamente (Figura 1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    Figura 1. Aparelho rugosímetro 

 

O parâmetro utilizado para obtenção da rugosidade superficial foi o Ra 

(rugosidade média), em µm, o qual traduzia o valor da média aritmética de todas as 
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distâncias absolutas do perfil de rugosidade sobre a linha central dentro da 

extensão de medida Lm (limite de medição). Os demais parâmetros utilizados 

consistiram em  limite de tracejamento de 1,5mm, filtragem (cut-off) de 0,25mm e 

limite de medição de 1,25mm, semelhante a diversos estudos rugosimétricos 

encontrados na literatura (MACHADO et al., 1996; SILVA e ARAÚJO, 1998, 

ELIADES et al., 2004). 

Foram realizadas 3 leituras em regiões correspondentes ao centro da face 

vestibular dos dentes. Posteriormente, calculava-se a média entre estas 3 medidas, 

obtendo-se um valor médio de rugosidade para cada corpo de prova. 

As análises rugosimétricas foram executadas por um único operador, técnico 

da Escola de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Bahia. 

 

4.2.4. Colagem e remoção dos bráquetes  

Esta etapa também foi realizada exclusivamente por um único operador. As 

faces vestibulares dos dentes foram submetidas a profilaxia com uma mistura de 

pedra-pomes e água, com auxílio de uma taça de borracha, durante 10 segundos. 

Após lavagem por 30 segundos e secagem, estas faces foram condicionadas com 

ácido fosfórico a 37% (FGM, São Paulo, SP) durante 15 segundos, lavadas por 30 

segundos e secas com jato de ar, observando-se o aspecto esbranquiçado do 

esmalte condicionado.  

Bráquetes metálicos tipo Roth (Dental Morelli Ltda., Sorocaba, SP) para pré-

molares superiores direitos foram então colados utilizando a resina Transbond XT 

(3M Unitek, Monrovia, Calif.), seguindo as instruções do fabricante. Este material 

corresponde a uma resina para uso ortodôntico, contendo alta porcentagem de 

carga inorgânica, sendo bastante utilizada pelos ortodontistas. Com auxílio de uma 
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pinça para bráquete, este era pressionado firmemente contra o centro da face 

vestibular do dente, de forma que os excessos de resina escoavam pelas laterais. 

Foi utilizada uma sonda exploradora nº 5 de ponta romba para auxiliar no 

pressionamento do bráquete, de maneira a permanecer uma espessura mínima e 

uniforme de resina entre o bráquete e a superfície do dente. Os excessos de resina 

eram removidos com a sonda exploradora. A resina era então polimerizada por 20 

segundos de mesial para distal e 20 segundos de distal para mesial, com utilização 

de aparelho Ultralux (Dabi Atlante S. A., Ribeirão Preto, SP), com intensidade de luz 

de 570 mW/cm².  

O material utilizado nesta etapa de colagem dos bráquetes e o aspecto dos 

espécimes após a mesma podem ser visualizados, respectivamente, na Figura 2 (A) 

e 2 (B). 

 

   

Figura 2. Material de colagem ortodôntica (A) e aspecto do corpo de prova (B) 

 

 

Decorridos 20 minutos, os dentes foram armazenados em água destilada a 

37oC por 07 dias. Após esse período, os espécimes receberam nas extremidades 

laterais adjacentes aos ângulos externos dos bráquetes orifícios de cerca de 0,5mm 

(A) (B) 
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de diâmetro e de profundidade, realizados com broca carbide esférica ½ (KG 

Sorensen Ltda., São Paulo, SP) em alta rotação, com refrigeração ar/água, para 

delimitar a região em que foi colado o bráquete, no intuito de orientar a posterior 

análise rugosimétrica e avaliação em MEV.   

Subseqüente a este procedimento, os bráquetes foram descolados utilizando 

o alicate How reto (ICE, Cajamar, SP), o qual atuava deformando as aletas laterais 

dos mesmos, de forma que a fratura ocorria predominantemente na interface 

bráquete-resina, permanecendo grande parte da resina aderida ao esmalte (Figura 

3). Essa forma de remoção foi escolhida por produzir menor dano à superfície do 

esmalte (BENNETT, SHEN e WHALDRON, 1984; FRAUCHES e CHEVITARESE, 

1993; RUELA et al., 1997). 

 

 

 
 

Figura 3. Aspecto do corpo de prova após a remoção do bráquete. 
 

 

4.2.5. Remoção da resina remanescente 

Divisão dos grupos 

Após a remoção dos bráquetes, a amostra foi aleatoriamente dividida em 5 

grupos de 10 dentes, para a subseqüente remoção da resina remanescente ao 
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esmalte dentário. Um único operador executou a remoção da resina, para minimizar 

variáveis como pressão da caneta de alta rotação e vibração. Foram realizadas 

remoções de resina de 10 dentes por dia, necessitando, portanto, de 5 dias para a 

execução dessa etapa. No dia programado para a remoção de resina, eram 

realizados sorteios dos métodos a serem utilizados em momentos diferentes, para 

reduzir a possibilidade de influência das variáveis “cansaço” e “disposição” do 

operador. 

Os dentes receberam uma numeração, conhecida apenas pela autora, para 

identificar o método empregado e a ordem em que foi utilizado cada método. No 

grupo 1, foi utilizada a broca carbide de tungstênio convencional, de formato 

discretamente cônico, com 8 lâminas torcidas, de referência H282K-204-016 

(Komet/Brasseler, Lemgo, Germany), em baixa rotação, a qual consiste no método 

de remoção de resina defendido classicamente na literatura como o mais adequado. 

Para o grupo 2, a broca correspondia ao instrumento semelhante ao do grupo 1, 

porém em alta rotação, pois, para alguns autores, a remoção com maior velocidade 

se torna mais rápida e eficiente. Esta broca do grupo 2 possuía a referência H282K-

316-016 (Komet/Brasseler, Lemgo, Germany). Os referidos instrumentos 

empregados nos grupos 1 e 2 podem ser visualizados na Figura 4. 

 

                                
 

                                                   

Figura 4. Instrumentos utilizados para remoção da resina nos grupos 1 (A) e 2 (B). 

(A) 

(B) 
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Nos grupos 3 e 4, foram utilizadas as brocas desenvolvidas por Radlanski 

(2001), empregadas em baixa e alta rotação, respectivamente. Tais instrumentos, 

segundo este autor, apresentam características que visam menor dano ao esmalte, 

como extremidades laterais das 8 lâminas torcidas com ângulos aumentados e 

transição da cabeça para a haste com chanfro de segurança. Estas brocas foram 

provenientes do mesmo fabricante que os grupos 1 e 2, correspondendo às 

referências H22ALGK-204-016 para o grupo 3 e H22ALGK-316-016 para o grupo 4, 

podendo ser observadas na Figura 5.  

 

 

   
 
 

Figura 5. Instrumentos utilizados para remoção da resina nos grupos 3 (A) e 4 (B). 
 

 

As diferenças entre os formatos das secções transversais da broca carbide 

de tungstênio convencional e a proposta por Radlanski (2001) encontram-se 

representadas na Figura 6. 

 

 

 

 

 

(A) 

(B) 
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Figura 6. Representação esquemática das secções transversais da broca convencional (A) 
e da proposta por Radlanski (2001). Fonte: Radlanski, 2001. 

 
 
 
 

Um alicate removedor de resina novo (Starlet, Mandaqui, SP) foi utilizado no 

grupo 5, associado à ponta verde de carboneto de silício (NTI, Kahla, Germany) e 

pontas de borracha com grânulos de diamante (NTI, Kahla, Germany). Este último 

grupo corresponde à seqüência descrita pelo Dr. Marcos Janson, professor de 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru-SP¹, a qual preconiza a 

associação de alicate removedor de resina e ponta verde de carboneto de silício em 

alta rotação, seguida de polimento com pontas de borracha em baixa rotação. Tais 

instrumentos podem ser visualizados na Figura 7. 

 

 

 

 
Figura 7. Instrumentos utilizados para remoção de resina e polimento no grupo 5 

 

 

(A) (B) 

__________________________________________________________ 

¹  Disponível no site http://www.geocities.com/saferi2000/janson.htm 
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Os instrumentos empregados em cada grupo encontram-se listados na 

Tabela 1 para facilitar a compreensão. 

 

Tabela 1 – Instrumentos utilizados para remoção de resina e polimento  
 

 

Grupo 
 

Instrumentos utilizados 
 

Polimento 
 

1 
 

Broca carbide de tungstênio convencional em 
baixa rotação 

 

 

Discos de óxido de 
alumínio  

 

2 
 

Broca carbide de tungstênio convencional em 
alta rotação 

 

 

Discos de óxido de 
alumínio 

 

3 
 

Broca carbide de tungstênio tipo Radlanski 
(2001) em baixa rotação 

 

 

Discos de óxido de 
alumínio  

 

4 
 

Broca carbide de tungstênio tipo Radlanski 
(2001) em alta rotação 

 

 

Discos de óxido de 
alumínio 

 

5 
 

Alicate de remoção de resina e ponta de 
carboneto de silício 

 

 

Pontas de borracha 

 

Utilizou-se uma única broca ou ponta para cada grupo, tentando simular o 

procedimento clínico de remoção da aparatologia fixa de uma arcada. As diferentes 

brocas e as pontas foram utilizadas posicionando-se a lâmina de forma que esta se 

mantivesse paralela ao longo eixo do dente, semelhante à remoção da resina 

realizada clinicamente.  

Com os métodos em que se usou baixa rotação, a broca era pressionada 

levemente sobre a superfície da resina, até o surgimento do esmalte, identificado 

por uma linha brilhante, e então se movimentava o instrumento para os lados, 

removendo toda a resina (FRAUCHES e CHEVITARESE, 1993). Nos grupos que 

empregaram alta rotação, movia-se lateralmente a broca com pressão bastante 

suave, reduzindo uniformemente a espessura da resina, para evitar danos ao 

esmalte, utilizando-se refrigeração ar / água da própria caneta (MORAES, 1997).  
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Durante a remoção da resina composta, o dente era constantemente 

avaliado por meio de inspeção visual após secagem com jato de ar, com auxílio de 

uma lupa (Bio-Art, São Carlos, SP), aumento de 4X, e por teste tátil com sonda 

exploradora nº 5 de ponta romba, como meios auxiliares, para que houvesse 

comprovação da remoção total da resina remanescente ao esmalte dentário. 

O tempo utilizado em cada remoção de resina por dente variou em torno de 2 

a 4 minutos, não havendo preocupação quanto a esta variável, já que o objetivo da 

remoção era obter uma superfície de esmalte a mais próxima possível da aparência 

original, livre de remanescentes de resina, e não uma remoção mais rápida.  

 

4.2.6. Análise rugosimétrica pós-remoção de resina (Medição 2) 

Após a remoção da resina remanescente, as superfícies vestibulares dos 

dentes foram novamente avaliadas mediante a utilização de rugosímetro, 

caracterizando a etapa denominada Medição 2.  

Para cada corpo de prova, foram feitas 3 leituras na região correspondente à 

área de colagem do bráquete, obtendo-se para cada corpo de prova um valor médio 

de rugosidade.  

O parâmetro utilizado para obtenção da rugosidade superficial foi novamente 

o Ra (rugosidade média) e os demais parâmetros escolhidos foram os mesmos 

utilizados na rugosimetria prévia. 

 

4.2.7. Polimento final 

Após análise rugosimétrica, os dentes foram submetidos à etapa de 

polimento final. Para os grupos 1 a 4, este procedimento foi executado utilizando-se 

um disco de óxido de alumínio Sof-Lex (3M Dental Products, St. Paul, MN), de 
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granulação superfina, sendo um disco para cada grupo, tendo um tempo de atuação 

de 20 segundos, verificado através de cronômetro digital. No grupo 5, o polimento 

foi realizado com as pontas de borracha (NTI, Kahla, Germany) em baixa rotação, 

empregando em seqüência a de cor rosa por 10 segundos e a de cor branca 

também por 10 segundos, perfazendo um tempo total de 20 segundos, semelhante 

aos demais grupos. 

Os diferentes discos e pontas foram utilizados posicionando-se sua haste de 

forma que esta se mantivesse perpendicular ao longo eixo do dente no caso dos 

discos e paralela para as pontas, simulando o procedimento clínico. 

 

4.2.8. Avaliação visual 

Após a remoção da resina e polimento, a face vestibular dos dentes foi 

submetida a avaliação visual, com auxílio de lupa (Bio-Art, São Carlos, SP), 

proporcionando aumento de 4X, para verificar a ocorrência de alterações sobre a 

superfície do esmalte detectáveis visualmente, ocasionadas pelos procedimentos de 

remoção de bráquetes e de resina, sendo estas alterações registradas em uma 

ficha pré-elaborada (Anexo C). Utilizou-se um sistema de códigos, no qual o código 

A correspondia a uma superfície idêntica à de um dente não tratado, sem 

arranhaduras, sulcos ou depressões; o código B referia-se à presença de 

imperfeições mínimas, como escassas arranhaduras, sulcos ou depressões bem 

discretas, com aparência bastante similar à de um dente sem manipulação; o código 

C representava uma superfície bem arranhada, inaceitável clinicamente. 

Essas análises foram realizadas por 3 examinadores previamente treinados, 

um especialista em Dentística e dois especialistas em Ortodontia e Ortopedia 

Facial, os quais não tiveram acesso à identificação do método de remoção da resina 



62 

remanescente utilizado em cada dente, com o intuito de caracterizar um estudo uni-

cego. Quando não havia concordância entre os examinadores, os mesmos refaziam 

juntos as avaliações, para que se estabelecesse um consenso, definindo um 

resultado comum. 

 

4.2.9. Análise rugosimétrica pós-polimento (Medição  3) 

Após o polimento final, as superfícies vestibulares dos dentes foram 

novamente avaliadas quanto a rugosidade superficial, correspondendo à etapa 

chamada de Medição 3. Para cada corpo de prova, foram feitas 3 leituras na região 

em que se realizou o polimento final, obtendo-se um valor médio de rugosidade . Os 

parâmetros utilizados foram os mesmos empregados nas demais análises 

rugosimétricas. 

 

4.2.10. Observação em MEV 

Com a finalidade de ilustração dos resultados  obtidos, foram avaliados com 

MEV os dentes de cada grupo estudado que obtiveram valores médios menor e 

maior na análise rugosimétrica de superfície após remoção da resina remanescente 

e polimento final. Dessa forma, foram selecionados 10 dentes, visando observar o 

aspecto do esmalte dentário dos 5 grupos experimentais.  

Esta etapa de preparação e análise em MEV foi realizada por um técnico do 

Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. 

Como preparo para a microscopia, os dentes foram seccionados com um 

disco de carborundum (KG Sorensen Ltda., São Paulo, SP) na região cervical, 

separando a porção coronária da radicular, além de terem as coroas divididas no 
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sentido mésio-distal, obtendo-se uma porção lingual, que foi descartada, e uma 

porção vestibular. 

As faces vestibulares dos dentes seccionados foram cobertas com uma fina 

camada de ouro, de aproximadamente 9 nm de espessura, com o aparelho 

metalizador de amostras IC-50 Ion Coater (Shimadzu, Japão), de forma a tornar a 

superfície condutora e passível de emissão de elétrons secundários. Este aparelho 

pode ser observado na Figura 8 e o aspecto dos corpos de prova metalizados 

encontra-se na Figura 9. 

 

        

 

Figura 8. Aparelho metalizador de amostras em (A), com visão aproximada em (B). 
 
 
 

 
 

       Figura 9. Espécimes após metalização. 

(A) (B) 
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As amostras foram observadas no microscópio eletrônico de varredura 

Superscan SS-550 (Shimadzu, Japão), mostrado na Figura 10, com aumentos de 

500 X a 15 kV, no intuito de permitir a avaliação qualitativa da superfície do esmalte 

para a observação dos possíveis danos causados sobre esta estrutura. 

 

 

 

         Figura 10. Microscópio eletrônico de varredura utilizado no estudo. 
 

 

Foram observadas em cada dente analisado uma região de esmalte sem 

nenhum tratamento, geralmente próxima às extremidades laterais, e uma área 

central, na qual haviam sido realizados os procedimentos de colagem e descolagem 

ortodôntica.  

 

4.3. Análise estatística 

Para a análise estatística dos dados obtidos, foram avaliados 2 parâmetros: 

rugosidade média e avaliação visual. Em todos os testes estatísticos empregados, 

utilizou-se o nível de significância de 5%. 



65 

Para comparação dos grupos estudados na análise rugosimétrica, foi 

utilizada a análise de variância a um critério fixo (ANOVA), a qual consiste em teste 

paramétrico para detectar a presença de diferença estatisticamente significante 

entre os grupos. Na presença desta diferença, utilizou-se o teste de Tukey para 

comparações individuais entre cada par de grupos. 

O parâmetro avaliação visual foi analisado com teste não paramétrico para 

verificar as diferenças entre os diversos grupos quanto às proporções de dentes 

com os diversos códigos. Para tanto, empregou-se o teste qui-quadrado. 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados do presente estudo foram obtidos após análise estatística dos 

dados coletados nas etapas de análise rugosimétrica e avaliação visual.  

 

5.1. Análise rugosimétrica 

Para avaliação dos dados obtidos nas análises rugosimétricas, verificou-se 

inicialmente que os mesmos apresentavam distribuição normal, o que foi confirmado 

utilizando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. A ocorrência de distribuição normal 

permitiu a utilização de testes paramétricos para análises estatísticas referentes aos 

valores de rugosidade média (Ra). 

Inicialmente foram analisadas as diferenças entre os 5 grupos quanto à 

rugosidade média obtida nas medições 1 (inicial), 2 (pós-remoção de resina) e 3 

(pós-polimento). Posteriormente, verificaram-se as alterações nesta variável dentro 

de cada grupo, observando se houve aumento ou diminuição estatisticamente 

significante dos valores após as diferentes medições. 

Avaliando-se as diferenças entre os grupos na Medição 1, realizada nos 

corpos de prova antes de qualquer outro procedimento, o teste ANOVA demonstrou 

que não houve diferença estatisticamente significante (p=0,525) entre os valores 

dos 5 grupos estudados, indicando não haver diferença na rugosidade média 

original dos dentes analisados. Os respectivos valores médios e desvios-padrão 

para cada grupo encontram-se representados na Tabela 2. 
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           Tabela 2. Rugosidades médias e desvios-padrão na Medição 1 (µm) 

Grupo Média Desvio-padrão 

1 0,4780 a 0,1916 
2 0,4670 a 0,1977 
3 0,5460 a 0,1195 
4 0,5790 a 0,1051 
5 0,4840 a 0,2170 

  p= 0,525. Letras diferentes correspondem a valores estatisticamente diferentes  

 

Na medição 2, que correspondeu à etapa realizada após a remoção de resina 

subseqüente à descolagem de bráquetes, passou a haver diferença 

estatisticamente significante (p=0,000) entre o grupo 1, quando comparado aos 

grupos 2 e 5, entre o grupo 3 com relação aos grupos 2 e 5, e entre os grupos 4 e 5. 

Não houve diferença entre os grupos 1, 3 e 4, os quais apresentaram os menores 

valores de rugosidade média, enquanto que, nos grupos 2 e 5, foram encontrados 

os maiores valores desta etapa. Os dados da medição 2 estão apresentados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3. Rugosidades médias e desvios-padrão na Medição 2 (µm) 

Grupo Média Desvio-padrão 

1 0,3380 a 0,0722 
2 0,5700 b 0,1084 
3 0,4080 a 0,0843 
4 0,4400* 0,0741 
5 0,6460 b 0,1273 

             p= 0,000. Letras diferentes correspondem a valores estatisticamente diferentes.  
                                     *: Grupo 4 foi diferente apenas do grupo 5 
 

A medição 3, referente à rugosidade média após o polimento final, 

demonstrou que houve diferença estatisticamente significante (p=0,000) apenas 

para os grupos 1, 2, 3 e 4 em relação ao grupo 5, o qual apresentou valores 
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maiores de rugosidade média. Não foi detectada diferença entre os demais grupos. 

Os dados desta medição encontram-se na Tabela 4. 

 

            Tabela 4. Rugosidades médias e desvios-padrão na Medição 3 (µm) 
 

Grupo 
 

Média 
 

Desvio-padrão 

1 0,2580 a 0,0553 
2 0,3630 a 0,0881 
3 0,3300 a 0,1149 
4 0,2530 a 0,0476 
5 0,5490 b 0,1189 

  p= 0,000. Letras diferentes correspondem a valores estatisticamente diferentes 

 

Para facilitar a visualização, os dados referentes às rugosidades médias para 

os diferentes grupos nas medições 1, 2 e 3 estão representados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Rugosidades médias dos grupos 1 a 5 nas 3 medições 

 

Ao compararmos em cada grupo os valores médios de rugosidade nas 

medições 1 (inicial), 2 (pós-remoção de resina) e 3 (pós-polimento), utilizando-se 

também o teste ANOVA, observou-se que, no grupo 1, houve diferença 

estatisticamente significante (p=0,002) apenas entre as medições 1 e 3, 
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demonstrando que ocorreu uma diminuição na rugosidade média após o polimento 

final com relação à rugosidade inicial. Entre as medições 1 e 2, ou seja, com a 

utilização da broca carbide de tungstênio em baixa rotação, houve uma ligeira 

diminuição na rugosidade média, mas sem significância estatística (dados listados 

na Tabela 5).  

 

  Tabela 5. Rugosidades médias e desvios-padrão do grupo 1 nas 3 medições.  

Medição Média Desvio-padrão 
1 0,4780 a 0,1916 
2 0,3380 0,0722 
3 0,2580b 0,0553 

  p= 0,002. Letras diferentes correspondem a valores estatisticamente diferentes 

 

Para o grupo 2, as médias de rugosidade foram diferentes estatisticamente 

entre as medições 2 e 3 (p=0,010), também revelando uma redução de valores com 

o polimento final. Comparando-se as medições 1 e 2, ou seja, com a utilização da 

broca carbide de tungstênio em alta rotação, houve um ligeiro aumento na 

rugosidade média, mas este não teve significância estatística. Após o polimento 

final, os valores de rugosidade foram um pouco menores que os iniciais, embora 

também não significantes. Os dados desta análise encontram-se na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Rugosidades médias e desvios-padrão do grupo 2 nas 3 medições 

Medição Média Desvio-padrão 
1 0,4670  0,1977 
2 0,5700a 0,1084 
3 0,3630b 0,0881 

   p= 0,010. Letras diferentes correspondem a valores estatisticamente diferentes 

 

Observando-se o grupo 3, houve diferença estatisticamente significante entre 

as medições 1 e 2 e entre 1 e 3 (p=0,000), indicando que ocorreu diminuição na 
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rugosidade média após utilização da broca carbide de tungstênio proposta por 

Radlanski (2001) em baixa rotação e também após o polimento final em relação à 

rugosidade prévia. Entre a superfície obtida após utilização da referida broca e após 

o polimento final não houve diferença com significância estatística (dados na Tabela 

7). 

 

    Tabela 7. Rugosidades médias e desvios-padrão do grupo 3 nas 3 medições  

Medição Média Desvio-padrão 
1 0,5460a 0,1195 
2 0,4080 b 0,0843 
3 0,3300 b 0,1149 

  p= 0,000. Letras diferentes correspondem a valores estatisticamente diferentes 

 

No grupo 4, foi encontrada diferença estatisticamente significante entre as 

medições 1 e 2, 1 e 3, e 2 e 3 (p=0,000), ou seja, os valores de rugosidade média 

foram diferentes entre si nas 3 etapas do experimento. Houve diminuição dos 

mesmos após o emprego da broca carbide de tungstênio proposta por Radlanski 

(2001) em alta rotação e após o polimento em relação à rugosidade original e 

também diminuição após o polimento quando comparado à etapa de utilização da 

referida broca. Os dados desta análise estão listados na Tabela 8. 

 

   Tabela 8. Rugosidades médias e desvios-padrão do grupo 4 nas 3 medições  

Medição Média Desvio-padrão 
1 0,5790 a 0,1051 
2 0,4400 b 0,0740 
3 0,2530 c 0,0476 

  p= 0,000. Letras diferentes correspondem a valores estatisticamente diferentes 

 

Quanto ao grupo 5, não houve diferença estatisticamente significante entre as 

3 medições (p=0,095), ocorrendo um ligeiro aumento após a etapa de utilização do 
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alicate removedor de resina associado a ponta de carboneto de silício em alta 

rotação e ligeira diminuição após o polimento final em relação à medição 2. A média 

final de rugosidade foi ligeiramente maior que a inicial. No entanto, tais diferenças 

não foram providas de significância estatística (dados na Tabela 9). 

    

     Tabela 9. Rugosidades médias e desvios-padrão do grupo 5 nas 3 medições  

Medição Média Desvio-padrão 
1 0,4840a 0,2170 
2 0,6460a 0,1273 
3 0,5490a 0,1189 

  p= 0,095. Letras diferentes correspondem a valores estatisticamente diferentes 

 

No Gráfico 2, pode-se observar a representação das rugosidades médias e  

respectivos intervalos de confiança nas medições 1, 2 e 3 para os grupos 

estudados, visando facilitar a compreensão das alterações ocorridas após as 

diferentes etapas do experimento dentro de cada grupo. Nos grupos 1, 3 e 4, houve 

uma redução estatisticamente significativa nos valores de rugosidade média, 

quando comparadas as medições 3 (após polimento final) e 1 (inicial), o que não 

ocorreu com os grupos 2 e 5. 

 

R
u
g
o
s
id
a
d
e

Grupo

Medição

54321

321321321321321

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

Rugosidade por grupo e medição
Intervalo de confiança 95%

 

Gráfico 2. Rugosidade média e intervalos de confiança para os 5 grupos nas 3 medições 
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5.2. Avaliação visual 

 

A avaliação visual das superfícies após os diversos procedimentos resultou 

em atribuições apenas dos escores A e B, ou seja, nenhum corpo de prova recebeu 

escore C. Nos grupos 1 e 3, 5 dentes receberam código A e 5 código B. Para o 

grupo 2, foram obtidos 3 escores A e 7 escores B. Quanto ao grupo 4, 7 dentes 

corresponderam ao código A e 3 ao código B. O grupo 5 recebeu 8 escores A e 2  

escores B. 

Para tratamento estatístico destes dados, utilizou-se um teste não 

paramétrico, já que se tratava de variáveis categóricas, buscando avaliar as 

diferenças entre as proporções de dentes com os diversos códigos da avaliação 

visual. O teste selecionado foi o qui-quadrado, o qual demonstrou não haver 

diferença estatisticamente significante entre os grupos quanto às proporções de 

escores A ou B (p=0,187). Tais dados encontram-se listados na tabela 10. 

 

Tabela 10. Número de dentes com códigos A e B da avaliação visual.  

        Grupo 
 

  Código 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

     A 
 

5 
 

3 
 

5 
 

7 
 

8 
      

     B 
 

5 
 

7 
 

5 
 

3 
 

2 

               p= 0,187  

 

 

 Considerações sobre a microscopia eletrônica de va rredura 

Os dentes selecionados para avaliação em MEV, como explicitado na 

metodologia, corresponderam àqueles com valores maior e menor de rugosidade 

média em cada grupo, sendo então selecionados os dentes 1.4, 1.6, 2.4, 2.7, 3.6, 
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3.7, 4.1, 4.6, 5.2, e 5.10. As respectivas eletromicrografias encontram-se no anexo 

D, para fins de ilustração. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O tratamento ortodôntico, para ser considerado satisfatório, precisa manter a 

superfície dentária semelhante a sua aparência original após a remoção da 

aparatologia fixa (FRAUCHES e CHEVITARESE, 1993; CAMPBELL, 1995; HONG e 

LEW, 1995; ZARRINIA, EID e KEHOE, 1995; RUELA et al., 1997; BISHARA et al., 

2001; SANTOS-PINTO et al., 2001; MIKSIC, SLAJ e MESTROVIC, 2003; 

SCHULER e VAN WAES, 2003; HOSEIN, IRELAND e SHERRIFF, 2004; KIM et al., 

2005). 

No presente estudo, os procedimentos de colagem e remoção de bráquetes 

foram realizados utilizando os métodos menos invasivos, no intuito de não 

resultarem em danos consideráveis ao esmalte. A preservação da integridade desta 

estrutura nestas etapas ocorreu principalmente devido ao método de remoção de 

bráquete utilizado (alicate ortodôntico pressionando suas aletas laterais), o qual 

promovia a referida remoção com fratura na interface bráquete-resina, permitindo 

que a resina ortodôntica permanecesse aderida à superfície do esmalte. A maior 

proteção dessa região, aliada à menor ocorrência de fraturas com este método, tem 

sido defendida por diversos autores (BENNETT, SHEN e WALDRON, 1984; 

FRAUCHES e CHEVITARESE, 1993; ZARRINIA, EID e KEHOE, 1995; KATONA, 

1997; RUELA et al., 1997; TONIAL e BIZETTO, 2000; RADLANSKI, 2001; VIEIRA 

et al., 2002; BISHARA, AJLOUNI e LAFFOON, 2004; HOSEIN, IRELAND e 

SHERRIFF, 2004; EMINKAHYAGIL et al, 2005). 

Quanto à remoção da resina remanescente após a descolagem de bráquetes, 

a busca por métodos mais eficazes e seguros tem atraído o interesse de muitos 

pesquisadores, resultando em diferentes métodos propostos. A maioria dos 
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ortodontistas utiliza instrumentos rotatórios para a remoção da resina sobre a 

superfície do esmalte (Zachrisson e Arthun, 1979; Gandini Jr et al., 1995; Radlanski, 

2001; Staribratova-Reister e Jost-Brinkmann, 2004), como discos de óxido de 

alumínio (Zarrínia, Eid e Kehoe, 1995), discos de borracha (Osorio, Toledano e 

García-Godoy, 1998) e pontas siliconizadas (VIEIRA et al., 2002).  

Porém, dentre os instrumentos rotatórios utilizados, os mais recomendados 

consistem em brocas carbide de tungstênio em baixa rotação (Zachrisson e Arthun, 

1979; Pus e Way, 1980; Frauches e Chevitarese, 1993; Vieira et al., 1993; Howell e 

Weekes, 1990; Ruela et al., 1997; Van Waes, Matter e Krejci, 1997; Schuler e Van 

Waes, 2003; Tüfekçi et al., 2004) ou estas mesmas brocas utilizadas em alta 

rotação (GANDINI JR et al., 1995; CAMPBELL, 1995; ZARRINIA, EID e KEHOE, 

1995; MUI, ROSSOUW e KULKARNI, 1999; BISHARA et al., 2000b; TONIAL e 

BIZETTO, 2000; SANTOS-PINTO et al., 2001; MIKSIC, SLAJ e MESTROVIC, 2003; 

ELIADES et al., 2004). Devido a esta larga utilização, estes foram os instrumentos 

empregados nos 4 primeiros grupos do presente estudo. 

A análise rugosimétrica da superfície do esmalte dentário consiste em um 

método quantitativo seguro de avaliação da lisura superficial dentária (MACHADO et 

al., 1996). A utilização desta variável no presente estudo deve-se principalmente à 

necessidade de se avaliar quantitativamente a superfície do esmalte, uma vez que a 

maioria dos estudos sobre remoção da resina após descolagem de bráquetes 

realiza apenas avaliação subjetiva, observando o aspecto da superfície do esmalte 

através de MEV ou microscopia óptica. A importância da análise rugosimétrica para 

uma avaliação mais fidedigna dos métodos de remoção da resina também é 

ressaltada por Eliades et al., 2004. 
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Como no presente estudo não foram detectadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos estudados com relação à medição realizada antes dos 

procedimentos (medição 1), pode-se afirmar que os dentes eram semelhantes 

quanto à rugosidade média prévia. As diferenças que foram encontradas após a 

utilização dos diversos métodos podem ser atribuídas aos diferentes instrumentos 

empregados. Esta questão foi também ressaltada por Silva e Araújo (1998) e por 

Hosein, Ireland e Sherriff (2004). 

Os resultados do presente estudo obtidos mediante a análise rugosimétrica 

após a remoção de bráquetes e resina remanescente mostraram que a utilização de 

broca carbide de tungstênio convencional em baixa rotação (grupo 1), a qual 

corresponde ao método classicamente preconizado por diversos autores, resultou 

em redução na rugosidade média, embora a diferença entre os valores inicial e pós-

remoção de resina não tenha sido estatisticamente significante, mas sim a diferença 

entre os valores inicial e pós-polimento final. De qualquer maneira, foram 

alcançadas na medição pós-remoção de resina rugosidades estatisticamente 

menores que as encontradas com os instrumentos que empregaram alta rotação 

(grupos 2 e 5), obtendo-se resultados favoráveis com a broca carbide de tungstênio 

em baixa rotação (grupo 1). Este fato concorda com os achados de Zachrisson e 

Arthun (1979), Pus e Way (1980), Howell e Weekes (1990), Frauches e Chevitarese 

(1993), Vieira et al. (1993), Ruela et al. (1997), Van Waes, Matter e Krejci (1997), 

Schuler e Van Waes (2003) e Tüfekçi et al. (2004).  

A utilização de broca carbide de tungstênio em alta rotação (grupo 2) tem sido 

defendida por diversos autores, os quais a consideram um método mais rápido e 

eficiente para a remoção da resina aderida ao esmalte (GANDINI JR et al., 1995; 

CAMPBELL, 1995; BISHARA et al., 2000b; TONIAL e BIZETTO, 2000; SANTOS-
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PINTO et al., 2001; MIKSIC, SLAJ e MESTROVIC, 2003; ELIADES et al., 2004). No 

entanto, confrontando tais achados, os valores de rugosidade média obtidos no 

presente estudo após o emprego deste instrumento foram maiores do que os 

obtidos pelos métodos que utilizaram a baixa rotação (grupos 1 e 3). Estes 

resultados estão de acordo com os estudos de Pus e Way (1980), Frauches e 

Chevitarese (1993), Krell, Courey e Bishara (1993), Osorio, Toledano e García-

Godoy (1998), e Hosein, Ireland e Sherriff, (2004), os quais desaconselharam o uso 

de alta rotação.  

As brocas propostas por Radlanski (2001), correspondentes aos grupos 3 e 4, 

resultaram em valores de rugosidade média menores do que a rugosidade inicial, 

tanto em baixa rotação (grupo 3) quanto em alta (grupo 4), reforçando os achados 

desse autor após a visualização das imagens obtidas em MEV, o qual não teria feito 

distinção entre a possibilidade de se utilizar a alta ou a baixa rotação com tal 

instrumento. Staribratova-Reister e Jost-Brinkmann, em 2004, recomendaram a 

utilização desta broca proposta por Radlanski (2001) ou de broca carbide de 

tungstênio convencional para remoção da resina remanescente, porém ambas em 

baixa rotação.  

Os resultados obtidos nos grupos 3 e 4, os quais não revelaram diferença 

estatisticamente significante quanto à análise rugosimétrica entre as rotações 

empregadas, discordam dos estudos de Pus e Way (1980), Frauches e Chevitarese 

(1993), Krell, Courey e Bishara (1993), Osorio, Toledano e García-Godoy (1998), 

Hosein, Ireland e Sherriff (2004), os quais desaconselharam o uso de alta rotação. 

Porém, em tais pesquisas foi utilizada a broca carbide de tungstênio convencional, 

enquanto que no presente estudo empregou-se a broca carbide de tungstênio 

proposta por Radlanski (2001), a qual possui características especiais, como 



80 

lâminas torcidas, apresentando extremidades laterais com ângulos aumentados, e 

transição da cabeça para a haste com chanfro de segurança. Entretanto, para 

assegurar a indicação da broca carbide de tungstênio proposta por Radlanski (2001) 

em alta rotação (grupo 4), são necessários estudos com análise em MEV avaliando-

se um número maior de dentes para análise estatística, já que nem o presente 

estudo nem o de Radlanski (2001) tiveram como objetivo tal investigação. Outra 

avaliação imprescindível para esta finalidade corresponde ao estudo da quantidade 

de perda de esmalte ocorrida com a utilização de tal método, o que também não foi 

objeto de análise. 

A associação de alicate removedor de resina e ponta de carboneto de silício 

em alta rotação (grupo 5) apresentou os maiores valores de rugosidade média após 

a remoção da resina, não diferindo estatisticamente apenas da broca carbide de 

tungstênio convencional em alta rotação (grupo 2). A utilização de alicate removedor 

de resina (grupo 5) tem sido recomendada por Moraes (1997) e Grehs et al. (2003), 

associado ou não a instrumentos rotatórios. Já Gandini Jr. et al. (1995), Mui, 

Rossouw e Kulkarni (1999) e Miksic, Slaj e Mestrovic (2003) desaconselharam o 

uso de tais instrumentos, concordando com os achados do presente estudo. Hosein, 

Ireland e Sherriff, em 2004, sugeriram a necessidade de estudos rugosimétricos 

para decidir entre o uso da broca carbide de tungstênio em baixa rotação ou do 

alicate removedor de resina, apesar da primeira ter demonstrado menor perda de 

esmalte e deixado menor quantidade de resina remanescente sobre a superfície 

dentária.  

Quanto aos efeitos do polimento final, observou-se após a medição 3 que não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 1 a 4, sendo 

encontrada diferença estatística apenas em relação ao grupo 5. A diferença que 
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existiu na medição 2 (pós-remoção de resina) entre os grupos 1 e 2 e entre os 

grupos 2 e 3 passou a não mais ocorrer após o polimento com disco de óxido de 

alumínio de granulação superfina.  

Como não houve mais diferenças entre os grupos 1 a 4, as irregularidades 

causadas pelos instrumentos utilizados para a remoção da resina foram 

aparentemente removidas após o polimento final. Este fato foi especialmente 

verificado no grupo 2, no qual se empregou broca carbide de tungstênio em alta 

rotação. Este instrumento apresentou na medição 2 rugosidade média maior que as 

dos grupos 1 e 3, nos quais se utilizou brocas carbide em baixa rotação, que são 

consideradas menos lesivas. Após o polimento, a diferença entre esses grupos 

passou a não mais existir. No entanto, estas rugosidades médias semelhantes após 

o polimento não devem ser interpretadas como se todos estes instrumentos fossem 

adequados. Radlanski (2001), confirmando esse raciocínio, ressaltou que, quando 

se utilizam instrumentos agressivos, corre-se o risco de expor o esmalte e, ainda 

que seja possível alisá-lo após o polimento, este não deveria ser o objetivo da 

remoção, já que, além se levar a perda desta estrutura, consome-se mais tempo na 

tentativa de suavizar as irregularidades causadas. O ideal seria empregar 

instrumentos que promovam uma remoção de resina que preserve a integridade do 

esmalte dentário. 

A utilização de discos de óxido de alumínio, semelhante ao escolhido no 

presente estudo, tem sido bastante preconizada na literatura para o polimento final 

de restaurações de resina composta (JEFFERIES, 1998; GEDIK et al., 2005). 

Apesar de terem sido encontrados poucos relatos que avaliaram o emprego destes 

discos para o polimento de esmalte pós-tratamento ortodôntico (Howell e Weekes, 

1990; Eliades et al., 2004), a sua utilização tem sido indicada (ELIADES et al.; 
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2004). Howell e Weekes (1990) encontraram superfícies de esmalte muito rugosas 

quando avaliadas em MEV após a utilização destes discos. Porém, a granulação 

empregada para o disco em tal estudo foi a média, com partículas abrasivas de 40 

µm, enquanto que neste experimento se utilizou a granulação superfina, de cerca de 

8 µm, a qual proporcionava à superfície do esmalte brilho e lisura adequados 

clinicamente.  

Eliades et al. (2004), ao utilizarem os discos de óxido de alumínio para o 

polimento do esmalte após remoção da resina subseqüente à descolagem de 

bráquetes, encontraram valores de rugosidade média após o polimento final  

maiores do que os apresentados inicialmente. Este achado difere do presente 

estudo. Para os grupos 1, 3 e 4, em que foram empregadas brocas menos 

agressivas, houve redução significativa dos valores de rugosidade média quando 

comparadas as medições 3 (pós-polimento final) e 1 (inicial). Nos grupos 2 e 5, os 

quais empregaram alta rotação para a remoção da resina, não houve diferença 

estatisticamente significante entre tais medições. Esta divergência em relação ao 

referido estudo pode ser explicada pelo fato de que tais autores optaram pelo uso 

em seqüência dos discos, ou seja, nas granulações média, fina e superfina. Já no 

presente estudo, empregou-se apenas a granulação superfina, já que as maiores 

foram desaconselhadas por Howell e Weekes (1990) e Tufekçi et al. (2004), por 

serem lesivas ao esmalte. 

Também divergiram do presente estudo os achados de Machado et al. 

(1996), os quais, em análise rugosimétrica do esmalte adjacente a restaurações de 

classe V, observaram aumento da rugosidade desta estrutura após polimento com 

discos de lixa. Já Silva e Araújo (1998), em experimento semelhante ao anterior, 

porém com polimento com ponta verde de silicone e/ou pasta diamantada, 
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encontraram valores de rugosidade média menores do que os obtidos no esmalte 

não tratado, concordando com os achados deste estudo para os grupos 1, 3 e 4. 

Para o grupo 5, no qual se empregou polimento com pontas de borracha com 

grânulos de diamante em baixa rotação, os valores de rugosidade média foram 

estatisticamente superiores aos demais grupos, indicando que tais utensílios não 

foram capazes de minimizar as irregularidades causadas pelos instrumentos 

utilizados na etapa de remoção da resina. Tais achados reforçam os estudos que 

desaconselharam o uso de alicate removedor de resina após descolagem de 

bráquetes, por promoverem danos ao esmalte que não permitiram atenuação com o 

polimento (GANDINI JR. et al., 1995; MUI, ROSSOUW e KULKARNI, 1999; MIKSIC, 

SLAJ e MESTROVIC, 2003). 

Avaliando-se as diferenças entre as medições dentro de cada grupo do 

presente estudo, observou-se que a broca carbide de tungstênio em baixa rotação e 

as brocas propostas por Radlanski (2001), ou seja, os grupos 1, 3 e 4, 

apresentaram redução estatisticamente significativa dos valores de rugosidade 

média finais em relação aos iniciais, o que não ocorreu com os grupos 2 e 5. Tal 

fato está de acordo com os achados de Zachrisson e Arthun (1979), Pus e Way 

(1980), Howell e Weekes (1990), Frauches e Chevitarese (1993), Vieira et al. 

(1993), Ruela et al. (1997), Van Waes, Matter e Krejci (1997), Schuler e Van Waes 

(2003) e Tüfekçi et al. (2004), que preconizaram a utilização da broca carbide de 

tungstênio em baixa rotação, e os de Radlanski (2001), que defendem as brocas 

com desenho especial. 

A etapa de avaliação visual do presente estudo não demonstrou diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos. A ausência de coerência dos dados 

rugosimétricos com a avaliação visual pode ser explicada pelo fato da avaliação 
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visual ter sido realizada após o polimento final, havendo a possibilidade do mesmo 

ter removido grande parte das irregularidades ocasionadas com a remoção da 

resina, as quais poderiam ter sido diferentes entre os diversos grupos. Desta forma, 

tal análise não se revelou muito confiável, salientando a importância de se evitar a 

escolha de determinado instrumento para a remoção da resina apenas de acordo 

com o aspecto visual obtido. As deficiências da avaliação visual para analisar lisura 

e brilho de superfícies foram salientadas por Jefferies, em 1998. Para ele, a 

verificação da efetividade de recursos para avaliação de acabamento e polimento é 

realizada de maneira mais fidedigna através de estudos com MEV ou análise 

rugosimétrica de superfície, concordando com os achados do presente estudo. 

As eletromicrografias de varredura obtidas das superfícies dos dentes com 

valores de rugosidade média maior e menor em cada grupo foram realizadas para 

fins ilustrativos e constam no anexo D. Nas regiões em que se realizou a remoção 

da resina após descolagem de bráquetes, pode-se observar a presença de 

arranhaduras em graus variados, porém ocorrendo em todos os espécimes 

avaliados. Tais achados concordam com os de diversos autores, os quais afirmaram 

que praticamente todos os métodos levam a algum dano à superfície dentária, 

modificando, de alguma forma, a sua condição original (ZACHRISSON e ARTHUN, 

1979; HOWELL e WEEKES, 1990; VIEIRA et al., 1993; GANDINI JR et al., 1995; 

HONG e LEW, 1995; ZARRINIA, EID e KEHOE, 1995; RUELA et al., 1997; 

OSORIO, TOLEDANO e GARCÍA-GODOY, 1998; SANTOS-PINTO et al., 2001; 

SCHULER e VAN WAES, 2003; ELIADES et al., 2004). 

Mesmo em regiões de esmalte não tratado foram também encontradas 

arranhaduras, porém geralmente mais discretas e em menor número do que nas 

regiões manipuladas. Tais imperfeições são devidas à abrasão oriunda de 
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demandas funcionais, tais como escovação e dieta (Zachrisson e Arthun, 1979; 

Vieira et al. 1993, Campbell, 1995; Gandini Jr et al., 1995; Santos-Pinto et al., 2001), 

as quais em geral aumentam com o avançar da idade (ZACHRISSON e ARTHUN, 

1979; GANDINI JR et al., 1995).  

Remanescentes de resina em quantidades variáveis foram também notados 

em todas as eletromicrografias de varredura das superfícies tratadas. Diversos 

autores ressaltaram o fato de que, mesmo quando se observa clinicamente a 

remoção total da resina após a descolagem de bráquetes, resíduos de resina ainda 

podem permanecer sobre a superfície do esmalte quando visualizada em MEV 

(VIEIRA et al., 1993; OSORIO, TOLEDANO e GARCÍA-GODOY, 1998; BISHARA et 

al., 2000b; SANTOS-PINTO et al., 2001; MIKSIC, SLAJ e MESTROVIC, 2003; 

TÜFEKÇI et al., 2004). Um aspecto que favorece a permanência da resina, segundo 

Vieira et al. (1993), é o fato do esmalte apresentar depressões e fóssulas naturais, 

as quais podem reter a resina ortodôntica, dificultando a sua remoção total.  

Mediante a visualização das eletromicrografias, foi possível observar, em 

praticamente todos os espécimes avaliados, uma tendência de que, quanto mais 

numerosas e espessas as arranhaduras observadas sobre a superfície do esmalte 

tratado, menor quantidade de resina remanescente era identificada sobre a região, 

e vice-versa. Este achado está de acordo com os estudos de Hong e Lew (1995), 

Zarrinia, Eid e Kehoe (1995) e Osorio, Toledano e García-Godoy (1998). 

Tanto as arranhaduras e depressões causadas pelos instrumentos utilizados 

quanto os remanescentes de resina proporcionam superfícies de esmalte rugosas, 

ásperas, observadas em MEV ou com análise rugosimétrica, levando ao acúmulo 

de placa, susceptibilidade à desmineralização e ocorrência de manchas 

(ZACHRISSON e ARTHUN, 1979; GANDINI JR et al., 1995; MACHADO et al., 



86 

1996; SILVA e ARAÚJO, 1997; SANTOS-PINTO et al., 2001). No presente estudo, 

nenhum método foi considerado perfeito, concordando com os achados dos autores 

que afirmaram que ainda não existe um instrumento considerado ideal para a 

remoção da resina remanescente após a descolagem de bráquetes (ZACHRISSON 

e ARTHUN, 1979; HOWELL e WEEKES, 1990; VIEIRA et al., 1993; CAMPBELL, 

1995; GANDINI JR et al., 1995; HONG e LEW, 1995; ZARRINIA, EID e KEHOE, 

1995; RUELA et al., 1997; OSORIO, TOLEDANO e GARCÍA-GODOY, 1998; 

SANTOS-PINTO et al., 2001; MIKSIC, SLAJ e MESTROVIC, 2003; SCHULER e 

VAN WAES, 2003; ELIADES et al., 2004).  
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7. CONCLUSÕES 

 

Considerando os objetivos propostos e os dados obtidos, pode-se concluir 

que: 

7.1. A broca carbide de tungstênio em baixa rotação (grupo 1) e as propostas 

por Radlanski (grupos 3 e 4), proporcionaram, após a remoção da resina 

subseqüente à descolagem de bráquetes, valores de rugosidade média 

estatisticamente inferiores aos obtidos com o emprego da broca carbide de 

tungstênio em alta rotação (grupo 2) e com a associação de alicate removedor de 

resina, ponta de carboneto de silício e pontas de borracha com grânulos de 

diamante (grupo 5). 

7.2. Após o polimento, os dentes nos quais se utilizou a associação de alicate 

removedor de resina, ponta de carboneto de silício e pontas de borracha com 

grânulos de diamante (grupo 5) apresentaram valores de rugosidade média 

estatisticamente superiores, quando comparado aos demais métodos utilizados. 

7.3. Apenas a broca carbide de tungstênio em baixa rotação (grupo 1) e as 

propostas por Radlanski (grupos 3 e 4) apresentaram redução estatisticamente 

significante nos valores de rugosidade média finais em relação aos iniciais. 

7.4. Não houve diferença estatisticamente significante entre os diversos 

métodos analisados quanto à avaliação visual. 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 



90 

REFERÊNCIAS 

 
ALEXANDER, R.; XIE, J.; FRIED, D. Selective removal of residual composite from 
dental enamel surfaces using the third harmonic of a Q-switched Nd:YAG laser. 
Lasers Surg Med , v. 30, n. 3, p. 240-245, 2002. 
 
AL-OMARI, W. M.; MITCHELL, C. A.; CUNNINGHAM, J. L. Surface roughness and 
wettability of enamel and dentine surfaces prepared with different dental burs. J Oral 
Reabil , v. 28, n. 7, p. 645-650, 2001.  
 
ARICI, S.; MINORS, C. The force levels required to mechanically debond ceramic 
brackets: an in vitro comparative study. Eur J Orthod , v. 22, p. 327-334, 2000. 
 
BENNETT, C. G.; SHEN, C.; WALDRON, J. M. The effects of debonding on the 
enamel surface. J Clin Orthod , v. 18, n. 5, p. 330-334, 1984. 
 
BIN ABDULLAH, M. S.; ROCK, W. P.; The effect of etch time and debond interval 
upon the shear bond strength of metallic orthodontic brackets. Br J Orthod , v. 23, n. 
2, p. 121-124, 1996. 
 
BISHARA, S. E.; AJLOUNI, R.; LAFFOON, J. F. Comparison of the shear bond 
strength of 2 self-etch primer / adhesive systems. Am J Orthod , v. 125, n. 2, p. 348-
350, 2004. 
 
BISHARA, S. E.; LAFFOON, J. F.; VONWALD, L.; WARREN, J. Evaluation of 
nonrinse conditioning solution and a compomer as an alternative method of bonding 
orthodontic methods. Angle Orthod , v. 71, n. 6, p. 461-465, 2001. 
 
BISHARA, S. E.; VONWALD, L.; LAFFOON, J. F.; JACOBSEN, J.R. Effect of 
altering the type of enamel conditioner on the shear bond strength of a resin-
reinforced glass ionomer adhesive. Am J Orthod , v. 118, n. 5, p. 288-294, 2000a. 
 
BISHARA, S. E.; VONWALD, L.; LAFFOON, J. F.; WARREN, J. The effect of 
repeated bonding on the shear bond strength of a composite resin orthodontic 
adhesive. Angle Orthod , v. 70, n. 6, p. 435-441, 2000b. 
 
BROSH, T.; KAUFMAN, A.; BALABANOVSKY, A.; VARDIMON, A. In vivo 
debonding strength and enamel damage in two orthodontic debonding methods. J 
Biomech , v. 38, p. 1107-1113, 2005. 
 
BROWN, C. R. L.; WAY, D. C. Enamel loss during orthodontic bonding and 
subsequent loss during removal of filled and unfilled adhesives. Am J Orthod , v. 74, 
p. 663-671, 1978. 
 
BUONOCORE, M. G.; A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling 
material to enamel surface. J Dent Res , v. 38, p. 849-853, 1955. 
 
CAMPBELL, P. M. Enamel surfaces after orthodontic bracket debonding. Angle 
Orthod , v. 65, n. 2, p. 103-110, 1995. 



91 

 
CEHRELI, Z. C.; KECIK, D.; KOCADERELI, I. Effect of self-etching primer and 
adhesive formulations on the shear bond strength of orthodontic brackets. Am J 
Orthod , v. 127, n. 5, p. 573-579, 2005.  
 
CORRER SOBRINHO, L.; CORRER, G. M.; CONSANI, S.; SINHORETI, M. A. C.; 
CONSANI, R. L. X. Influência do tempo pós-fixação na resistência ao cisalhamento 
de bráquetes colados com diferentes materiais. Pesqui Odontol Bras , v. 16, n. 1, p. 
43-49, 2002. 
 
CROOKS, H.; HOOD, J.; HARKNESS, M. Thermal debonding of ceramic brackets: 
an in vitro study. Am J Orthod , v. 111, n. 2, p. 163-172, 2001997. 
 
DAVID, V. A.; STALEY, R. N.; BIGELOW, H. F.; JAKOBSEN, J. R. Remnant amount 
and cleanup for 3 adhesives after debracketing. Am J Orthod , v. 121, n. 3, p. 291-
296, 2002. 
 
ELIADES, T.; GIOKA, C.; ELIADES, G.; MAKOU, M. Enamel surface roughness 
following debonding using two resin grinding methods. Eur J Orthod , v. 26, n. 3, p. 
333-338, 2004. 
 
EMINKAHYAGIL, N.; KORKMAZ, Y.; GOKALP, S.; BASEREN, M. Shear bond 
strength of orthodontic brackets with newly developed antibacterial self-etch 
adhesive. Angle Orthod , v. 75, n. 5, p. 843-848, 2005. 
 
FAJEN, V. B.; DUNCANSON, M. G.; NANDA, R. S. An in vitro evaluation of the 
bond strength of three glass ionomer cements. Am J Orthod , v. 97, n. 4, p. 316-322, 
1990. 
 
FITZPATRICK, D. A.; WAY, D. C. The effects of wear, acid etching, and bond 
removal on human enamel. Am J Orthod , v. 72, n. 3, p. 671-681, 1977. 
 
FRAUCHES, M. B.; CHEVITARESE, O. Descolagem de bráquetes metálicos: efeito 
sobre a topografia do esmalte (in vitro). Rev Cient CENBIOS , v. 1, n. 1, p. 9-21, 
1993. 
 
FRICKER, J. P. A new self-curing resin-modified glass-ionomer cement for the direct 
bonding of orthodontic brackets in vivo. Am J Orthod , v. 113, n. 5, p. 348-386, 
1998. 
 
GANDINI JR., L. G.; BRAGHETTI, H. M.; SAKIMA, M. T.; MARTINS, J. C. R.; 
RAVELI, D. B. Avaliação de diferentes métodos de remoção da resina 
remanescente ao esmalte dentário após descolagem de bráquetes ortodônticos. 
Ortodontia , v. 28, n. 1, p. 53-60, 1995.  
 
GARDNER, A.; HOBSON, R. Variations in acid-etch patterns with different acids and 
etch times. Am J Orthod , v. 120, n. 6, p. 64-67, 2001. 
 



92 

GEDIK, R.; HÜRMÜZLÜ, F.; COSKUN, A.; BEKTAS, O. O.; OZDEMIR, A. K. 
Surface roughness of new micro-hybrid resin-based composites. J Am Dent Assoc , 
v. 136, n. 8, 2005. 
 
GREHS, R. A.; ARAÚJO, A. M.; NAKAMA, R. K.; PINTO, L. S.; PINTO, A. S. 
Remoção da resina residual da superfície do esmalte dentário após a remoção dos 
bráquetes ortodônticos – revisão da literatura. Ortodon Gaúch , v. 7, n. 1, p. 44-54, 
2003. 
 
HONG, Y. H.; LEW, K. K. Quantitative and qualitative assessment of enamel surface 
following five composite removal methods after bracket debonding. Eur J Orthod , v. 
17, n. 2, p. 121-128, 1995. 
 
HOSEIN, I.; IRELAND, A. J.; SHERRIFF, M. Enamel loss during bonding, 
debonding, and cleanup with the use of a self-etching primer. Am J Orthod , v. 126, 
n. 6, p. 717-724, 2004. 
 
HOWELL, S.; WEEKES, W. T. An electron microscopic evaluation of the enamel 
surface subsequent to various debonding procedures. Austr Dent J , v. 35, n. 3, p. 
245-252, 1990. 
 
HUGHES, J. A.; WEST, N. X.; PARKER, D. M.; VAN DEN BRAAK, M. H.; ADDY, M. 
Effects of pH and concentration of citric, maleic, and lactic acids on enamel, in vitro. 
J Dent , v. 28, n 1, p. 147-152, 2000. 
 
JEFFERIES, S. R. The art and science of abrasive finishing and polishing in 
Restorative Dentistry. Dent Clin North Am , v. 42, n. 4, p. 613-627, 1998. 
 
JEROUDI, M. T. Enamel fracture caused by ceramic brackets. Am J Orthod , v. 99, 
n. 3, p. 97-99, 1991. 
 
KATCHBURIAN, E.; ARANA, V. Histologia e embriologia oral . São Paulo: 
Panamericana, 381p., 1999. 
 
KATONA, T. R.; Stresses developed during clinical debonding of stainless steel 
orthodontic brackets. Angle Orthod , v. 67, n. 1, p. 39-46, 1997. 
 
KIM, M.; LIM, B.; CHANG, W.; LEE, Y.; RHEE, S.; YANG, H. Phosphoric acid 
incorporated with acidulated phosphate fluoride gel etchant effects on bracket 
bonding. Angle Orthod , v. 75, n. 4, p. 678-684, 2005. 
 
KRELL, K. V.; COUREY, J. M.; BISHARA, S. E. Orthodontic bracket removal using 
conventional and ultrasonic debonding techniques, enamel loss, and time 
requirements. Am J Orthod , v. 103, n. 3, p. 258-266, 1993. 
 
LEWIS, G.; MANICKAM, S.; WHARTON, D. Effect of debonding forces on bonded 
orthodontic brackets: finite element study. Biomed Mater Eng , v. 6, n. 2, p. 113-121, 
1996. 
 



93 

MACHADO, N.; FOSSEN, A. M.; FICHMAN, D. M.; YOUSSEF, M. N. Análise 
rugosimétrica do esmalte adjacente a restaurações de classe V para resinas 
compostas antes e depois do polimento. Rev Odontol Univ São Paulo , v. 10, n. 3, 
p. 195-199, 1996. 
 
MIKSIC, M.; SLAJ, M.; MESTROVIC, S. Stereomicroscopic analysis of enamel 
surface after orthodontic bracket debonding. Coll Antropol , v. 27, n. 2, p. 83-89, 
2003. 
 
MILLETT, D. T.; CATTANACH, D.; FADZEAN, R. M.; PATTISON, J.; COLL, J. M. 
Laboratory evaluation of a compomer and a resin-modified glass ionomer cement for 
orthodontic bonding. Angle Orthod , v. 69, n. 1, p. 58-64, 1999. 
 
MORAES, H. T. Remoção de “brackets” colados. Rev Assoc Paul Cir Dent , v. 51, 
n. 1, p. 37-40, 1997. 
 
MUI, B.; ROSSOUW, P. E.; KULKARNI, G. V. Optimization of a procedure for 
rebonding dislodged orthodontic brackets. Angle Orthod , v. 69, n. 3, p. 276-281, 
1999. 
 
NEWMAN. G. V. Epoxy adhesive for orthodontic attachments: progress report. Am J 
Orthod , v. 51, n. 12, p. 901-912, 1965. 
 
NEWMAN, G. V.; FACQ, J. M. The effects of adhesive systems on tooth surfaces. 
Am J Orthod , v. 59, n. 1, p. 67-76, 1971. 
 
NEWMAN, G. V. A posttreatment survey of direct bonding of metal brackets. Am J 
Orthod , v. 74, n. 3, p. 197-201, 1978. 
 
NEWMAN, R. A.; NEWMAN, G. V.; SENGUPTA, A. In vitro bond strength of resin 
modified glass ionomer cements and composite resin self-cure adhesives: 
introduction of an adhesive system with increased bond strength and inhibition of 
decalcification. Angle Orthod , v. 71, n. 4, p. 312-317, 2001. 
 
OLIVEIRA. W. J.; SILVA JR. A. L.; GUIMARÃES, F. M. Avaliação da resistência 
adesiva de bráquetes em esmalte utilizando adesivos autocondicionantes. R Clin 
Ortod Dental Press , v. 4, n. 1, p. 84-92, 2005. 
 
OLSEN, M. E.; BISHARA, S. E.; BOYER, D. B.; JAKOBSEN, J. R. Effect of varying 
etching times on the bond strength of ceramic brackets. Am J Orthod , v. 109, n. 6, 
p. 403-409, 1996. 
 
OONSOMBAT, C. The effect of surface contamination on shear bond s trength 
of self-etching bonding systems . 2002. 130 f. Dissertação (Mestrado). 
Universidade de Iowa; Iowa City. 
 
OSORIO, R.; TOLEDANO, M.; GARCÍA-GODOY, F. Enamel morphology surface 
after bracket debonding. ASDC J Dent Child , v. 65, n. 5, p. 313-317, 1998. 
 



94 

OSORIO, R.; TOLEDANO, M.; GARCÍA-GODOY. Bracket bonding with 15- or 60-
second etching and adhesive remaining on enamel after debonding. Angle Orthod , 
v. 69, n. 1, p. 45-48, 1999. 
 
PICKETT, K. L.; SADOWSKY, P. L.; JACOBSON, A.; LACEFIELD, W. L. 
Orthodontic in vivo bond strength: comparison with in vitro results. Angle Orthod , v. 
71, n. 2, p. 141-148, 2001. 
 
POWERS, J. M.; MESSERMITH, M. L. Enamel etching and bond strength. In: 
BRANTLEY, W. A.; ELIADES, T. Orthodontic materials: scientific and clinical 
aspects . New York: Thieme, p. 107-112, 2001.   
 
PROFFIT, W. R.; FIELDS, H. W. O terceiro estágio do tratamento total: finalização. 
In: PROFFIT, W. R.; FIELDS, H. W. Ortodontia Contemporânea . 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, p. 481-483, 1995. 
 
PUS, M. D.; WAY, D. C. Enamel loss due to orthodontic bonding with filled and 
unfilled resins using various clean-up techniques. Am J Orthod , v. 76, n.3, p. 269-
283, 1980. 
 
RADLANSKI, R. J. A new carbide finishing bur for bracket debonding. J Orofac 
Orthop , v. 62, n. 4, p. 296-304, 2001. 
 
RAJAGOPAL, R.; PADMANABHAN, S.; GNANAMANI, J. A comparison of shear 
bond strength and debonding characteristics of conventional, moisture-insensitive 
and self-etching primers in vitro. Angle Orthod , v. 74, n. 2, p. 264-268, 2004. 
 
RETIEF, D. H.; SADOWSKY, P. L. Clinical experience with the acid-etch technique 
in orthodontics. Am J Orthod , v. 68, n. 2, p. 645-654, 1975. 
 
REYNOLDS, I. R. A review of direct orthodontic bonding. Br J Orthod , v. 2, n. 2, p. 
171-178, 1975. 
 
RIBEIRO, B. C. I.; ODA, M.; MATSON, E. Avaliação da rugosidade superficial de 
três resinas compostas submetidas a diferentes técnicas de polimento. Pesqui 
Odontol Bras , v. 15, n. 3, p. 252-256, 2001. 
 
RUELA, A. C. O.; CHEVITARESE, O.; GUIMARÃES, J. P.; ARAÚJO, M. T. S. 
Efeitos sobre a topografia do esmalte de dois métodos de descolagem de bráquetes 
metálicos (in vivo). Rev CROMG, v. 3, n. 1, p. 1-5, 1997. 
 
SANTOS-PINTO, A.; SANTOS-PINTO, L.; SIMPLÍCIO, H.; BONIFÁCIO, K. C.; 
NUNES, V. C. Remoção de resina residual do esmalte dentário após a descolagem 
de acessórios ortodônticos: avaliação de duas técnicas. Ortodon Gaúch , v. 5, n. 1, 
p. 42-48, 2001. 
 
SCANAVINI, M. A. Adesão direta de bráquetes em Ortodontia. In: INTERLANDI, S. 
Ortodontia: bases para a iniciação . 4. ed. São Paulo: Artes Médicas, p. 467-471, 
1999. 



95 

 
SCHULER, F. S.; VAN WAES, H. SEM-evaluation of enamel surfaces after removal 
of fixed orthodontic appliances. Am J Dent , v. 16, n. 6, p. 390-394, 2003. 
 
SILVA FILHO, O. G.; OKADA, H. Y.; OKADA, T.; FREITAS. C. A.; FREITAS, S. F. 
Avaliação de um cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para a colagem 
direta de bráquetes ortodônticos. Ortodontia , v. 28, n. 2, p. 56-63, 1995. 
 
SILVA FILHO, O. G.; OLIVEIRA, C. B. A.; FONTES, M. V. Avaliação clínica da 
eficácia de um cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável (Vitrebond) para 
colagem direta de bráquetes ortodônticos em nivelamento 4 x 2. Rev Dent Press  
Ortod Ortop Facial , v. 4, n.1, p. 31-44, 1999. 
 
SILVA, M. C. A. Uma nova abordagem no estudo da estrutura mineraliz ada do 
esmalte dentário . 2003. 93 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Ciências 
Biomédicas,  Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
 
SILVA, R. C. S. P.; ARAÚJO, M. A. M. Avaliação da rugosidade superficial de 
restaurações estéticas e do esmalte adjacente após o uso de diferentes 
instrumentos rotatórios de acabamento e polimento. Rev Odontol UNESP , v. 27, n. 
1, p. 131-149, 1998. 
 
SILVERMAN, E.; COHEN, M.; GIANELLY, A. A. DIETZ, V. A. A universal bonding 
system for both metal and plastic brackets. Am J Orthod , v. 62, n. 1, p. 235-244, 
1972. 
 
SINHA, P. K.; NANDA, R. S.; DUNCANSON, M. G.; HOSIER, M. J. Bond strengths 
and remnant adhesive resin on debonding for orthodontic bonding techniques. Am J 
Orthod , v. 108, n. 3, p. 302-307, 1995. 
 
SMITH, S. C.; WALSH, L. J.; TAVERNE, A. A.; Removal of orthodontic bonding 
resin residues by CO2 laser radiation: surface effects. J Clin Laser Med Surg , v. 17, 
n.1, p. 13-18, 1999.  
 
STARIBRATOVA-REISTER, K.; JOST-BRINKMANN, P. G. Bonding and debonding 
characteristics of APC-Plus Clarity brackets compared to APC Clarity brackets. 
World J Orthod , v. 5, n. 4, p. 312-316, 2004. 
 
STECKEL, S. E.; RUEGGEBERG, F. A.; WHITFORD, G. M. Effect of resin cure 
mode and fluoride content on bracket debonding. Angle Orthod , v. 69, n. 3, p. 282-
287, 1999. 
 
SUSSENBERGER, U.; CACCIAFESTA, V.; JOST-BRINKMANN, P. G. Light-cured 
glass ionomer cement as a bracket adhesive with different types of enamel 
conditioners. J Orofac Orthop , v. 58, n. 3, p. 174-180, 1997. 
 
TAVAS, M. A.; WATTS, D. C.; Bonding of orthodontic brackets by transillumination 
of a light-activated composite: an in vitro study. Br J Orthod , v. 6, n. 4, p. 207-208, 
1979. 



96 

 
TONIAL, A. P.; BIZETTO, M. P. Aspectos técnicos e conservadores na remoção de 
bráquetes e resina remanescente do esmalte dentário. Ortodon Gaúch , v. 4, n. 1, 
p. 59-66, 2000. 
 
TRIMPENERS, L. M.; DERMUT, L. R. Comparison between light-cured and self-
cured. Am J Orthod , v. 110, n. 5, p. 547-550, 1996. 
 
TÜFEKÇI, E.; MERRILL, T. E.; PINTADO, M. R.; BEYER, J. P.; BRANTLEY, W. A. 
Enamel loss associated with orthodontic adhesive removal on teeth with white spot 
lesions: an in vitro study. Am J Orthod , v. 125, n. 6, p. 733-739, 2004. 
 
URABE, H.; ROSSOUW, P. E.; TITLEY, K. C.; YAMIN, C.; Combinations of 
etchants, composite resins and bracket systems: an important choice in orthodontic 
bonding procedures. Angle Orthod , v. 69, n. 5, p. 267-275, 1999. 
 
VAN WAES, H.; MATTER, T.; KREJCI, I. Three-dimensional measurement of 
enamel loss caused by bonding and debonding orthodontic brackets. Am J Orthod , 
v. 112, n. 6, p. 666-669, 1997. 
 
VEDOVELLO, S.; VEDOVELLO, M.; FLÓRIO, F. M.; TRÓIA JUNIOR, M.; 
OLIVEIRA, P. A. Colagem ortodôntica e esmalte dentário: considerações sobre os 
materiais e técnicas utilizadas. RGO, v. 53, n. 1, p. 38-41, 2005. 
 
VICENTE, A.; BRAVO, L. A.; ROMERO, M.;  ORTIZ, A. J.; CANTERAS, M. A 
comparison of the shear bond strength of a resin cement and two orthodontic resin 
adhesive systems. Angle Orthod , v. 75, n. 1, p. 109-113, 2005. 
 
VIEIRA, A. C. L.; PINTO, R. A. C.; CHEVITARESE, O.; ALMEIDA, M. A. Polishing 
after debracketing: its influence upon enamel surface. J Clin Pediatr Dent , v. 18, n. 
1, p. 7-11, 1993. 
 
VIEIRA, S.; TANAKA, O.; KICHISE, A. H.; WEBBER, G. Adesão em Ortodontia.  
Parte 3. J Bras Ortodon Ortop Facial , v. 7, n. 42, p. 466-472, 2002. 
 
YI, G. K.; DUNN, W. J.; TALOUNIS, L. J. Shear bond strength comparison between 
direct and indirect bonded orthodontic brackets. Am J Orthod , v. 124, n. 5, p. 577-
581, 2003. 
 
ZACHRISSON, B. U.; ARTHUN, J. Enamel surface appearance after various 
debonding techniques. Am J Orthod , v. 75, n. 2, p. 121-137, 1979. 
 
ZARRINIA, K.; EID, N. M.; KEHOE, M. J. The effect of different debonding 
techniques on the enamel surface: an in vitro quality study. Am J Orthod , v. 108, n. 
3, p. 284-293, 1995. 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

 

 

 

 



98 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 As informações contidas neste termo são fornecidas pela Dra. Fátima 

Gouveia Cabral, a fim de firmar acordo de consentimento livre e esclarecido, por 

meio do qual você, doador, autoriza a utilização de seu(s) dente(s), provido de 

conhecimento da natureza do trabalho a ser realizado, com a capacidade de livre-

arbítrio e livre de qualquer coação. 

 

1. Título do trabalho experimental 

         "Avaliação de diversos métodos para remoção da resina remanescente após 

descolagem de bráquetes ortodônticos.” 

 

2. Objetivo do trabalho 

O objetivo do presente trabalho é investigar possíveis irregularidades na 

superfície do esmalte dentário decorrentes da utilização de diferentes métodos de 

remoção de resina remanescente após descolagem de bráquetes ortodônticos. 

 

3. Desconfortos ou riscos esperados 

Não há riscos para os pacientes doadores, já que as exodontias não serão 

executadas para a realização da pesquisa e sim por razões individuais, como 

problema periodontal ou indicação ortodôntica. 

 

4. Formas de acompanhamento e assistência 

Os doadores serão devidamente acompanhados pelos profissionais que 

realizarem as extrações, não havendo necessidade de acompanhamento pelos 

autores da pesquisa. 

 

5. Garantia de esclarecimentos 

Os doadores voluntários têm a garantia de que receberão respostas a 

quaisquer perguntas ou esclarecimento a quaisquer dúvidas com relação ao 

trabalho de pesquisa a ser realizado. Os pesquisadores também assumem o 
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compromisso de não utilizar os dentes que não têm a devida autorização por parte 

de seus doadores.  

 

6. Consentimento e liberdade de doação 

 O doador do dente a ser utilizado na pesquisa teve a liberdade de não 

autorizar esta doação, conforme determinação da Resolução 196/96 do CNS do 

Ministério da Saúde.  

 

7. Garantia de sigilo 

 Os pesquisadores se comprometem a garantir o sigilo das informações 

contidas neste experimento. 

 

8. Formas de ressarcimento de despesas e de indeniz ação 

 Não há previsão de gastos para os indivíduos doadores dos dentes. 

 

9. Consentimento 

Eu, _______________________________________________, certifico que, 

tendo lido as informações acima citadas e estando suficientemente esclarecido de 

todos os itens pela Dra. Fátima Gouveia Cabral, estou plenamente de acordo e 

autorizo a utilização de meu(s) dente(s) neste experimento e dispenso o 

recebimento de qualquer auxílio financeiro.  

 

Salvador, ______ de ________________________ de 2004. 

Nome:____________________________________________ 

Assinatura:________________________________________  

 

ATENÇÃO: Sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em caso de 

dúvida quanto aos seus direitos, escreva ou telefone para a Comissão de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. 

Endereço: Avenida Araújo Pinho, 62. Canela, Salvador-Bahia. CEP: 40110.150. 

Telefones: (71) 3336-5776 /3336-5976. Fax: (71) 3337-5564 
 

 

 

 

 1ª Via - Instituição; 2ª Via do Doador 
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AVALIAÇÃO VISUAL 

 

Pesquisa: “Avaliação de diversos métodos para remoção da resina remanescente 

após descolagem de bráquetes ortodônticos” 

 

Examinador: ____________________________________        Data: ________ 

 

 
 

Dente 
 

Código   
 

Dente 
 

Código   
 

Dente 
 

Código   
 

Dente 
 

Código  
 

01   
 

14   
 

27   
 

40  
 

02   
 

15   
 

28   
 

41  
 

03   
 

16   
 

29   
 

42  
 

04   
 

17   
 

30   
 

43  
 

05   
 

18   
 

31   
 

44  
 

06   
 

19   
 

32   
 

45  
 

07   
 

20   
 

33   
 

46  
 

08   
 

21   
 

34   
 

47  
 

09   
 

22   
 

35   
 

48  
 

10   
 

23   
 

36   
 

49  
 

11   
 

24   
 

37   
 

50  
 

12   
 

25   
 

38     
 

13   
 

26   
 

39     

 

 

 

Código A : superfície idêntica à de um dente não tratado, sem arranhaduras, sulcos 
ou depressões. 
 
Código B : presença de imperfeições mínimas, como escassas arranhaduras, 
sulcos ou depressões bem discretas, com aparência bastante similar à de um dente 
sem manipulação. 
  
Código C : superfície bem arranhada, inaceitável clinicamente. 
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ANEXO D 
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ELETROMICROGRAFIAS ILUSTRATIVAS (FIGURAS 11 A 20) 

 

Grupo 1 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)          Esmalte tratado (B) 
 

Figura 11. Eletromicrografias de Varredura (EVs) da superfície dentária do espécime menos 

rugoso do grupo 1 em área não-tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca 

representa remanescentes de resina. Aumento de 500X. 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)             Esmalte tratado (B) 
 

Figura 12. EVs da superfície dentária do espécime mais rugoso do grupo 1 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 
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Grupo 2 

 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)               Esmalte tratado (B) 
 

Figura 13. EVs da superfície dentária do espécime menos rugoso do grupo 2 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 

 

 

 

 

  
 Esmalte sem tratamento (A)              Esmalte tratado (B)  
 

Figura 14. EVs da superfície dentária do espécime mais rugoso do grupo 2 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 



107 

Grupo 3 

 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)       Esmalte tratado (B) 
 

Figura 15. EVs da superfície dentária do espécime menos rugoso do grupo 3 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 

 

 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)         Esmalte tratado (B)  
 

Figura 16. EVs da superfície dentária do espécime mais rugoso do grupo 3 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 
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Grupo 4  

 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)        Esmalte tratado (B) 
 

Figura 17. EVs da superfície dentária do espécime menos rugoso do grupo 4 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 

 

 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)         Esmalte tratado (B)  
 

Figura 18. EVs da superfície dentária do espécime mais rugoso do grupo 4 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 
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Grupo 5  

 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)         Esmalte tratado (B) 
 

Figura 19. EVs da superfície dentária do espécime menos rugoso do grupo 5 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 

 

 

 

 

  
Esmalte sem tratamento (A)         Esmalte tratado (B) 
 

Figura 20. EVs da superfície dentária do espécime mais rugoso do grupo 5 em área não-

tratada (A) e após polimento final (B). Seta branca representa remanescentes de resina. 

Aumento de 500X. 

 


