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RESUMO

Este estudo avaliou o efeito de um sistema de iluminação auxiliar à base de luz
Ultravioleta (UV) na remoção do adesivo remanescente (AR) após descolagem
de tubos ortodônticos. Foram selecionados 135 molares humanos divididos em
3 grupos (n=45), de acordo com o sistema adesivo utilizado para a colagem
direta dos acessórios: G1, Enlight-Ormco, ausência de fluorescência; G2,
Transbond Color Change-3M, baixa fluorescência; G3, Orthocem UV TraceFGM, alta fluorescência. Após realização do teste de cisalhamento, foram
selecionados para a etapa seguinte 90 dentes (30 amostras de cada grupo)
com Índice de Adesivo Remanescente (IRA) 1 (com menos da metade do AR),
divididos em três subgrupos (n=30), de acordo com o método de remoção do
AR: SL (n=10), broca carbeto de tungstênio 30 lâminas em alta rotação, sem
luz UV; CL, (n=10), broca de carbeto de tungstênio 30 lâminas, com luz UV,
PoGo (n=10), pontas PoGo. Após a remoção do AR, os subgrupos SL e CL
receberam polimento com disco Sof-Lex de granulação fina, por 30 segundos,
disco de feltro e pasta de óxido de alumínio Enamelize, por 30 segundos em
baixa rotação. Em todas as etapas (inicial, após remoção e após polimento)
realizaram-se análise visual direta, volumétrica e por meio de microscopia
eletrônica de varredura (MEV), além da quantificação do tempo para remoção
do AR. A análise estatística foi realizada por meio dos testes ANOVA, FisherFreeman-Halton, CCI e Bland-Altman (α=5%). Os resultados demonstraram
que o G1 apresentou resistência ao cisalhamento maior que os demais grupos
(G1=17,9; G2=13,8; G3=11,4) (p<0,05). Não houve diferença quanto à
superfície do esmalte entre os diferentes sistemas adesivos (G1, G2 e G3) nas
análise visual direta, MEV, volumétrica e quantidade de tempo para remoção
do AR (p>0,05). Ao considerar os diferentes métodos de remoção (SL, CL e
PoGo), a análise visual direta e por meio de MEV demonstraram que o método
PoGo produziu, após a remoção, mais superfícies com ausência de marcas
(p=0,0001), porém também foi responsável pela maior presença de AR
(p=0,0001); contudo, a análise volumétrica não demonstrou diferença. Por
outro lado, após o polimento não foram verificadas diferenças significantes
entre os métodos de remoção (SL, CL e PoGo), para todas as análises
realizadas. Ainda, a utilização de luz UV permitiu remoção mais rápida em
todos os grupos (p<0,05). Concluiu-se que todos os sistemas adesivos
testados apresentaram adequada resistência ao cisalhamento para uso em
Ortodontia. O sistema de polimento PoGo demonstrou melhores resultados na
avaliação visual direta e MEV logo após a remoção do AR, sendo os resultados
equiparados nos outros subgrupos (SL e CL) após o polimento; A remoção do
adesivo remanescente foi estatisticamente mais rápida quando realizada com
luz UV (CL) nos três grupos (G1,G2,G3).
Palavras chaves: Ortodontia. Esmalte dentário. Fluorescência.
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ABSTRACT
This study assessed the effect of using an auxiliary Ultraviolet (UV) based
lighting system (Cobra Led Ultra Vision, Gnatus) on the removal of adhesive
remnants (AR) after debonding of orthodontic attachments. One hundred and
thirty-five human molars were selected and divided into 3 groups (n=45),
according to the adhesive system used for direct bonding of the attachments:
G1, Enlight-Ormco, absence of fluorescence; G2, Transbond Color Change-3M,
low fluorescence; G3, Orthocem UV Trace-FGM, high fluorescence. After the
shear-bond-strength test was carried out, 90 teeth (30 samples in each group)
with an Adhesive Remnant Index (ARI) of 1 (with less than half the AR), and
divided into 3 subgroups (n=30), according to the AR removal method: WoUV
(n=10), high-speed-30-blade tungsten carbide burs without UV light; WUV
(n=10), 30-blade tungsten carbide burs with UV light; PoGo (n=10), PoGo
micropolisher points. After AR removal, the WoUV and WUV subgroups were
polished with Sof-Lex disk fine grained for 30 seconds, felt disc and Enamelize
aluminum oxide paste, for 30 seconds at low speed. At all stages (initial, after
AR removal, and after polishing), direct visual analysis, volumetric and
Scanning Electron Microscopic (SEM) evaluations were made. In addition, AR
removal time was measured. Statistical analysis was performed with the
ANOVA, Fisher-Freeman-Halton, CCI, and Bland-Altman tests (α=5%). The
results showed that G1 had greater resistance to shear bond strength than did
the other groups (G1=17,9; G2=13,8; G3=11,4) (p<0.05). No difference was
found regarding the enamel surface among the adhesive systems (G1,G2, and
G3) in the direct visual analysis, SEM, and volumetric analyses, and in the
amount of time spent for AR removal (p>0.05).
Considering the different
methods of removal (WoUV, WUV, and PoGo), the direct visual analysis and
SEM analyses showed that the PoGo method produced the best surface
finishes, free of scarring after removal (p=0.0001), but was also responsible for
a greater presence of AR (p=0.0001); however, the volumetric analysis showed
no difference. On the other hand, after polishing, there were no statistically
significant differences between the removal methods (WoUV, WUV, and PoGo)
for all the analyses made. Moreover, the use of UV light afforded a faster
removal in all groups (p<0.05). It may be concluded that all the tested adhesive
systems proved to have adequate resistance to shear bond strength for
Orthodontic clinical use. Furthermore, the use of UV light produced surfaces
that were similar to those of other methods and reduced the clinical time for AR
removal. The polishing system PoGo demonstrated better results in the direct
visual evaluation and SEM after removal of the AR, and the results matched
with the other subgroups (WoUV and WUV) after polishing; Removal of the AR
was statistically faster when performed with UV light (WUV) in the three groups
(G1, G2, G3).
Keywords: Orthodontics. Dental enamel. Fluorescence.
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1 INTRODUÇÃO

Um número expressivo de pacientes adultos tem buscado tratamento
ortodôntico na última década, com o intuito de melhorar estética e função,
encorajados pelo avanço na área odontológica6,

30, 48

. A Ortodontia, de forma

especial, exerce um papel importante na reabilitação dos pacientes4, 23.
Considerando o atual processo de instalação do aparelho ortodôntico
(colagem direta de acessórios), diversas pesquisas 13, 19, 37, 40,48 tem sido conduzidas
com o intuito de desenvolver materiais adesivos com características físico-químicas
e mecânicas que possam suprir essa necessidade clínica. Atualmente, os materiais
com melhores características para colagem direta são as resinas compostas, que
apresentam os maiores valores de resistência de união ao esmalte37,

38, 46

. O

processo de colagem não constitui um problema. Contudo, o maior desafio se
relaciona à remoção do adesivo remanescente (AR) de modo a evitar as possíveis
lesões na superfície do esmalte18, 40, e também a presença de excessos em contato
com o periodonto especialmente nos molares, verificam-se dificuldades adicionais
neste etapa, pois esta área apresenta menor acessibilidade e visualização, além da
provável necessidade de remover maior quantidade de material remanescente, pois
se trata de maior área de condicionamento na superfície vestibular e maior
quantidade de material para colagem deste acessório21,

33

. Sabe-se que todas as

técnicas para remoção do AR após descolagem de braquetes produzem diferentes
graus de polimento e introduzem algum tipo de abrasão, acompanhada de diversos
graus de perda de esmalte1, 18, 22, 28, 42, 45, 51.
Assim, a busca por um método eficiente e seguro para a remoção do AR
após a descolagem de acessórios ortodônticos resultou na introdução de uma ampla
variedade de instrumentos e procedimentos2, 3, 5, 18, 28, 43,54
Contudo, ainda persiste a controvérsia sobre o método que seja capaz de
produzir menos alterações sobre a superfície de esmalte13

,29, 36

em menor tempo

clínico 50.
A etapa clínica da remoção do AR após descolagem dos acessórios
ortodônticos ainda constitui um desafio para os ortodontistas. Se por um lado, há a
preocupação com a preservação da estrutura do esmalte1,

10, 50, 57

por outro existe

uma importante questão relacionada ao tempo e ao custo do material utilizado para
a remoção14,

33

. De uma forma geral, os métodos que propõem maior preservação
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da estrutura dentária, também demandam maior tempo clínico e maior custo
operacional, o que acaba por não gerar adesão dos ortodontistas10, 33.
Nesse sentido, a remoção do AR por meio de um sistema de luz auxiliar
capaz de evidenciar as diferentes fluorescências entre material adesivo e superfície
do esmalte, permitiria ao clínico preservar a superfície dentária e representaria um
avanço importante para a etapa de finalização ortodôntica17, 55.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da utilização de um
sistema de iluminação auxiliar na remoção do AR após descolagem de acessórios
ortodônticos, considerando a superfície do esmalte avaliada por meio de análise
visual direta, por microscopia eletrônica de varredura (MEV), cálculo do volume e do
tempo clínico necessário para o procedimento.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Para facilitar a compreensão do tema a ser exposto, este capítulo foi divido
nos seguintes tópicos:
2.1 Materiais e técnicas utilizados para remoção do AR após descolagem
ortodôntica.
2.1.1 – Colagem direta de acessórios ortodônticos em molares
2.1.2 – Técnicas utilizadas para remoção do AR
2.2 - O fenômeno da fluorescência e sua aplicabilidade na Ortodontia

2.1 MATERIAIS

E

TÉCNICAS UTILIZADOS

PARA

REMOÇÃO

DO

ADESIVO REMANESCENTE

APÓS DESCOLAGEM ORTODÔNTICA

2.1.1 Colagem Direta de Acessórios Ortodônticos em Molares

Na ortodontia, a técnica da colagem direta de acessórios foi introduzida por
Newman35 em 1965, há mais de meio século, que propôs a utilização de resinas
compostas para unir braquetes após o condicionamento do esmalte, permitindo o
fortalecimento da retenção mecânica. Este procedimento contribuiu sobremaneira
para o tratamento ortodôntico, pois facilitou o trabalho dos profissionais e diminuiu
tempo de atendimento, beneficiando também os pacientes na estética, não
necessitando separação dos dentes e facilitando a higiene9.
Mesmo com o advento da colagem direta de acessórios ortodônticos, até o
início dos anos 80, a bandagem dos molares permaneceu como o método mais
utilizado na montagem de aparelhos fixos. A possibilidade de colar tubos nos
molares foi primeiramente descrita por Silverman e Cohen, em 197647. Contudo,
esse procedimento apresentava uma elevada taxa de insucesso (30%) quando em
comparação à colagem de outros dentes41. Assim, em função do pior desempenho
clínico e do menor comprometimento estético da região posterior, as bandas
permaneceram como escolha para os molares39, 47. O baixo padrão de qualidade no
condicionamento ácido obtido em molares24; a dificuldade em isolar adequadamente
esses dentes durante a colagem direta27; a adaptação inadequada da base do
braquete, produzindo uma camada adesiva desigual14; e as forças de mastigação
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mais intensas na região posterior32 representaram potenciais contribuintes para este
limitado desempenho clínico.
Dados atuais, no entanto, indicam que a colagem dos primeiros ou segundos
molares permanentes quase duplicou nos últimos anos. Aproximadamente metade
dos ortodontistas norte-americanos pesquisados, preferiram a colagem ao invés da
bandagem dos

molares25,

26,

33

. A

melhor compreensão

da técnica

do

condicionamento ácido, juntamente com melhorias nos sistemas adesivos e no
desenho do tubo molar podem explicar, em parte, o aumento da escolha pela
colagem de tubos nos molares25, 33.

2.1.2 Técnicas Utilizadas para Remoção do Adesivo Remanescente

Apesar das inúmeras vantagens da colagem direta em Ortodontia, após o
término do tratamento é necessária a remoção dos acessórios colados e do adesivo
remanescente (AR)12,

16, 18

. Desta forma, esta etapa do tratamento é extremamente

delicada e deve ser realizada com muito cuidado para evitar possíveis danos à
camada superficial do esmalte. O método de descolagem ideal deveria remover o
acessório e todo o adesivo remanescente, causando alterações mínimas à
superfície do esmalte, com baixo tempo clínico. Para a obtenção deste resultado, a
seleção adequada do instrumental para remoção do braquete, dos materiais para
remoção do AR e do tipo de adesivo utilizado são fundamentais2, 20, 36, 43.
Nesse contexto, vários estudos relataram diferentes técnicas para a
remoção do AR e os efeitos delas na superfície de esmalte5, 9, '4. Todas as técnicas
permitem graus diferentes de polimento, ocorrência de abrasão, arranhões e
consequente dano à superfície do esmalte13. É importante ressaltar a dificuldade que
o profissional enfrenta durante esta etapa, especialmente no que se refere à
visualização da diferença entre o adesivo remanescente e a superfície dentária.
Albuquerque et al.2 realizaram um

estudo com o objetivo de avaliar a

rugosidade superficial e a topografia do esmalte dentário após o uso de diferentes
métodos para a remoção do adesivo remanescente, após descolagem de braquetes
ortodônticos. Para isso, analisaram a rugosidade inicial e final de 60 pré-molares
humanos, colados com Transbond XT e descolados com alicate. Os espécimes
foram divididos em cinco grupos de acordo com o método utilizado para a remoção
do AR: Grupo 1, broca CT 32 lâminas em baixa rotação; Grupo 2, broca CT 32
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lâminas em alta rotação; Grupo 3, ponta de óxido de alumínio (Shofu) em baixa
rotação; Grupo 4, ponta de óxido de alumínio (Shofu) em alta rotação; Grupo 5,
alicate de descolamento. Um exemplar de cada grupo foi observado por MEV. Os
autores verificaram que o método utilizado para a remoção do AR influenciou a
rugosidade final do esmalte, sendo o melhor resultado obtido na remoção com broca
CT 32 lâminas em alta rotação (Grupo 2) e o pior resultado obtido na remoção com
ponta de óxido de alumínio (Shofu) em baixa rotação (Grupo 3).
Ulusoy51 com o objetivo de avaliar a superfície do esmalte após descolagem
de acessórios ortodônticos e o tempo necessário para a realização do procedimento,
comparou 8 diferentes metodologias para a remoção do adesivo remanescente:
Grupo 1 - brocas: a) broca carbeto de tungstênio (CT) 12 lâminas em alta rotação, b)
broca CT 30 lâminas em alta rotação; Grupo 2 - discos: a) sequência de discos SofLex em baixa rotação, b) discos Super-Snap (Shofu) em baixa rotação; Grupo 3 escovas: a) ponta PoGo em baixa rotação, b) ponta OptiShine em baixa rotação;
Grupo 4 – combinação de brocas e escovas: a) broca CT 30 lâminas em alta rotação
seguida por ponta micro-polidora diamantada PoGo em baixa rotação, b) broca CT
30 lâminas em alta rotação seguida por ponta OptiShine em baixa rotação. Para
tanto, acessórios ortodônticos foram colados à superfície vestibular de 80 prémolares humanos e descolados com alicate. O AR foi removido utilizando os
diferentes protocolos. Os resultados demonstraram que o protocolo com brocas CT
30 lâminas em alta rotação (Grupo 1, b) representaram o processo mais rápido. Já
para a análise da superfície do esmalte por meio de MEV, o melhor resultado foi
obtido no grupo que utilizou pontas PoGo (Grupo 3, a) seguido pela remoção com
discos Super-Snap (Grupo 2, b). Assim, os autores concluíram que o efeito de
diferentes sistemas na remoção do AR foi dependente das características dos
materiais utilizados. Destaca-se, ainda, que após a utilização de brocas CT em alta
rotação, independente do numero de lâminas, há que se realizar algum tipo de
polimento final do esmalte.
Macieski et al.29 observaram que a utilização de uma sequência de pontas
de borracha se mostrou eficiente para o polimento do esmalte e amenizou as
marcas abrasivas ocasionadas pelas brocas, mas não foi capaz de removê-las
totalmente. A associação da pasta de polimento foi capaz de reduzir ainda mais as
estrias formadas pela ação da broca de CT.
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Assim, considera-se o polimento final com pasta de polimento ou pedrapomes como um passo essencial para a redução das marcas abrasivas produzidas
pelos instrumentos durante a remoção do adesivo remanescente2, 5, 28, 43, 51.

2.2 O FENÔMENO DA FLUORESCÊNCIA E SUA APLICABILIDADE NA ORTODONTIA

As características ópticas dos dentes naturais são determinadas pela
interação da luz com a dentina, esmalte e a polpa dentária. Estas características
incluem graus variáveis de opacidade e translucidez do esmalte e da dentina, e
efeitos como opalescência, irisdescência e fluorescência10, 15, 52.
O dente humano apresenta fluorescência, pois ele é capaz de absorver a
energia

luminosa

da radiação ultravioleta (UV)

(invisível),

que

apresenta

comprimento de onda curto (entre 350 e 400nm), e a reemitir no espectro de luz
visível (entre 410 e 500 nm), faixa espectral que corresponde a cor azul8, 11, 15, 31, 49,
52, 53

. Este fenômeno é promovido pela excitação de moléculas orgânicas presentes,

tais como a piridinolina, a timina, o triptofano7,

52

. Esta propriedade faz com que os

dentes naturais apareçam mais brilhantes e com maior vitalidade7, e por essa razão
a reprodução desta característica possui um papel importante no nível de
naturalidade que se objetiva com os materiais restauradores15.
Com o objetivo de reproduzir essa característica dos dentes naturais,
materiais fluorescentes em forma de pó podem ser adicionados aos materiais
restauradores para aumentar a fluorescência. As terras raras como o európio, térbio,
cério e itérbio tem sido utilizadas para este fim; porém, nenhum destes,
isoladamente, é capaz de fornecer cor e fluorescência próximas à dos dentes. Esses
elementos pertencem ao grupo dos lantanídeos da tabela periódica, caracterizam-se
por serem altamente radioativos e por apresentarem um ponto de fusão em médio
de 1.300oC, o que permite sua incorporação aos materiais sem que ocorra a perda
de suas propriedades quando submetidos a temperaturas elevadas53.
Namura et al.34 pesquisaram o efeito da incorporação de diferentes
concentrações (0,001%, 0,002% e 0,003%) de corante fluorescente derivado de
cumarina em um sistema adesivo para colagem de braquetes, com o objetivo de
facilitar a visualização do AR após descolagem dos acessórios. O adesivo
Transbond XT (3M Unitek) foi usado para o grupo controle. Para evidenciar a
diferença de fluorescência entre sistema adesivo e a superfície dentária, os autores
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utilizaram luz UV. Os resultados demonstraram que a resistência ao cisalhamento
com corante fluorescente 0,003% (5.2MPa) era significativamente menor que nos
grupos controle (7.3MPa), 0,001%(7.2MPa) e 0,002%(6.6MPa). Na avaliação do
IRA, verificou-se que no grupo 0,003% apresentou maior quantidade de AR sobre a
superfície do dente, em comparação aos demais grupos. No que se refere à
fluorescência, o adesivo com corante 0,003% foi cinco vezes mais visível do que os
demais grupos. Assim, os autores concluíram que o adesivo que continha 0,002%
de corante fluorescente apresentou boa resistência ao cisalhamento, além de
facilitar a remoção do material remanescente, sem comprometer a estrutura do
esmalte.
Com objetivo de encontrar soluções mais eficazes e tornar os adesivos
visíveis para uma remoção segura e completa após o tratamento ortodôntico,
Hamba et al.17 adicionaram íons Eu3+ em óxidos de ítrio (Y2O3), utilizando um
método de precipitação homogênea. Os cristais sintetizados neste estudo
apresentaram tamanhos extremamente reduzidos (submicrons). Por meio de raios X,
o autores confirmaram que o óxido de ítreo apresentou padrões de difração já
conhecidos e indicou ausência de quaisquer outras substâncias cristalinas. Assim,
determinou-se que os cristais sintetizados neste estudo foram de fato os íons
Y2O3:Eu3+. Ainda, quando excitados com luz UV os espectros do adesivo
polimetilmetacrilato (PMMA) contendo partículas Y2O3:Eu3+ exibiam picos de
emissão correspondentes a 396, 416, 466 e 534nm (faixa visível), que estão
próximos do Eu3+. Por outro lado, os cristais desenvolvidos apresentaram
características indesejáveis como a baixa homogeneidade na distribuição do Eu3+
sobre o Y2O3. Os autores concluíram que apesar da pouca homogeneidade, é viável
adicionar o íon Eu3+ com partículas cristalinas do Y2O3 em adesivos ortodônticos.
Yamagata et al.54 realizaram uma tentativa de introduzir íons európio em
óxido de zinco para desenvolver adesivos ortodônticos visíveis por irradiação com
luz UV. Os cristais primários dos produtos sinterizados exibiram vários tamanhos.
Em geral, seus diâmetros foram verificados em nanoescala. No entanto, os padrões
também indicaram a existência de uma outra substância cristalina que podia ser
Eu2O3. Estes resultados levam a concluir que os cristais de ZnO:Eu3+
nanoparticulados foram adequadamente sinterizados por meio de um método de
precipitação homogênea. Quanto aos adesivos contendo nanopartículas de
ZnO:Eu3+, os mesmos foram excitados pela emissão de luz UV, e os espectros de
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luz exibiam picos próximos do Eu3+, o que permitia a visualização clínica. Os
resultados obtidos sugeriram a viabilidade da introdução de Eu3+ com ZnO em
adesivos ortodônticos.
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência ao cisalhamento do sistema
adesivo Orthocem UV Trace e o efeito da utilização de um sistema de iluminação
auxiliar na remoção do AR após descolagem de acessórios ortodônticos,
considerando a superfície do esmalte avaliada por meio de análise visual direta,
cálculo do volume e por microscopia eletrônica de varredura (MEV), além do tempo
clínico necessário para o procedimento.
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4 ARTIGO

Utilização De Um Sistema De Iluminação Auxiliar Para A Remoção Do Adesivo
Remanescente Após Descolagem De Acessórios Ortodônticos

RESUMO
Este estudo avaliou o efeito de um sistema de iluminação auxiliar à base de luz
Ultravioleta (UV) na remoção do adesivo remanescente (AR) após descolagem de
tubos ortodônticos. Foram selecionados 135 molares humanos divididos em 3
grupos (n=45), de acordo com o sistema adesivo utilizado para a colagem direta dos
acessórios: G1, Enlight-Ormco, ausência de fluorescência; G2, Transbond Color
Change-3M, baixa fluorescência; G3, Orthocem UV Trace-FGM, alta fluorescência.
Após realização do teste de cisalhamento, foram selecionados para a etapa seguinte
90 dentes (30 amostras de cada grupo) com Índice de Adesivo Remanescente (IRA)
1 (com menos da metade do AR), divididos em três subgrupos (n=30), de acordo
com o método de remoção do AR: SL (n=10), broca carbeto de tungstênio 30
lâminas em alta rotação, sem luz UV; CL, (n=10), broca de carbeto de tungstênio 30
lâminas, com luz UV, PoGo (n=10), pontas PoGo. Após a remoção do AR, os
subgrupos SL e CL receberam polimento com disco Sof-Lex de granulação fina, por
30 segundos, disco de feltro e pasta de óxido de alumínio Enamelize, por 30
segundos em baixa rotação. Em todas as etapas (inicial, após remoção e após
polimento) realizaram-se análise visual direta, volumétrica e por meio de microscopia
eletrônica de varredura (MEV), além da quantificação do tempo para remoção do
AR. A análise estatística foi realizada por meio dos testes ANOVA, Fisher-FreemanHalton, CCI e Bland-Altman (α=5%). Os resultados demonstraram que o G1
apresentou resistência ao cisalhamento maior que os demais grupos (G1=17,9;
G2=13,8; G3=11,4) (p<0,05). Não houve diferença quanto à superfície do esmalte
entre os diferentes sistemas adesivos (G1, G2 e G3) nas análise visual direta, MEV,
volumétrica e quantidade de tempo para remoção do AR (p>0,05). Ao considerar os
diferentes métodos de remoção (SL, CL e PoGo), a análise visual direta e por meio
de MEV demonstraram que o método PoGo produziu, após a remoção, mais
superfícies com ausência de marcas (p=0,0001), porém também foi responsável
pela maior presença de AR (p=0,0001); contudo, a análise volumétrica não
demonstrou diferença. Por outro lado, após o polimento não foram verificadas
diferenças significantes entre os métodos de remoção (SL, CL e PoGo), para todas
as análises realizadas. Ainda, a utilização de luz UV permitiu remoção mais rápida
em todos os grupos (p<0,05). Concluiu-se que todos os sistemas adesivos testados
apresentaram adequada resistência ao cisalhamento para uso em Ortodontia. O
sistema de polimento PoGo demonstrou melhores resultados na avaliação visual
direta e MEV logo após a remoção do AR, sendo os resultados equiparados nos
outros subgrupos (SL e CL) após o polimento; A remoção do adesivo remanescente
foi estatisticamente mais rápida quando realizada com luz UV (CL) nos três grupos
(G1,G2,G3).
Palavras chaves: Ortodontia. Esmalte Dentário. Fluorescência.
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ABSTRACT
This study assessed the effect of using an auxiliary Ultraviolet (UV) based lighting
system (Cobra Led Ultra Vision, Gnatus) on the removal of adhesive remnants
(AR) after debonding of orthodontic attachments. One hundred and thirty-five human
molars were selected and divided into 3 groups (n=45), according to the adhesive
system used for direct bonding of the attachments: G1, Enlight-Ormco, absence of
fluorescence; G2, Transbond Color Change-3M, low fluorescence; G3, Orthocem UV
Trace-FGM, high fluorescence. After the shear-bond-strength test was carried out, 90
teeth (30 samples in each group) with an Adhesive Remnant Index (ARI) of 1 (with
less than half the AR), and divided into 3 subgroups (n=30), according to the AR
removal method: WoUV (n=10), high-speed-30-blade tungsten carbide burs without
UV light; WUV (n=10), 30-blade tungsten carbide burs with UV light; PoGo (n=10),
PoGo micropolisher points. After AR removal, the WoUV and WUV subgroups were
polished with Sof-Lex disk fine grained for 30 seconds, felt disc and Enamelize
aluminum oxide paste, for 30 seconds at low speed. At all stages (initial, after AR
removal, and after polishing), direct visual analysis, volumetric and Scanning
Electron Microscopic (SEM) evaluations were made. In addition, AR removal time
was measured. Statistical analysis was performed with the ANOVA, Fisher-FreemanHalton, CCI, and Bland-Altman tests (α=5%). The results showed that G1 had greater
resistance to shear bond strength than did the other groups (G1=17,9; G2=13,8;
G3=11,4) (p<0.05). No difference was found regarding the enamel surface among
the adhesive systems (G1,G2, and G3) in the direct visual analysis, SEM, and
volumetric analyses, and in the amount of time spent for AR removal (p>0.05).
Considering the different methods of removal (WoUV, WUV, and PoGo), the direct
visual analysis and SEM analyses showed that the PoGo method produced the best
surface finishes, free of scarring after removal (p=0.0001), but was also responsible
for a greater presence of AR (p=0.0001); however, the volumetric analysis showed
no difference. On the other hand, after polishing, there were no statistically
significant differences between the removal methods (WoUV, WUV, and PoGo) for all
the analyses made. Moreover, the use of UV light afforded a faster removal in all
groups (p<0.05). It may be concluded that all the tested adhesive systems proved to
have adequate resistance to shear bond strength for Orthodontic clinical use.
Furthermore, the use of UV light produced surfaces that were similar to those of
other methods and reduced the clinical time for AR removal. The polishing system
PoGo demonstrated better results in the direct visual evaluation and SEM after
removal of the AR, and the results matched with the other subgroups (WoUV and
WUV) after polishing; Removal of the AR was statistically faster when performed with
UV light (WUV) in the three groups (G1, G2, G3).
Key words: Orthodontic. Dental enamel. Fluorescence.

INTRODUÇÃO
Um número expressivo de pacientes tem buscado tratamento ortodôntico na
última década, com o intuito de melhorar estética e função, encorajados pelo avanço
na área odontológica53

11, 37

. A ortodontia, de forma especial, exerce um papel

importante na reabilitação dos pacientes9, 30.
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Considerando o atual processo de instalação do aparelho ortodôntico
(colagem direta de acessórios), diversas pesquisas16, 26, 41,42,51,52 em sido conduzidas
com o intuito de desenvolver materiais adesivos com características físico-químicas
e mecânicas que possam suprir essa necessidade clínica. Contudo, o processo de
colagem não constitui um problema. O maior desafio se relaciona à remoção do
adesivo remanescente (AR) de modo a evitar as possíveis lesões na superfície do
esmalte23, 44. Sabe-se que todas as técnicas para remoção do AR após descolagem
de braquetes produzem diferentes graus de polimento e introduzem algum tipo de
abrasão, acompanhada de diversos graus de perda de esmalte2, 23, 29, 34, 46, 50, 57.
Assim, a busca por um método eficiente e seguro para a remoção do AR
após a descolagem de acessórios ortodônticos resultou na introdução de uma ampla
variedade de instrumentos e procedimentos3, 4, 10, 23, 34, 47, 57.
Contudo, ainda persiste a controvérsia sobre o método que seja capaz de
produzir menos alterações sobre a superfície de esmalte

15, 36, 40

em menor tempo

clínico 54.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a resistência ao
cisalhamento do sistema adesivo Orthocem UV Trace e o efeito da utilização de um
sistema de iluminação auxiliar na remoção do AR após descolagem de acessórios
ortodônticos, considerando a superfície do esmalte avaliada por meio de análise
visual direta, por microscopia eletrônica de varredura (MEV), cálculo do volume e do
tempo clínico necessário para o procedimento.

MATERIAL E MÉTODOS
Amostra
O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Norte do Paraná previamente à sua execução (Parecer n.846.387;
CAAE: 33345114.2.0000.0108) (Anexo 1).
Para este estudo, foram selecionados 135 terceiros molares humanos
indicados para extração. Os dentes foram limpos e estocados em temperatura
aproximada de 5oC, imersos em água destilada isenta de qualquer agente químico,
evitando assim qualquer interferência no mecanismo de adesão.
Os critérios de inclusão foram: ausência de defeitos visíveis e de danos
causados pelo processo de extração ou fissuras no esmalte, ausência de lesões
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brancas de esmalte, ausência de cáries e restaurações na superfície do esmalte
vestibular, ausência de exposição a produtos químicos e rizogênese completa4, 18, 33.
Os dentes foram extraídos após os pacientes ou seus responsáveis legais terem
assinado o termo de Doação de Dentes Humanos (Apêndice 1) e o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2).

MÉTODOS
Preparo das Amostras, Divisão dos Grupos e Colagem dos Acessórios
Em seguida, a porção radicular dos dentes foi embutida individualmente em
tubo de PVC (2cm de diâmetro por 1,8cm de altura). O interior dos tubos foi
preenchido de forma completa com resina acrílica auto-polimerizável (JET Clássico
SP, Brasil), de forma a manter o dente centralizado, com a coroa livre, para permitir
a colagem dos acessórios e posicioná-los com a face vestibular perpendicular ao
solo.
Após a polimerização da resina acrílica, as faces vestibulares de todas as
amostras foram submetidas à profilaxia com pasta de pedra-pomes (HerjosVigodent) e água, com auxilio de taça de borracha (KG Sorensen, Barueri, Brasil),
com baixa rotação por 10 segundos. As taças de borracha eram substituídas por
outras novas a cada 5 dentes, o que propiciou padronização na ação mecânica de
profilaxia em todos os dentes19,
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. Em seguida, os dentes foram lavados em água

corrente por 10 segundos e secos com leves jatos de ar comprimido, livre de óleo,
por 20 segundos14.
Previamente à colagem dos acessórios, os dentes foram moldados e tubos
de PVC usados como moldeiras para o material de moldagem, silicona de adição
Express XT (3M ESPE SP Brasil)36,
TM

resina epóxi EphoThin
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e os moldes vazados após 24 horas com

(Buehler Ltd, Lake Bluff, IL, EUA), para o registro das

características iniciais do esmalte (baseline-T0). A resina epóxi foi manipulada de
acordo com as instruções do fabricante e deixada polimerizar sobre a bancada por
24 horas.
Após a moldagem inicial, os dentes receberam tubos ortodônticos Abzil 3M
Prescrição Roth (ref – HI0 10081787) (Abzil; São José do Rio Preto, SP, Brasil)
colados

com

os

(Ormco/Corporation

seguintes
Glendora,

sistemas
CA,

adesivos:

USA),

Grupo

ausência

de

1

(n=45),

Enlight

fluorescência

(alta
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opacidade); Grupo 2 (n=45), Transbond Color Change (3M/Unitek Corporation,
Monrovia, CA, USA), baixa fluorescência; Grupo 3 (n=45), Orthocem UV Trace “Experimental” com agente fluorescente (FGM- Produtos Odontologicos Joinvile SC),
alta fluorescência.
Os adesivos escolhidos para o presente estudo foram selecionados dentre
os sistemas recomendados para a colagem de acessórios ortodônticos disponíveis
no mercado, sendo necessário que apresentassem algum nível de fluorescência ao
serem sensibilizados pela luz ultravioleta ou ausência de fluorescência e alto
contraste com o esmalte.
Os acessórios foram colados de acordo com as recomendações dos
fabricantes, descritas a seguir:
Grupo 1 (Enlight): Para a colagem direta com este sistema adesivo foi
realizado, inicialmente, o condicionamento da superfície vestibular dos dentes
com ácido fosfórico a 37%, durante 30 segundos. Decorrido este prazo, o
ácido foi removido com jato de água contínuo por 20 segundos e a superfície
seca com jatos de ar livre de óleo e umidade. O adesivo Orthosolo
(Ormco/Corporation Glendora, CA, USA) foi utilizado deixando uma fina e
uniforme camada sobre a superfície dentária, cobrindo toda a região do
condicionamento ácido e fotopolimerizada por 30 segundos. Na sequência, foi
aplicada a resina composta sobre a base do acessório ortodôntico, os tubos
foram ajustados no centro das coroas clínicas dos dentes (posição final), com
pressionamento firme, para que os acessórios fossem perfeitamente
assentados à superfície do esmalte18,27, em seguida foi polimerizada por 10
segundos (5 segundos na mesial e 5 segundos na distal);
-

Grupo 2 (Transbond): Para a colagem dos acessórios com este sistema
adesivo, a superfície vestibular dos dentes foi condicionada com ácido
fosfórico a 37%, por 15 segundos. Decorrido este tempo, o ácido foi removido
com jato de água contínuo por 20 segundos e a superfície foi seca com jatos
de ar livre de óleo e umidade. Em seguida, foi utilizado o adesivo Transbond
XT Primer (3M, Monrovia, CA, USA) sobre a superfície dentária deixando uma
fina e uniforme camada, capaz de cobrir toda a superfície condicionada pelo
ácido e fotopolimerizada por 30 segundos. Na sequência, foi aplicada a resina
composta sobre a base do acessório ortodôntico, a qual foi polimerizada por
20 segundos (10 segundos na mesial e 10 segundos na distal).
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-

Grupo 3 (Orthocem): Para a colagem direta com este material, realizou-se
condicionamento com ácido fosfórico a 37%, durante 15 segundos. Após este
tempo, o ácido foi removido com jato de água contínuo por 20 segundos. Em
seguida, a superfície foi seca com jatos de ar livre de óleo e umidade. Na
sequência, foi aplicada a resina composta sobre a base do acessório
ortodôntico, a qual foi polimerizada por 20 segundos (10 segundos por mesial
e 10 segundos por distal).
Todos os sistemas adesivos foram polimerizados com o aparelho

fotopolimerizador Radii Cal, SDI, com potência de 1.200mW/cm2(Dental Limited,
Bayswater, VIC, Austrália), seguindo a orientação do fabricante.
Todos os tubos ortodônticos foram colados por um único operador, que
utilizou uma quantidade de resina composta capaz de cobrir toda a base dos
acessórios. A colagem foi realizada de forma a permitir cuidadoso ajuste dos tubos
no centro das coroas clínicas dos dentes (posição final), com pressionamento firme,
para que os acessórios fossem perfeitamente assentados à superfície do
esmalte18,27. Em seguida, retirou-se o excesso de adesivo presente ao redor de toda
base dos tubos

18, 27

.

Após a colagem, as amostras foram armazenadas em água destilada e
mantidas em estufa a 37C durante 24 horas 31,

45

. Transcorrido este tempo, os

corpos de prova foram adaptados em um cilindro com mordentes regulando sua
posição de maneira que a ponta ativa da máquina executasse um

movimento

paralelo à face vestibular dos dentes. O cinzel de cisalhamento foi posicionado na
interface tubo/esmalte. O ensaio de resistência ao cisalhamento foi realizado em
máquina de ensaio universal DL 2000 EMIC (São José dos Pinhais, Paraná, Brasil),
regulada para uma velocidade de 0,5 mm/min até a remoção dos acessórios. Os
resultados do ensaio foram obtidos em N (Newton)

e

transformados em MPa

(Megapascal)
Após o cisalhamento, as superfícies vestibulares das amostras foram
avaliadas por dois examinadores (externos ao processo de colagem), em análise
cega, para determinação do Índice de Adesivo Remanescente (IRA)5, utilizando os
seguintes critérios: 0 – sem adesivo remanescente, 1 – menos da metade do
adesivo remanescente, 2- mais da metade do adesivo remanescente, 3- todo o
adesivo remanescente deixado na superfície do dente. A visualização e avaliação
das superfícies dentárias foi realizada com auxílio de um microscópio BEL photonics

28

BVM100-Italy, que permitiu aumento de 10 vezes. A calibração dos examinadores foi
realizada por meio de repetições na avaliação das amostras. O resultado foi obtido
após consenso entre ambos. Esta etapa foi realizada para selecionar, de forma
aleatória, 30 amostras de cada grupo (90 no total) que apresentaram IRA com
escore 1, o que permitiu padronizar a quantidade de adesivo remanescente a ser
removida nas técnicas propostas pelo estudo (Figura 1).

Figura 1 - Índice de Adesivo Remanscente (IRA). (A) IRA 0 – sem remanescente,
adesivo (B) IRA 1 – menos da metade do adesivo remanescente, (C)
IRA 2- mais da metade do adesivo remanescente, (D) IRA 3- todo o
adesivo remanescente deixado na superfície do dente

A

C

B

D

Fonte: Do autor (2016)

Assim, foram selecionadas 90 amostras no total (30 para cada sistema
adesivo): G1, Enlight (n=30), G2, Transbond (n=30) e G3, Orthocem (n=30); e em
seguida, cada grupo foi aleatoriamente e igualmente dividido em 3 subgrupos:
- Subgrupo 1) Remoção sem luz auxiliar UV (SL) (n=10): nestes subgrupos,
a remoção do adesivo remanescente (AR) foi realizada com broca carbeto de
tungstênio multilaminada de 30 lâminas FF 9714 (JET, Beavers Dental Products
Ltd., Morrisburg, ON, Canada), acoplada à caneta de alta rotação Cobra LED Ultra
Vision (Gnatus), utilizando luz ambiente e com refrigeração (água);
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- Subgrupo 2) Remoção com luz auxiliar UV (CL) (n=10): nestes subgrupos a
remoção do AR foi realizada com broca carbeto de tungstênio multilaminada de 30
lâminas FF 9714 (JET, Beavers Dental Products Ltd., Morrisburg, ON, Canada)
acoplada à caneta de alta rotação, com a utilização do sistema de iluminação
auxiliar Cobra LED Ultra Vision (Gnatus) e com refrigeração (água). Este sistema
de iluminação auxiliar dispõe de um LED acoplado à cabeça da peça de mão (alta
rotação), que emite luz UV, a qual evidencia a fluorescência do adesivo em
contraste com o esmalte, facilitando a remoção seletiva do AR .
- Subgrupo 3) Remoção com sistema de polimento PoGo (Dentsply/Caulk,
Milford, DE, USA) (PoGo) (n=10): nestes subgrupos a remoção do AR foi realizada
com pontas para polimento impregnadas com diamante, utilizando luz ambiente em
baixa rotação.
Para todos os subgrupos, as brocas/pontas de remoção foram substituídas a
cada seis amostras18,

33, 50

. O mesmo operador realizou a remoção do adesivo

remanescente, em todos os grupos. A sequência do estudo está descrita na Figura
2.
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Figura 2 - Fluxograma do estudo
135 MOLARES
T0
G1-ENLIGHT
n=45

G2-TRANSBOND
n=45

G3-ORTHOCEM
n=45

CISALHAMENTO
n=30
(IRA 1)

SL
n=10

CL
n=10

PoGo
n=10

SL
n=10

n=30

n=30

(IRA 1)

(IRA 1)

CL
n=10

PoGo
n=10

SL
n=10

CL
n=10

PoGo
n=10

T1

POLIMENTO

POLIMENTO

POLIMENTO

T2
Fonte: Do autor (2016).
Legenda: SL, Sem Luz UV; CL, Com Luz UV; PoGo, Pontas de Polimento
Momentos de Leitura: T0, etapa inicial; moldagem inicial e análise de MEV. T1, após remoção do
adesivo remanescente; moldagem e
análise de MEV, avaliação visual direta. T2, após
polimento; moldagem e análise de MEV, avaliação visual direta

Análise do Tempo
O tempo necessário para a realização da remoção do AR em cada amostra
foi quantificado com a ajuda de um segundo operador. Antes do início da
cronometragem, a broca/ponta era posicionada sobre a superfície dentária na área
em que o AR estava presente, dando início à contagem de tempo. O término da
contagem de tempo acontecia após a remoção completa do adesivo remanescente,
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verificada por meio de inspeção visual sob luz ambiente, simulando uma situação
clínica4, 16, 18, 33.
Análise Visual Direta
Após a remoção do adesivo remanescente, os corpos de prova foram
codificados para permitir análise visual direta cega, por dois especialistas (Dentística
Restauradora (SBBG) e Ortodontia (PVPON)). Esta análise foi realizada por meio
da observação da superfície dentária sob luz ambiente, sem o uso do refletor e a
olho nu, para simular uma condição próxima ao cotidiano clínico. Para esta
avaliação foram utilizados os seguintes critérios (Figura 3): 1) Ausência de marcas
de remoção (A); 2) Presença de suaves marcas de remoção (B); 3) Presença de
marcas mais evidentes de remoção (C); 4) Presença de adesivo remanescente (D).
A calibração dos avaliadores foi realizada a partir da avaliação das amostras,
repetidas vezes. Após calibração, os examinadores realizaram duas avaliações
individuais, com o intervalo de 15 dias, para as quais foi obtido Kappa acima de 0,8.
Em seguida, os avaliadores realizaram análise conjunta das amostras e os
resultados foram obtidos por meio de consenso.
Figura 3 - Índices para avaliação clínica da superfície do esmalte após a remoção do
adesivo remanescente (AR). A) Ausência de marcas de remoção; B)
Presença de suaves marcas de remoção (círculo); C) Presença de marcas
mais evidentes de remoção (círculos); D) Presença de AR após
procedimento (setas).

A

C
Fonte: Do autor (2016)

B

D
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Após a avaliação visual direta, os dentes foram novamente moldados com
silicona de adição e, 24 horas após, os moldes vazados com resina epóxi (Buehler),
estabelecendo o T1 (após remoção), para permitir posterior análise das réplicas em
MEV.
Em seguida, as amostras dos subgrupo SL e CL receberam polimento com
disco Sof-Lex (3M Espe, St Paul, MN USA) de granulação fina, por 30 segundos,
disco de feltro e pasta de óxido de alumínio Enamelize (Cosmedent, Chicago, USA)
por 30 segundos, em baixa rotação. Após esta etapa, todas as amostras dos
subgrupos foram novamente moldadas com silicona de adição e, 24 horas após,
duplicadas em resina epóxi determinando o T2 (após polimento), para posterior
análise em MEV.
Análise por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Para a avaliação por meio de MEV foram selecionados, aleatoriamente, 40%
dos modelos de cada subgrupo (SL (n=4), CL (n=4), PoGo (n=4)) com 12 amostras
de cada grupo (G1 (n=12), G2 (n=12), G3 (n=12)) nos 3 tempos (T0 (n=36), T1
(n=36)e T2 (n=36)), perfazendo um total de 108 amostras. Os modelos de resina
epóxi foram cortados deixando apenas a face vestibular (área de colagem do tubo),
e logo após limpos com detergente neutro e imersos em 2 banhos consecutivos de
água destilada durante 12 minutos cada, em cuba ultrassônica. Em seguida, foram
secos com papel absorvente Kleenex (Melhoramentos, Brasil) e deixados em
recipiente fechado com sílica desidratada durante 24 horas. Após este preparo
inicial, os mesmos foram montados em stubs de latão, com a face vestibular paralela
à superfície do stubs. Em seguida, os stubs foram levados ao metalizador (Denton
Vacuun Desk IV Moorestown, NJ, USA), onde as amostras foram cobertas com liga
de ouro/paládio durante 180s, utilizando uma corrente de 40mA. Sequencialmente,
conduzidos ao microscópio eletrônico de varredura (JEOL, JSM – T-220A, Tokio,
Japan) e examinados com aumentos de 35x e 500x17.
Para a análise por meio de MEV, as imagens foram inseridas em arquivo
Power Point e codificadas para permitir análise cega dos resultados. Esta análise
também foi realizada por dois especialistas (Dentistica Restauradora (SBBG) e
Ortodontia (PVPON)), por meio de consenso. Foram considerados os mesmos
parâmetros utilizados na análise clínica, comparando imagens obtidas nos diferentes
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períodos experimentais (T0, T1 e T2) (Figura 4). Critérios de Análise do MEV. 1)
Ausência de marcas de remoção (A); 2) Presença de suaves marcas de remoção
(B); 3) Presença de marcas mais evidentes de remoção (C); 4) Presença de adesivo
remanescente (D).

Figura 4 - Índice para avaliação por meio de MEV (35x) da superfície do esmalte
após a remoção do adesivo remanescente (AR). A) Ausência de marcas de
remoção; B) Presença de suaves marcas de remoção (seta); C) Presença
de marcas mais evidentes de remoção (seta); D) Presença de AR após
procedimento (seta).

A

B

C

D

Fonte: Do autor (2016)

Análise volumétrica
Para avaliação volumétrica das amostras durante os períodos inicial (T0),
após remoção do adesivo remanescente (T1) e após polimento (T2), os modelos de
resina epóxi moldados com silicona de adição (Express XT-3M) e os moldes
vazados com gesso especial Durone IV (Dentsply), seguindo as recomendações do
fabricante. Os modelos de gesso foram digitalizados no scanner tridimensional
3Shape

R700 (3Shape

escaneamento em alta

A/S,
precisão,

Copenhagen,
reproduzindo

Dinamarca), desenvolvido para
uma

imagem

tridimensional

digitalizada. O tempo de escaneamento durou em torno de 5 minutos/cada, e as
imagens tridimensionais foram capturadas individualmente. No microcomputador
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acoplado ao scanner, a imagem foi salva em formato STL, compatível com o
sistema

operacional

Windows

e programas específicos para imagens

tridimensionais.
Após a digitalização

de todos os modelos de gesso (T0, T1 e T2), as

imagens foram avaliadas pelo método digital no programa 3ds Max® (Autodesk Inc.
São Rafael, Ca, USA) versão 2009 (Figura 11). O volume fornecido pelo programa,
em milímetros cúbicos (mm3), foi o parâmetro utilizado para o cálculo50.

Figura 5 - Modelo digitalizado para avaliação volumétrica por meio do programa
3ds Max

Fonte: Do autor (2016)

Análise estatística
A análise estatística foi realizada nos programas Statistical Package for
Social Sciences versão 20.0, BioStat e Minitab 17.0, com intervalo de confiança de
95% e nível de significância de 5%. Foram utilizados os testes Fisher-FreemanHalton (avaliações visual direta e por meio de MEV) e ANOVA seguido pelo pósteste de Bonferroni (cisalhamento, análise volumétrica e tempo para remoção do
AR), com o intuito de comparar os grupos (G1, G2, G3) e os diferentes métodos de
remoção do AR (SL, CL, PoGo). Ainda, utilizou-se o ANOVA fatorial para identificar a
influência de cada um dos fatores no modelo, assim como avaliar uma possível
interação entre eles.
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Para acessar a confiabilidade do método para a avaliação volumétrica, 30
dias após a primeira avaliação foram repetidas as medidas de 30% da amostra
(n=81), selecionadas aleatoriamente, e os resultados avaliados por meio do
Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) e a concordância de Bland-Altman,
seguindo os critérios descritos por Fleiss20.

RESULTADOS
Considerando a resistência ao cisalhamento, verificou-se que o G1 (Enlight,
Ormco) apresentou valores significantemente maiores em relação aos demais
grupos (Tabela 1).
Tabela 1 - Comparação da resistência ao cisalhamento (MPa) entre os grupos:
Média, Desvio-Padrão (DP), ANOVA (p), Pós-Teste de Bonferroni
Cisalhamento (MPa)
G1
(n=30)

G2
(n=30)

G3
(n=30)

p

Média

DP

Média

DP

Média

DP

17,9A

4,1

13,8B

4,4

11,4B

4,4

0,0001*

Fonte: Do autor (2016).
*Diferença estatisticamente significante (p<0,05)
Letras maiúsculas diferentes representam diferença estatisticamente significante

Com relação à avaliação visual direta após remoção do AR (Tabela 2),
verificou-se que o método de remoção PoGo produziu os melhores efeitos nesta
etapa do experimento, produzindo todas as ocorrências de amostras com superfícies
que apresentavam ausência de marcas de remoção (Tabelas 2 e 3). Contudo, este
mesmo método também demonstrou a maior ocorrência da presença de adesivo
remanescente 12,2%, (Tabela 2). Os métodos de remoção SL e CL, apresentaram
porcentagens semelhantes de superfícies com marcas suaves de remoção,
respectivamente 21,2% e 16,6% (Tabela 3); com um desempenho superior do
método SL em relação ao CL na avaliação visual direta considerando a quantidade
de amostras com marcas profundas (5,5% e 14,4%, respectivamente; Tabela 3).
Contudo, o método CL produziu a menor porcentagem de superfícies com a
presença de AR (2,2%, Tabela 3).
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Tabela 2 - Avaliação visual direta após remoção do AR nos três grupos (G1, G2 e
G3), considerando os diferentes métodos de remoção (Sem Luz: SL;
Com Luz: CL; PoGo)

SL
0
(0)
6
(60)
2
(20)
2
(20)

AVALIAÇÃO VISUAL DIRETA APÓS REMOÇÃO DO AR
G1
G2
n (%)
n (%)
CL
PoGo
Total
SL
CL
PoGo
Total
SL
0
7
7
0
0
2
2
0
(0)
(70)
(23,3)
(0)
(0)
(20)
(6,7)
(0)
7
0
13
5
3
0
8
8
(70)
(0)
(43,3)
(50)
(30)
(0)
(26,7)
(80)
3
0
5
1
5
0
6
2
(30)
(0)
(16,7)
(10)
(50)
(0)
(20)
(20)
0
3
5
4
2
8
14
(0)
(0)
(30)
(16,7)
(40)
(20)
(80)
(46,7)

10
(100)

10
(100)

Escore
Ausência
Marcas
Marcas
Suaves
Marcas
Profundas
Com AR
Total

10
(100)

30
(100)

10
(100)

Fisher19,865
Freemanp= 0,0001*
Halton
Fonte: Do autor (2016).
*Diferença estatisticamente significante (p<0,05).

10
(100)

10
(100)

30
(100)

10
(100)

20,449
p= 0,002*

CL
0
(0)
5
(50)
5
(50)

G3
n (%)
PoGo
10
(100)
0
(0)
0
(0)

(0)

(0)

10
(100)

10
(100)

13,614
p= 0,0001*

Tabela 3 - Avaliação visual direta após remoção do AR, considerando apenas os
métodos de remoção (SL, CL, PoGo)
AVALIAÇÃO VISUAL DIRETA APÓS REMOÇÃO DO AR
MÉTODO DE
Sem luz
Com luz
PoGo
TOTAL
REMOÇÃO
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Ausência Marcas
0(0)
0(0)
19(21,1)
19(21,1)
Marcas
19(21,2)
15(16,6)
0(0)
34(37,7)
Suaves
Marcas Profundas
5(5,5)
13(14,4)
0(0)
18(20)
Com
6(6,6)
2(2,2)
11(12,2)
19(21,1)
AR
TOTAL
30 (33,3)
30 (33,3)
30 (33,3)
90 (100)
Fonte: Do autor (2016).
*Diferença estatisticamente significante (p<0,05).

81,7
p= 0,0001*

Por outro lado, na avaliação visual direta após a realização do polimento
(Tabela 4), os subgrupos SL e CL demonstraram um aumento expressivo da
quantidade de amostras com ausência de marcas e com marcas suaves de
remoção, diminuindo a porcentagem de superfícies com marcas profundas de
remoção (Tabela 5).

Total
10
(33,3)
13
(43,3)
7
(23,3)
(0)
30
(100)
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Tabela 4 - Avaliação visual direta após polimento nos três grupos (G1, G2 e G3),
considerando os diferentes métodos de remoção do AR (SL, CL,
PoGo).

SL

AVALIAÇÃO VISUAL DIRETA APÓS POLIMENTO
G1
G2
n (%)
n (%)
CL
PoGo
Total
SL
CL
PoGo
Total
SL

G3
n (%)
CL
PoGo

Total

2
(20)

2
(20)

6
(60)

10
(33,3)

4
(40)

1
(10)

0
(0)

5
(16,6)

5
(50)

2
(20)

10
(100)

17
(56,6)

7
(70)
1
(10)
0
(0)
10
(100)

4
(40)
4
(40)
0
(0)
10
(100)

0
(0)
0
(0)
4
(40)
10
(100)

11
(36,6)
5
(16,6)
4
(13,3)
30
(100)

3
(0)
2
(20)
1
(10)
10
(100)

4
(0)
3
(30)
2
(20)
10
(100)

0
(0)
0
(0)
10
(10)
10
(100)

7
(23,3)
5
(16,6)
13
(43,3)
30
(100)

4
(40)
1
(10)

5
(50)
3
(30)

0
(0)
0
(0)

9
(30)
4
(13,3)

__

___

___

___

10
(100)

10
(100)

10
(100)

30
(100)

Score
Ausência
Marcas
Marcas
Suaves
Marcas
Profundas
Com AR
Total

Fisher19,865
Freemanp= 0,0001
Halton
Fonte: Do autor (2016).
*Diferença estatisticamente significante (p<0,05).

20,449
p= 0,002

13,614
p= 0,0001

Tabela 5 - Avaliação visual direta após polimento, considerando apenas os métodos
de remoção do AR (SL, CL, PoGo)
AVALIAÇÃO VISUAL DIRETA APÓS POLIMENTO
MÉTODO DE
Sem luz
Com luz
PoGo
TOTAL
REMOÇÃO
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Ausência Marcas
11(12,2)
5(5,5)
16(17,7)
32(21,1)
Marcas
14(15,5)
13(14.4)
0(0)
27(30)
Suaves
Marcas Profundas
4(4,4)
10(11,1)
0(0)
14(15,5)
Com
1(1,1)
2(2,2)
14(15,5)
17(18,8)
AR
TOTAL
30 (33,3)
30 (33,3)
30 (33,3)
90 (100)
Fonte: Do autor (2016).
*Diferença estatisticamente significante (p<0,05).

81,7
p= 0,0001*

Com relação à avaliação por meio de MEV, quando considerados os três
sistemas adesivos (G1, G2 e G3), não foram observadas diferenças estatisticamente
significantes após a remoção do AR (Teste Fisher-Freeman-Halton= 0,32, p=1,0,
Tabela 6). Similarmente, também não se verificou diferença entre os grupos nesta
mesma análise após polimento (Teste Fisher-Freeman-Halton= 4,32, p=0,14, Tabela
6).
Entretanto, quando realizadas comparações quanto ao método de remoção
do AR (SL, CL e PoGo), observou-se maior ocorrência de casos classificados como
Ausência de marcas e Marcas suaves (83,3% dos casos) com o método PoGo
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(Teste Fisher-Freeman-Halton= 9,4, p=0,01, Tabela 7) após a remoção do AR. Por
outro lado, após o polimento, não se observou influência do método de remoção no
aspecto da superfície do esmalte (Teste Fisher-Freeman-Halton= 3,1, p=0,28,
Tabela 7).

Tabela 6 - Avaliação por meio de MEV após a remoção e após o polimento nos 3
grupos (G1, G2 e G3)
AVALIAÇÃO MEV APÓS REMOÇÃO
Grupo
G1
G2
G3
Total
N(%)

Ausência de marcas/
Marcas Suaves
n (%)

Marcas Profundas/
Com AR
n (%)

6 (50)
5 (41,7)
6(50)

6 (50)
7(58,3)
6(50)

12 (100)
12(100)
12(100)

17 (47,2)

19 (52,8)

36 (100)

Total
n (%)

FisherFreemanHalton
0,32
p=1,0

AVALIAÇÃO MEV APÓS POLIMENTO
G1
7 (58,3)
G2
7 (58,3)
G3
11(91,7)
Total
25 (69,4)
N(%)
Fonte: Do autor (2016).

5 (41,7)
5 (41,7)
1 (8,3)

12 (100)
12(100)
12(100)

11 (30,6)

36 (100)

4,32
p= 0,14

Tabela 7 - Avaliação por meio de MEV após a remoção e após o polimento
considerando os métodos para remoção do AR (Sem Luz, SL; Com
Luz, CL e PoGo)
AVALIAÇÃO MEV APÓS REMOÇÃO
Grupo
SL
CL
PoGo
Total
N(%)

Ausência de marcas/
Marcas Suaves
n (%)

Marcas Profundas/
Com AR
n (%)

Total
N (%)

3 (25,0)
4 (33,3)
10 (83,3)

9 (75,0)
8 (66,7)
2 (16,7)

12 (100)
12(100)
12(100)

17 (47,2)

19 (52,8)

36 (100)

AVALIAÇÃO MEV APÓS POLIMENTO
9 (75)
3 (25)
12 (100)
6 (50)
6 (50)
12(100)
10(83,3)
2 (16,7)
12(100)
25 (69,4)
11 (30,6)
36 (100)

SL
CL
PoGo
Total
N(%)
Fonte: Do autor (2016).
*diferença estatisticamente significante (p<0,05).

FisherFreemanHalton

9,4
p=0,01*

3,1
p=0,28

Com relação à análise volumétrica, houve semelhança estatística entre a
diferença de volume pós-remoção e inicial (VR-VI), e entre a diferença de volume
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pós-polimento e inicial (VP-Vi), considerando os grupos (G1, G2 e G3) e os métodos
de remoção do AR (SL, CL e PoGo) (Tabela 8).

Tabela 8 - Comparação da diferença entre o volume após a remoção e o volume
inicial (VR-VI) e volume após polimento e o volume inicial (VP-Vi) nos
diferentes grupos (G1, G2 e G3) e subgrupos (SL, CL e PoGo)
Volume após remoção – Área inicial
G1
(n=10)

G2
(n=10)

Volume após Polimento – Área inicial

G3
(n=10)

G1
(n=10)

p

Método

Média

DP

Média

DP

Média

DP

SL

0,27

1,42

-1,08

1,14

-0,23

1,03

CL

-1,30

1,39

-0,37

2,32

0,71

PoGo

0,00

1,53

-0,43

2,68

-0,49

G3
(n=10)

p

Média

DP

Média

DP

Média

DP

0,057

-0,18

1,24

-0,13

0,90

0,83

2,21

0,272

1,75

0,070

-0,51

1,00

0,88

1,44

0,37

1,65

0,097

1,00

0,807

0,15

1,05

-0,29

1,68

1,15

1,12

0,059

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS

p

G2
(n=10)

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS

G1

G2

G3

G1

G2

G3

0,05

0,719

0,112

0,411

0,141

0,601

Fonte: Do autor (2016).

Observou-se excelente confiabilidade20 nos métodos para avaliação
volumétrica (Tabela 9).
Tabela 9 - Avaliação da confiabilidade do método para avaliação volumétrica: Média
(M), desvio-padrão (DP), Coeficiente de correlação intraclasse (CCI) e
concordância de Bland-Altman (viés médio (VM), limite inferior (Lim Inf) e
limite superior (Lim Sup).
1ª. Medida
VARIÁVEL
VOLUME
3
(mm )

2ª. Medida

CCI

Média

DP

Média

DP

CCI

p

Erro

Viés
Médio

4,69

1,35

4,68

1,35

0,9998

<0,0001*

0,0000

0,005

Bland-Altman
Lim
Lim
Sup
Inf
0,062

0,011

Fonte: Do autor (2016).
* Estatisticamente significante

Com relação ao tempo para remoção do AR, não houve diferença entre os
grupos, considerando a mesma técnica de remoção (Tabela 10), comparação
horizontal). Porém, a remoção do adesivo remanescente foi estatisticamente mais
rápida quando realizada com luz UV (CL) nos três grupos (G1, p=0,0001; G2
p=0,0001 e G3 p=0,0001, letras minúsculas diferentes na vertical). Não foi verificada
interação destes fatores (Two-way ANOVA, Tabela 11, Figura 12).
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Tabela 10 - Comparação do tempo(segundos) para remoção do adesivo
remanescente (AR) considerando os três grupos (G1, G2 e G3) e os
três subgrupos (Sem Luz, SL; Com Luz, CL; PoGo): Média, DesvioPadrão (DP), ANOVA (p), pós-teste de Bonferroni
Tempo (segundos)
G2
(n=10)

G1
(n=10)
MÉTODO
REMOÇÃO AR

Média

SL

19,85

CL
PoGo

DP

Média

a

8,30

20,46

12,98

b

1,75

28,77c

5,80

G3
(n=10)

DP

Média

a

5,53

15,66

12,55

b

4,06

23,14a

5,39

p
DP

a

2,79

0,168

13,06

a

3,75

0,935

26,08b

10,62

0,274

Comparação entre os métodos

p

G1

G2

G3

0,0001*

0,0001*

0,0001*

Fonte: Do autor (2016).
* p<0,05 diferença estatisticamente significante
Letras minúsculas diferentes representam diferença estatisticamente significante na vertical

Tabela 11 - Comparação do tempo (segundos) para remoção do adesivo
remanescente (AR) considerando os três grupos (G1, G2 e G3) e os
três subgrupos (Sem Luz, SL; Com Luz, CL; PoGo): Média, DesvioPadrão (DP), ANOVA (p), pós-teste de Bonferroni
Two-way ANOVA
Soma dos
quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado
Médio

F

p

86,333

2

43,167

1,227

0,299

2600,626

2

1300,313

36,961

0,0001*

210,672

4

52,668

1,497

0,211

ERRO
2849,668
Fonte: Do autor (2016).

81

35,181

GRUPO
MÉTODO
REMOÇÃO
INTERAÇÃO

DISCUSSÃO
Este estudo avaliou o efeito da utilização de um sistema de iluminação
auxiliar (Cobra LED) na remoção do AR após descolagem de acessórios
ortodônticos, considerando a qualidade (análise visual direta e por meio de MEV) e a
quantidade (análise volumétrica) do esmalte remanescente, bem como o tempo
clínico necessário para os diferentes procedimentos.

41

Uma importante etapa na verificação da eficiência de um sistema adesivo
para uso em ortodontia se relaciona ao teste de resistência ao cisalhamento6, 7, 51, 52.
No presente estudo, este aspecto foi avaliado com especial atenção em função da
presença de um sistema adesivo experimental (Orthocem UV trace, G3), uma vez
que os demais constituem sistemas amplamente conhecidos e utilizados pelos
profissionais13,

24, 56, 60

. Nesse sentido, os resultados demonstraram que o sistema

adesivo utilizado no G1 apresentou resistência ao cisalhamento significativamente
maior que os demais grupos (G2 e G3) (p<0,05). Porém, todos os sistemas adesivos
testados apresentaram valores acima da média recomendada (Tabela 1), entre 6 a 8
MPa, que representa a carga mínima de resistência ao cisalhamento de um adesivo
para uso clínico em ortodontia48. Uma provável explicação para esta diferença pode
estar relacionada à recomendação do fabricante que indica a realização do
condicionamento ácido durante 30 segundos para o sistema Enlight (G1), enquanto
que para os demais sistemas (Transbond e Orthocem UV Trace) os fabricantes
recomendam um tempo reduzido (15 segundos). Diversos estudos já demonstraram
que um maior tempo de condicionamento ácido apresenta um significativo ganho na
resistência ao cisalhamento de acessórios ortodônticos31,

32, 38, 40

. Os grupos 2 e 3

apresentaram valores semelhantes estatisticamente, inclusive próximos a resultados
previamente descritos na Literatura19, 56. Destaca-se, ainda, que apesar do sistema
Orthocem UV Trace (G3) se apresentar como um sistema de 2 passos, ou seja, não
possui a etapa do adesivo, esse fato não comprometeu seu desempenho e,
inclusive, poderia oferecer um atrativo a mais ao ortodontista e ao paciente
relacionado ao menor tempo clínico. Há que destacar, também, que uma resistência
muito acentuada no cisalhamento poderia aumentar o risco de fratura do esmalte
durante a remoção dos acessórios ortodônticos. Assim, um sistema adesivo para
uso ortodôntico deve se mostrar resistente à força mastigatória, mas preservar a
estrutura dentária durante a etapa de remoção dos acessórios43, 55.
Uma vez verificada a resistência ao cisalhamento dos três sistemas
adesivos, seguiram-se as avaliações relacionadas à remoção do adesivo
remanescente e polimento (avaliação visual direta, por meio de MEV e volumétrica).
Neste sentido, destaca-se a preocupação dos pesquisadores em selecionar
amostras que apresentassem a mesma quantidade de adesivo remanescente a ser
removido (IRA=1), por meio dos três protocolos de remoção pospostos (Sem Luz,
SL; Com Luz, CL e PoGo), o que permitiria oferecer o mesmo grau de dificuldade de
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remoção em todos os casos testados. Essa preocupação em padronizar a
quantidade de AR não foi relatada em outros estudos15,33,50.
A avaliação visual direta após remoção, o método PoGo preservou de forma
mais evidente a superfície do esmalte, porém também demonstrou a maior
ocorrência da presença de AR (Tabelas 3 e 4). Além da remoção exagerada de
estrutura dentária, a presença de AR também constitui um fator preocupante para os
profissionais, uma vez que este material pode aumentar o acúmulo de placa
bacteriana, elevando o risco às lesões de cárie, bem como alterações da coloração
do esmalte, com comprometimento estético1,12. Ainda, esta mesma avaliação
demonstrou resultados semelhantes para os métodos de remoção SL e CL, com
desempenho um pouco superior no método SL (Tabelas 3 e 4). Uma possível
explicação para o melhor desempenho nesta etapa do método SL em relação ao CL,
pode se referir a maior facilidade para a visualização do AR no grupo CL, o que
estimularia o profissional a realizar sua completa remoção. Nesse raciocínio, um
estudo de Brown e Way (1978)8 demonstrou que a perda do esmalte in vitro é maior
que a perda clínica real, uma vez que a possibilidade de melhor visualização do
remanescente

do sistema

adesivo

induz a

maior

remoção,

levando

ao

comprometimento da superfície do esmalte. Assim, apesar de clinicamente o AR
poder ser visualizado de forma mais fácil com o auxílio da luz UV, é preciso destacar
o cuidado necessário para não exceder à remoção1, 10.
Contudo, verificou-se que a após a realização do polimento nos subgrupos
SL e CL (Tabelas 5 e 6), houve maior semelhança entre os métodos de remoção
considerando a qualidade da superfície do esmalte analisada clinicamente, com
aumento expressivo da quantidade de amostras com ausência de marcas e com
marcas suaves de remoção, diminuindo a porcentagem de superfícies com marcas
profundas de remoção (Tabela 6). Assim, há que se ressaltar a importância da
realização do polimento, sobretudo após a remoção do AR por meio de pontas
multilaminadas em alta rotação. Isso porque esta etapa permite a obtenção de uma
superfície lisa e brilhante3,

10, 34, 47, 50, 57

. Outro aspecto se relaciona a maior

ocorrência do AR com a técnica PoGo, que pode ser explicada pela dificuldade
deste método de remover o AR, por ser uma técnica exclusiva de polimento. Na
maioria dos pacientes ortodônticos, ainda pode permanecer alguma quantidade de
AR sobre os dentes, em função da dificuldade da remoção completa de todo o
composto residual, embora clinicamente a superfície pareça estar limpa21. Uma vez
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que a cor da resina se assemelha à cor natural dos dentes, um exame cuidadoso
com um instrumento manual, como uma sonda exploratória, deve ser realizado após
remoção e polimento das superfícies, para verificar com maior acuidade sua
condição39. Destaca-se, ainda, que após o polimento, os resultados demonstraram
que independente do método de remoção, na maioria das amostras (65,5%) a
superfície de esmalte demonstrou ausência (35,5%) ou poucas marcas de remoção
(30%) do AR (Tabela 5).
Os resultados obtidos por meio da MEV reforçam a importância da
realização da etapa de polimento após a remoção do AR com pontas multilaminadas
em alta rotação, com o intuito de melhorar o aspecto final da superfície do esmalte47,
61

.
A análise volumétrica proposta permitiu comparar a diferença entre o volume

pós-remoção (VR-VI) e pós-polimento (VP-Vi), em relação ao volume inicial (VI) da
coroa dos dentes incluídos neste estudo. Os dados demonstraram que não houve
diferença estatisticamente significante ao comparar os grupos (G1, G2 e G3) e os
métodos de remoção do AR (SL, CL e PoGo) (Tabela 8). Apesar do processo de
descolagem de acessórios ortodônticos frequentemente resultar não apenas em AR,
mas também em diversos níveis de perda do esmalte2,

29, 58

estes valores se

mostraram bastante variáveis entre as amostras do presente estudo e, representam
uma quantidade muito pequena em relação ao volume total da coroa 8, o que
poderia explicar a ausência de diferença significante entre os grupos ou métodos.
Estudos prévios que realizaram avaliação volumétrica após remoção do AR também
obtiveram resultados semelhantes. Ryf et al.(2012)49 encontraram uma redução
média de 0,02mm3 (±0.03mm3) no esmalte após remoção do AR e, 0,05mm3
(±0.26mm3) após o polimento. Também Janiszewska-Olszowska et al.(2014)28
observaram redução média de 0,104mm3 de esmalte após remoção do AR.
Outro aspecto clínico relevante se refere ao tempo despendido para a
realização do procedimento de remoção do AR após descolagem de acessórios
ortodônticos. O desenvolvimento tecnológico que busca a diminuição do tempo para
a realização dos procedimentos odontológicos se justifica pelo benefício que pode
trazer aos pacientes e profissionais35. Para o paciente, haverá redução do tempo de
atendimento, oferecendo maior conforto, principalmente durante as consultas
envolvendo crianças, idosos e pacientes com DTM, que apresentam dificuldade em
permanecer longos períodos com a boca aberta59. Por outro lado, o profissional
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também pode ser beneficiado, uma vez que a sua eficiência é cada vez mais
considerada no estabelecimento da relação custo-benefício e no cálculo do valor da
hora de trabalho25. Com relação ao tempo para remoção do AR, no presente estudo
verificou-se que a utilização do sistema de luz auxiliar UV permitiu remoção
significantemente mais rápida em todos os grupos, em relação aos demais métodos
de remoção (SL e PoGo) (G1, p=0,0001; G2 p=0,0001 e G3 p=0,0001, Tabelas 10 e
11). Essa maior facilidade do ponto de vista clínico foi relatada pelo examinador,
uma vez que a luz UV permitiu observar, tanto com alta como baixa fluorescência,
de forma mais clara a diferença entre o AR e a estrutura dentária. Outros estudos já
relataram que a remoção do AR foi estatisticamente mais rápida quando realizada
por meio de pontas multilaminadas em alta rotação47,

49, 50, 61

, contudo não há

estudos científicos prévios relacionados ao tempo de remoção do AR com luz UV
em ortodontia. Assim, os resultados do presente estudo demonstraram que a
presença de luz torna o procedimento de remoção do AR mais rápido, o que se
reflete no ganho de tempo clínico, com maior agilidade técnica e eficiência no
atendimento, diminuindo os custos.

CONCLUSÃO
1- O sistema adesivo Orthocem UV Trace, assim como os demais sistemas
testados, apresentou adequada resistência ao cisalhamento para uso clínico
em Ortodontia;
2- O sistema de polimento PoGo demonstrou melhores resultados na avaliação
clínica e MEV logo após a remoção do AR, sendo os resultados equiparados
nos outros subgrupos (SL e CL) após o polimento;
3- A remoção do adesivo remanescente foi estatisticamente mais rápida
quando realizada com luz UV (CL) nos três grupos (G1,G2,G3).
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5 CONCLUSÃO

1- O sistema adesivo Orthocem UV Trace-FGM, assim como os demais
sistemas testados, apresentou adequada resistência ao cisalhamento para
uso clínico em Ortodontia;
2- O sistema de polimento PoGo demonstrou melhores resultados na avaliação
clínica e MEV logo após a remoção do AR, sendo os resultados equiparados
nos outros subgrupos (SL e CL) após o polimento;
3- A remoção do adesivo remanescente foi estatisticamente mais rápida quando
realizada com luz UV (CL) nos três grupos (G1,G2,G3).
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APÊNDICE 1 - Termo de doação de dentes humanos

MODELO DE INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE DENTES
Identificação do Doador
Nome:____________________________________________________________________
Nascimento:___/___/___

Local de Nascimento: ________________________________

RG nº:_________________________ CPF nº:____________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
Cidade:______________________ UF:__________CEP:___________________________
Telefones para contato:______________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
DECLARAÇÃO

Declaro ter sido esclarecido(a) quais necessidades odontológicas levaram à remoção
do(s) dentes............................................................. (códigos) e concordo que os mesmos
sejam utilizados para pesquisa científica.
Fui esclarecido(a) pelo pesquisador que minha identidade não será divulgada por
qualquer meio, e que o material recolhido será utilizado unicamente para pesquisa científica.
Ainda, estou ciente que, ao final desta pesquisa, todo o material doado ficará sob
responsabilidade do pesquisador responsável.

Londrina, _____ de _____________________de 20____.

_________________________________
Assinatura CD responsável pela extração
Nome CD responsável pela extração
Número CRO e carimbo

_________________________________
Assinatura do paciente/Responsável Legal
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APÊNDICE 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
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ANEXOS
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ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado

60

