
Universidade de Lisboa 
 

Faculdade de Medicina Dentária 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeito das Condições de Fotopolimerização 
sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico 

de um Sistema Adesivo Ortodôntico 
 

Tese orientada pelo Prof. Doutor Luís Filipe Almeida Silva Jardim 
 
 
 

Jaime Pereira Fontes de Almeida Portugal 
 
 
 

Doutoramento em Medicina Dentária 
Biomateriais 

 
 
 
 

2008 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação de candidatura ao Grau de Doutor, 
apresentada à Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa (Ramo de Medicina 
Dentária, Especialidade de Biomateriais) 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Cristina 

À Ines e à Ana 

Aos meus Pais 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                                                                                                          Índice 

 vii

 
 
 
 
 
 

 

ÍNDICE 

 

 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................. xiii 

 

RESUMO ....................................................................................................................... xv 

 

ABSTRACT ................................................................................................................. xvii 

 

PALAVRAS-CHAVE................................................................................................... xix 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................ 1 

1.1 POLIMERIZAÇÃO DOS CIMENTOS COM RESINA .................................................... 2 

1.1.1 Formas de activação dos cimentos com resina............................................ 3 

1.1.1.1 Activação química ................................................................................ 3 

1.1.1.2 Activação por luz.................................................................................. 3 

1.2 APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES................................................................. 5 

1.2.1 Fotopolimerizadores de quartzo-tungsténeo-halogéneo.............................. 5 

1.2.2 Fotopolimerizadores LASER ........................................................................ 7 

1.2.3 Fotopolimerizadores de arco de plasma ...................................................... 8 

1.2.4 Fotopolimerizadores LED ............................................................................ 9 

1.3 MÉTODOS DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DOS CIMENTOS ORTODÔNTICOS ............... 10 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 viii

1.3.1 Fotopolimerização por aplicação directa da luz ....................................... 11 

1.3.2 Fotopolimerização por transiluminação.................................................... 12 

 

2 INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOPOLIMERIZADOR E DO MÉTODO DE 

FOTOPOLIMERIZAÇÃO SOBRE A MICRODUREZA DE UM CIMENTO DE 

RESINA ORTODÔNTICO................................................................................... 15 

2.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 15 

2.1.1 Grau de conversão ..................................................................................... 15 

2.1.2 Métodos utilizados para determinar o grau de conversão......................... 16 

2.1.3 Factores que influenciam o grau de conversão ......................................... 18 

2.1.4 Determinação do grau de conversão de sistemas adesivos ortodônticos .. 19 

2.2 OBJECTIVOS ..................................................................................................... 23 

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 25 

2.3.1 Delineamento experimental........................................................................ 25 

2.3.2 Preparação do dente .................................................................................. 25 

2.3.3 Polimerização do cimento ortodôntico ...................................................... 26 

2.3.4 Testes de microdureza Vickers ................................................................... 31 

2.3.5 Análise estatística....................................................................................... 32 

2.3.6 Cálculo do ratio de microdureza................................................................ 33 

2.4 RESULTADOS.................................................................................................... 34 

2.4.1 Análise global dos resultados..................................................................... 34 

2.4.2 Análise dos resultados na área mesial do bracket ..................................... 36 

2.4.3 Análise dos resultados na área distal do bracket....................................... 38 

2.4.4 Análise dos resultados na área incisal do bracket ..................................... 45 

2.4.5 Análise dos resultados na área gengival do bracket.................................. 52 

2.4.6 Análise dos resultados na área central do bracket .................................... 59 

2.4.7 Avaliação do ratio de microdureza ............................................................ 66 

2.5 DISCUSSÃO....................................................................................................... 67 

2.5.1 Influência da área do bracket..................................................................... 69 

2.5.2 Influência do tipo de aparelho fotopolimerizador...................................... 70 

2.5.3 Influência do método de fotopolimerização ............................................... 71 

2.5.4 Considerações clínicas ............................................................................... 73 

2.6 CONCLUSÕES ................................................................................................... 74 



                                                                                                                                                                                                          Índice 

 ix

3 INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOPOLIMERIZADOR E DO MÉTODO DE 

FOTOPOLIMERIZAÇÃO SOBRE A RESISTÊNCIA ADESIVA A TENSÕES 

DE CORTE DE UM SISTEMA ADESIVO ORTODÔNTICO ........................... 77 

3.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 77 

3.1.1 Aparelhos fotopolimerizadores de elevado rendimento ............................. 79 

3.1.1.1 Fotopolimerizadores LASER ............................................................. 79 

3.1.1.2 Fotopolimerizadores de arco de plasma ............................................. 80 

3.1.1.3 Fotopolimerizadores de quartzo-tungsténeo-halogéneo..................... 81 

3.1.1.4 Fotopolimerizadores LED .................................................................. 82 

3.1.2 Métodos de fotopolimerização ................................................................... 84 

3.2 OBJECTIVOS ..................................................................................................... 85 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 87 

3.3.1 Delineamento experimental........................................................................ 87 

3.3.2 Preparação dos dentes ............................................................................... 88 

3.3.3 Cimentação dos brackets............................................................................ 89 

3.3.4 Testes de resistência adesiva sob forças de corte ...................................... 92 

3.3.5 Análise do tipo de falha.............................................................................. 95 

3.3.6 Análise estatística....................................................................................... 96 

3.4 RESULTADOS.................................................................................................... 98 

3.4.1 Resistência adesiva sob forças de corte ..................................................... 98 

3.4.1.1 Estatística descritiva ........................................................................... 98 

3.4.1.2 Análise de variância ........................................................................... 99 

3.4.2 Tipo de falha de união.............................................................................. 109 

3.5 DISCUSSÃO..................................................................................................... 111 

3.5.1 Influência do tipo de aparelho fotopolimerizador.................................... 114 

3.5.2 Influência do método de fotopolimerização ............................................. 117 

3.5.3 Considerações clínicas ............................................................................. 119 

3.6 CONCLUSÕES ................................................................................................. 121 

 

4 INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOPOLIMERIZADOR E DO MÉTODO DE 

FOTOPOLIMERIZAÇÃO SOBRE A MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL EM 

BRACKETS CIMENTADOS COM UM SISTEMA ADESIVO DE RESINA 

ORTODÔNTICO ................................................................................................ 123 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 x 

4.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 123 

4.1.1 Factores que podem desencadear o aparecimento da microinfiltração .. 124 

4.1.1.1 Contracção de polimerização............................................................ 124 

4.1.1.2 Coeficiente de expansão térmica ...................................................... 127 

4.1.1.3 Biodegradação das resinas................................................................ 128 

4.1.2 Estudos de microinfiltração em ortodontia .............................................. 129 

4.2 OBJECTIVOS ................................................................................................... 132 

4.3 MATERAIS E MÉTODOS ................................................................................... 133 

4.3.1 Delineamento experimental...................................................................... 133 

4.3.2 Preparação dos dentes ............................................................................. 133 

4.3.3 Cimentação dos brackets.......................................................................... 134 

4.3.4 Avaliação do grau de microinfiltração .................................................... 137 

4.3.5 Análise estatística..................................................................................... 139 

4.4 RESULTADOS.................................................................................................. 141 

4.4.1 Distribuição do grau de microinfiltração ................................................ 141 

4.4.2 Análise da influência das variáveis independentes .................................. 145 

4.4.3 Diferenças entre os locais de observação ................................................ 145 

4.5 DISCUSSÃO..................................................................................................... 147 

4.5.1 Influência do tipo de aparelho fotopolimerizador.................................... 147 

4.5.2 Influência do método de fotopolimerização ............................................. 149 

4.5.3 Influência do local de observação............................................................ 150 

4.5.4 Considerações clínicas ............................................................................. 151 

4.6 CONCLUSÕES ................................................................................................. 152 

 

5 INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOPOLIMERIZADOR SOBRE O 

DESEMPENHO CLÍNICO DE BRACKETS METÁLICOS CIMENTADOS 

COM UM SISTEMA ADESIVO DE RESINA ORTODÔNTICO .................... 153 

5.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 153 

5.1.1 Aparelhos fotopolimerizadores de elevado rendimento ........................... 154 

5.1.1.1 Fotopolimerizadores LASER ........................................................... 154 

5.1.1.2 Fotopolimerizadores de arco de plasma ........................................... 155 

5.1.1.3 Fotopolimerizadores de quartzo-tungsténeo-halogéneo................... 158 

5.1.1.4 Fotopolimerizadores LED ................................................................ 158 



                                                                                                                                                                                                          Índice 

 xi

5.1.2 Método de fotopolimerização ................................................................... 160 

5.2 OBJECTIVOS ................................................................................................... 162 

5.3 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 163 

5.3.1 Delineamento experimental...................................................................... 163 

5.3.2 População................................................................................................. 163 

5.3.3 Cimentação dos brackets.......................................................................... 164 

5.3.4 Registo das falhas de adesão.................................................................... 169 

5.3.5 Análise do tipo de falha............................................................................ 170 

5.3.6 Análise estatística..................................................................................... 170 

5.4 RESULTADOS.................................................................................................. 172 

5.4.1 Erosão da amostra ................................................................................... 172 

5.4.2 Distribuição da amostra pelas variáveis de controlo .............................. 172 

5.4.3 Distribuição das falhas de união ao fim dos 12 meses............................. 173 

5.4.4 Risco de falha de união ao longo dos 12 meses de tratamento................ 175 

5.4.5 Tipo de falha de união.............................................................................. 179 

5.5 DISCUSSÃO..................................................................................................... 181 

5.5.1 Percentagem e risco de falha de união dos brackets ortodônticos .......... 183 

5.5.1.1 Influência do tipo de aparelho fotopolimerizador ............................ 183 

5.5.1.2 Influência da arcada dentária............................................................ 185 

5.5.1.3 Influência da posição na arcada........................................................ 186 

5.5.1.4 Influência do sexo do paciente ......................................................... 187 

5.5.1.5 Influência do operador...................................................................... 187 

5.5.2 Tipo de falha de união.............................................................................. 188 

5.6 CONCLUSÕES ................................................................................................. 189 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 191 

 

BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................... 193 

 

APÊNDICES ................................................................................................................ 211 

 

 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 xii

APÊNDICE 1 – ÍNDICE DE FIGURAS, TABELAS E GRÁFICOS .............................................. 211 

I – Figuras.................................................................................................................. 212 

II – Tabelas ................................................................................................................ 213 

III – Gráficos ............................................................................................................. 221 

APÊNDICE 2 –DADOS DOS ESTUDOS............................................................................... 227 

I – Dados do estudo de microdureza ......................................................................... 228 

II – Dados do estudo de resistência adesiva .............................................................. 231 

III – Dados do estudo de microinfiltração................................................................. 235 

IV – Dados do ensaio clínico..................................................................................... 240 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          Agradecimentos 

 xiii

 
 
 
 
 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

A realização do trabalho que conduziu a esta dissertação apenas foi 

possível devido à colaboração de um conjunto de pessoas, às quais aqui dirijo 

o meu mais sincero agradecimento. 

Ao Professor Doutor Luís Almeida Jardim, Professor Catedrático de 

Ortodontia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, meu mentor 

em grande parte da produção científica que tenho desenvolvido e orientador 

deste projecto de doutoramento, queria dirigir as minhas primeiras palavras. As 

suas qualidades humanas, o seu elevado saber, o rigor científico, a capacidade 

de trabalho, o entusiasmo, o empenhamento e a disponibilidade que sempre 

revelou foram determinantes para o delineamento e execução desta tese. Não 

posso também deixar de aqui expressar o meu mais profundo agradecimento 

pela grande amizade com que me tem distinguido. 

Ao Professor Doutor Luís Pires Lopes, Presidente do Conselho Científico 

e Regente das Disciplinas de Biomateriais, aqui lavro o meu maior respeito e 

admiração pelas suas inúmeras qualidades humanas e profissionais e pela sua 

capacidade de liderança que em muito contribuiu para a criação das condições 

ideais em que este trabalho foi desenvolvido. Recordo ainda com saudade, que 

foi com a sua ajuda que dei os meus primeiros passos na docência e na 

investigação laboratorial. Por todo apoio e amizade, muito obrigado. 

Ao colega e amigo, Professor Doutor Mário Bernardo agradeço a 

disponibilidade demonstrada e inestimável colaboração em todas as fases 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 xiv

deste trabalho. Os seus conhecimentos e a sua experiência como investigador 

foram uma ajuda preciosa. 

Ao Professor Dr. Jorge Leitão, talvez o principal responsável pelo meu 

interesse na ciência dos Biomateriais Dentários, quero manifestar o meu 

respeito. O seu muito saber, o gosto por ensinar, a capacidade de organização 

e, sobretudo, o seu exemplo foram fundamentais para o meu crescimento 

como homem e como investigador. 

À Professora Doutora Paula Marques agradeço reconhecido, todos os 

conselhos e palavras de incentivo, e as muitas horas da sua vida pessoal que 

lhe foram tiradas para que fosse possível a realização desta tese. 

À Professora Doutora Sofia Arantes e Oliveira expresso a minha profunda 

admiração pelo trabalho que tem vindo a realizar em prol do laboratório de 

Biomateriais desta faculdade, que em muito contribuiu para a realização de 

diversos trabalhos de investigação laboratorial. 

Ao Dr. Rui Pereira manifesto o meu mais profundo agradecimento pelo 

empenho que demonstrou durante o ensaio clínico. Sem a sua dedicação esse 

trabalho teria sido bem mais difícil. 

Aos Drs. Rui Caseiro, Cristina Boneco, Natascha Fernandes e Patrícia 

Gomes desejo aqui deixar uma sincera palavra de agradecimento pela acção 

fundamental que desempenharam no ensaio clínico. 

Às Dras. Cristiana Pereira e Filipa Chasqueira reconheco agradecido a 

preciosa ajuda e colaboração no serviço de docência. 

À Higienista Oral Isabel Teixeira e às Assistentes Dentárias Filipa Sattler e 

Isabel Santos agradeço a ajuda prestada. 

Gostaria também de agradecer a todos os colegas que contribuíram para 

a recolha dos dentes que foram utilizados nos trabalhos laboratoriais, com uma 

palavra especial para os Drs. Marcolino Gomes e Nuno Montezuma de 

Carvalho. 

À firma 3M Unitek, agradeço na pessoa da Dra. Fernanda Neto, que 

gentilmente cedeu grande parte do material necessário para a realização dos 

trabalhos que conduziram a esta tese. 

Por último, uma palavra muito especial para a minha família, cujo apoio e 

carinho, sempre foram fundamentais em todas as fases do meu percurso 

profissional. 



                                                                                                                                                                                                       Resumo 

 xv

 
 
 
 
 
 

 

RESUMO 
 

 

A presente tese incluiu três estudos laboratoriais e um ensaio clínico, 

tendo por objectivo estudar o efeito das condições de fotopolimerização sobre o 

desempenho de um adesivo ortodôntico de resina. Foram avaliados três 

fotopolimerizadores [halogéneo (400mW/cm2) e LEDs (800mW/cm2 e 

1400mW/cm2)] e quatro métodos de fotopolimerização (5+5 segundos, 5+5+5 

segundos, 10+10 segundos e 10+10+10 segundos), mantendo-se as condições 

experimentais nos três estudos laboratoriais.  

O primeiro estudo revelou que os valores de microdureza variaram 

segundo a área do bracket considerada, sendo menores nas áreas mais 

distantes da fonte de luz. Apesar da energia transmitida ao cimento não ter sido 

suficiente para desencadear uma eficaz polimerização, o aumento da 

intensidade da radiação luminosa ou do tempo de exposição à luz conduziram 

a um aumento da microdureza. 

No segundo estudo verificou-se que o tipo de fotopolimerizador e o 

método de fotopolimerização influenciaram significativamente (p<0,05) os 

valores de resistência adesiva. Os espécimes fotopolimerizados com os LEDs 

apresentaram sempre valores de resistência adesiva mais elevados que o 

halogéneo. Apenas para o método 5+5 segundos, verificaram-se diferenças 

entre os LEDs, tendo o de 1400mW/cm2 apresentado valores mais elevados. O 

método de fotopolimerização influenciou a adesão apenas nos espécimes 

fotopolimerizados com o halogéneo. 
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No terceiro estudo, verificou-se que o número de casos com 

microinfiltração em oclusal dos brackets foi inferior ao observado em gengival. 

O fotopolimerizador não influenciou a microinfiltração. O método de 

fotopolimerização apenas teve influência na margem oclusal, sendo o método 

5+5 segundos responsável pelo maior número de casos com infiltração. 

No ensaio clínico foram comparados os dois LEDs (800mW/cm2 vs. 

1400mW/cm2), utilizando um tempo de exposição de 5+5 segundos, nos dois 

grupos. Após 12 meses de tratamento ortodôntico, não foram registadas 

diferenças significativas, nem quanto à percentagem de falhas nem quanto ao 

risco de falha ao longo do tempo.   
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ABSTRACT 
 

 
Three laboratory studies and one clinical trial were performed to analyse 

the effect of photopolymerization variables on the performance of one 

orthodontic resin cement. Three light curing devices [one QTH (400mW/cm2) 

and two LEDs (800mW/cm2 and 1400mW/cm2)] and four photopolymerization 

methods (5” mesial+5” distal, 5” mesial+5” distal+5” oclusal, 10” mesial+10” 

distal, and 10”mesial +10”distal +10” oclusal) were compared. The experimental 

conditions were the same for the three laboratorial studies.  

In the first study, significant differences were found among the 

microhardness values, according to the bracket area. The resin cement showed 

lower microhardness values at the sites farthest from the light source. Although 

the amount of energy captured was insufficient to completely polymerize the 

resin, increasing light intensity or curing time increased the microhardness 

values. 

In the second study, the shear bond strength (SBS) was significantly 

influenced both by the light curing device and the curing method. The 

specimens cured with LED showed higher SBS values in comparison with QTH. 

Differences between the two LED were found only in the 5”+5” method, with 

1400mW/cm2 showing higher values. The curing methods affected the adhesion 

only for the specimens cured with QTH. 

In the third study, it was found that microleakage in the oclusal margin of 

the bracket was lower than in gingival. The light curing device did not affect 

microleakage. The curing method affected microleakage only in the oclusal 
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margin, with the 5”+5” method being responsible for the majority of the bracket 

failures. 

The clinical trial compared the two LEDs (800mW/cm2 vs. 1400mW/cm2). 

Time exposure was 5”+5”, in both groups. After 12 months of orthodontic 

treatment, no differences were found between the two LEDs. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Um dos avanços mais significativos que se verificaram nas últimas 

décadas, na área da ortodontia, foi a introdução da técnica adesiva, por 

possibilitar a união directa de brackets ortodônticos ao esmalte dentário. 

Apesar da eficácia desta técnica ter sido demonstrada em 1955 por Buonocore 

(Buonocore 1955), a sua aplicação à ortodontia apenas foi preconizada pela 

primeira vez em 1964, por Newman (Newman 1964). 

A adesão de brackets ao esmalte dentário envolve duas interfaces de 

união: uma entre o sistema adesivo e o esmalte, e outra entre o sistema 

adesivo e a base do bracket (Jardim 1998). Na primeira destas interfaces, o 

condicionamento da superfície dentária com ácido fosfórico provoca o aumento 

da energia de superfície e a desmineralização selectiva do esmalte, criando 

uma superfície irregular. A polimerização do sistema adesivo, após a 

penetração nas irregularidades do esmalte, origina a sua retenção 

micromecânica (Brannstrom e Noredenvall 1977; Perdigão e Ritter 2001). Na 

outra interface, a retenção é conseguida através da penetração do sistema 

adesivo na rede metálica existente na base do bracket ortodôntico (Sharma-

Sayal et al. 2003; Bishara et al. 2004; Wang et al. 2004). 

Diversos tipos de sistemas adesivos têm sido utilizados para promover a 

adesão directa dos brackets ortodônticos ao esmalte dentário, incluindo para 

além dos cimentos de resina, cimentos de ionómero de vidro, ionómeros de 

vidro modificados com resina e, mais recentemente, os compómeros. Destes, 

os mais utilizados em ortodontia são os cimentos de resina (Jardim 1998), 
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devido à sua superior resistência mecânica, aos elevados valores de 

resistência adesiva e ao reduzido número de falhas clínicas (Gaworski et al. 

1999; Summers et al. 2004; Northrup et al. 2007). A composição química 

destes materiais inclui uma matriz orgânica de monómeros, partículas de 

carga, agentes de união e um sistema de activação e iniciação da reacção de 

polimerização. 

 

 

 

1.1 POLIMERIZAÇÃO DOS CIMENTOS COM RESINA 
 

O endurecimento das resinas deve-se à progressiva união química entre 

as moléculas do monómero. Este processo, que recebe o nome de reacção de 

polimerização, conduz à formação de moléculas de alto peso molecular, os 

polímeros.  

A reacção de polimerização, que ocorre nas resinas utilizadas como 

cimento ortodôntico, apresenta três etapas distintas: iniciação, propagação e 

terminação (Powers e Sakaguchi 2006). A etapa de iniciação é da 

responsabilidade de dois agentes: o activador e o iniciador. O iniciador é uma 

molécula insaturada, com pelo menos uma ligação dupla entre átomos de 

carbono. O activador poderá ser um elemento químico ou a radiação luminosa. 

Quando o activador interage com o iniciador, dá-se a quebra da ligação dupla, 

originando uma molécula com um electrão desemparelhado que recebe o 

nome de radical livre (Rawls 2003). 

O radical livre interage com uma molécula de monómero quebrando-lhe 

uma ligação dupla e dando origem a dois electrões desemparelhados. Um dos 

electrões será emparelhado com o electrão do radical livre estabelecendo-se 

uma ligação covalente. Como esta nova molécula apresenta ainda um electrão 

desemparelhado, irá funcionar como um novo radical livre e reagir com outra 

molécula de monómero, iniciando-se assim a etapa de propagação. Nesta 

etapa dá-se a reacção sucessiva e em cadeia entre os monómeros, com o 

crescimento da cadeia polimérica. A terminação pode ocorrer pelo 
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emparelhamento de duas cadeias ou pela reacção com um iniciador activado 

(Smith 1998). 

 

1.1.1 Formas de activação dos cimentos com resina 
 

A polimerização dos cimentos com resina poderá ser activada por duas 

fontes de energia: compostos químicos ou luz. 

 

1.1.1.1 Activação química 
 

Inicialmente, os cimentos com resina utilizados em ortodontia eram 

activados quimicamente (resinas autopolimerizáveis). A activação química 

implica a mistura prévia de dois componentes. Um contém um iniciador, sendo 

o peróxido de benzoílo o mais comum, o outro contém o activador, uma amina 

terciária. Quando os dois componentes são misturados, a amina terciária reage 

com o peróxido de benzoílo dando origem a radicais livres que desencadeiam a 

reacção de polimerização (Rawls 2003).  

Estes sistemas apresentam diversas limitações. Durante o processo de 

mistura torna-se quase impossível evitar a incorporação de ar, que pode inibir a 

polimerização e conduzir à formação de poros, diminuindo a resistência 

mecânica. Apesar de tudo, a limitação mais significativa dos sistemas 

autopolimerizáveis, relativamente à sua utilização em ortodontia, é a dificuldade 

em controlar o tempo de polimerização por parte do clínico (Rueggeberg et al. 

1993; Nomoto 1997). 

 

1.1.1.2 Activação por luz 
  

As resinas fotopolimerizáveis não requerem mistura prévia de 

componentes, uma vez que na mesma pasta estão presentes as duas 

moléculas necessárias para que se dê o início da polimerização. 

O fotoiniciador presente na maior parte dos sistemas adesivos activados 

por luz é a canforoquinona. A canforoquinona é uma diquetona fotossensível 
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que, quando exposta à radiação luminosa com um comprimento de onda 

situado entre os 400 e os 500nm, se converte num estado excitado e reage 

com uma outra molécula, o co-iniciador. Esta reacção química conduz à 

formação de radicais livres que desencadeiam a reacção de polimerização. 

Vários elementos químicos podem ser utilizados como co-iniciadores destes 

sistemas baseados na canforoquinona, sendo o dimetilaminaetilometacrilato, 

uma amina terciária, o mais comum (Taira et al. 1988; Powers e Sakaguchi 

2006). 

Para se conseguir uma polimerização adequada, é necessário que a 

radiação luminosa tenha um comprimento de onda apropriado e que a sua 

intensidade seja suficientemente elevada e actue durante um determinado 

período de tempo (Nomoto 1997). Se estes três factores não se verificarem, 

não haverá uma activação eficaz do iniciador. 

O comprimento de onda da radiação luminosa emitida deverá ter uma 

amplitude que possibilite a activação do fotoiniciador presente na resina em 

questão. Apesar da canforoquinona ser sensível à luz visível no espectro do 

azul, apresentando uma absorção máxima da radiação luminosa com 

comprimento de onda de aproximadamente 468nm (Rawls 2003), existem 

outros fotoiniciadores que são sensíveis a radiação luminosa com comprimento 

de onda diferente. Por exemplo, o 1-fenil-1,2-propanodiona (PPD), presente em 

alguns compósitos, apresenta um pico de absorção de 410nm (Park, Chae e 

Rawls 1999; Bennett e Watts 2004).   

Por outro lado, para que exista uma activação eficaz da polimerização, é 

também necessário que o fotoiniciador seja exposto a uma determinada 

quantidade de energia luminosa. A energia fornecida ao fotoiniciador resulta da 

intensidade da radiação luminosa e do tempo de exposição à luz, podendo ser 

traduzida pela seguinte fórmula matemática: Densidade de energia (J/cm2) = 

Intensidade (mW/cm2) x Tempo (s) (Powers e Sakaguchi 2006). Estes dois 

factores têm sido considerados inversamente proporcionais. A diminuição de 

um pode ser compensada pelo aumento do outro (Miyazaki et al. 1996; Cunha 

et al. 2007). 

Os sistemas adesivos activados por luz apresentam diversas vantagens 

em relação aos sistemas adesivos autopolimerizáveis. Estes materiais 

possibilitam um melhor controlo do tempo de trabalho e uma maior facilidade 
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na remoção de excessos, uma vez que a polimerização é desencadeada 

apenas quando são expostos à luz (Sfondrini, Cacciafesta e Klersy 2002). Por 

outro lado, apresentam propriedades físicas superiores devido à não 

incorporação de ar durante a mistura dos dois componentes e à eliminação das 

variáveis inerentes à técnica de mistura. Finalmente, devido à velocidade da 

reacção de polimerização, que permite obter uma resistência mecânica elevada 

ao fim de poucos minutos, torna-se possível a colocação imediata do arco 

ortodôntico (Ewoldsen e Demke 2001). Por estes motivos, a utilização deste 

tipo de adesivos para a cimentação de brackets tem aumentado nos últimos 

anos.  

Os sistemas adesivos fotopolimerizáveis apresentam, no entanto, algumas 

desvantagens. A mais significativa, talvez seja, o elevado período de tempo 

despendido na aplicação da luz (Oesterle, Newman e Shellhart 2001; 

Hildebrand et al. 2007). 

 

 

 

1.2 APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES 
 

Actualmente, o clínico tem ao seu dispor diversos tipos de aparelhos 

fotopolimerizadores. Estes aparelhos diferem entre si na tecnologia que 

utilizam para a produção de radiação luminosa. 

Baseado no princípio atrás exposto, têm sido lançados no mercado 

diversos aparelhos fotopolimerizadores capazes de emitir radiação luminosa de 

elevada intensidade, com o objectivo de reduzir o tempo de exposição 

necessário para a activação dos cimentos de resina fotopolimerizáveis (Pandis, 

Strigou e Eliades 2007). 

 

1.2.1 Fotopolimerizadores de quartzo-tungsténeo-halogéneo 
 

Os aparelhos fotopolimerizadores de quartzo-tungsténeo-halogéneo foram 

introduzidos no mercado no final da década de 1970, e eram, ainda há bem 

pouco tempo, os mais usados por parte dos clínicos (C.R.A. 2004; Bayne 
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2005). As lâmpadas utilizadas possuem um filamento de tungsténio que se 

encontra envolvido num gás halogenado e confinado por um vidro de quartzo.  

Com a passagem da corrente eléctrica, o filamento torna-se 

incandescente, gerando radiação luminosa. A elevada temperatura que atinge 

provoca a sublimação progressiva do tungsténio, que sofre condensação na 

face interna do vidro de quartzo. O gás halogenado tem por finalidade a 

regeneração do filamento através da reposição do tungsténio, aumentando o 

tempo de vida útil da lâmpada (Bernardo 2004). 

A radiação luminosa produzida por estas lâmpadas possui uma grande 

amplitude de comprimento de onda, sendo visível como uma luz branca. A luz 

tem que ser filtrada, de maneira a que a radiação luminosa emitida seja 

restringida à luz azul, com um comprimento de onda situado entre os 400nm e 

os 500nm, necessária para a activação dos iniciadores presentes na maioria 

dos cimentos de resina (Yoon et al. 2002). 

A maior parte deste tipo de aparelhos produz uma intensidade luminosa 

que se situa entre os 400mW/cm2 e os 800mW/cm2. No entanto, algumas 

unidades mais recentes podem desenvolver radiação luminosa com 

intensidade superior a 1000mW/cm2. 

O aumento da intensidade da luz permite aumentar a eficácia da 

activação das resinas compostas, podendo no entanto, acarretar efeitos 

nefastos. Parte do calor gerado pelo fotopolimerizador é transmitida ao dente, 

originando um aumento da temperatura intra-pulpar que, em alguns casos, 

poderá resultar em lesões pulpares irreversíveis (Zach e Cohen 1965; Lloyd, 

Joshi e McGlynn 1986; Hannig e Bott 1999). 

Os fotopolimerizadores de quartzo-tungsténio-halogéneo apresentam 

vários aspectos negativos. As lâmpadas, além de possuírem um tempo de vida 

útil relativamente curto, apresentam uma diminuição progressiva da intensidade 

da radiação luminosa produzida (Mavropoulos et al. 2005). A degradação do 

filtro de luz com o passar do tempo, devido à exposição ao calor produzido pela 

lâmpada, e a deterioração da ponta condutora da luz poderão ser também 

responsáveis pela diminuição da eficiência destes aparelhos (Miyazaki et al. 

1998).  

Este tipo de aparelhos será, de agora em diante, referido como 

fotopolimerizadores de halogéneo. 
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1.2.2 Fotopolimerizadores LASER 
 

O recurso à tecnologia LASER (Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation) é uma prática corrente há muitos anos em várias áreas médicas. 

No entanto, trata-se ainda de uma prática relativamente recente em medicina 

dentária (Wigdor et al. 1995). 

Os fotopolimerizadores LASER de iões de árgon para medicina dentária 

foram comercializados no início da década de 1990, com a promessa de 

reduzirem drasticamente o tempo dispendido na polimerização das resinas 

(Oesterle, Newman e Shellhart 2001). 

Por outro lado, segundo alguns autores, a irradiação do esmalte com a luz 

emitida por estes aparelhos permitirá reduzir o fenómeno de descalcificação do 

esmalte que ocorre durante tratamento ortodôntico (Anderson et al. 2002). Este 

facto poderá ser explicado pela indução de pequenas alterações na estrutura 

cristalina do esmalte (Goodman e Kaufman 1977). No entanto, num ensaio 

clínico mais recente, que comparou o efeito de um LASER de iões de árgon 

com um fotopolimerizador de halogéneo, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (Elaut e Wehrbein 2004). 

A luz é normalmente emitida com uma intensidade de aproximadamente 

250mW/cm2. O facto de ser colimada, com os fotões emitidos em feixes 

paralelos, permite a manutenção da intensidade mesmo quando a ponta do 

fotopolimerizador se encontra afastada da resina (Hinoura, Miyazaki e Onose 

1993). Por outro lado, devido às características da luz emitida, estes aparelhos 

apresentam uma capacidade de polimerização bastante elevada, conseguindo 

transmitir uma grande quantidade de energia, apesar da sua baixa intensidade 

(Elvebak et al. 2006). 

A radiação luminosa produzida pelos aparelhos LASER de iões de árgon 

é monocromática, com um comprimento de onda entre os 460nm e os 500nm 

(Talbot et al. 2000). Este comprimento de onda encontra-se dentro do espectro 

de absorção da canforoquinona, mas limita a capacidade de activação da 

polimerização de resinas que utilizem outro tipo de fotoiniciadores. 

Os fotopolimerizadores LASER com iões de árgon apresentam ainda mais 

alguns aspectos negativos. O seu elevado preço e custo de manutenção, o 

grande peso e volume, o ruído provocado pela ventoinha de arrefecimento do 
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sistema e a existência de um período de espera, de aproximadamente 30 

segundos, entre o momento em que o aparelho é ligado e a emissão da 

radiação luminosa têm determinado a sua escassa utilização em medicina 

dentária e a diminuição do número de aparelhos disponíveis no mercado 

(Oesterle, Newman e Shellhart 2001; The Dental Advisor 2002). 

 

1.2.3 Fotopolimerizadores de arco de plasma 
 

Os aparelhos fotopolimerizadores de arco de plasma foram introduzidos 

no mercado em meados da década de 1990, em alternativa aos aparelhos 

LASER (Sfondrini et al. 2001). 

As lâmpadas são constituídas por um ânodo e um cátodo de tungsténio 

localizados nas extremidades de um tubo de quartzo preenchido com gás 

xénon. O xénon, ao ser atravessado pela corrente eléctrica, é ionizado e 

transforma-se no denominado “estado de plasma”, emitindo radiação luminosa 

(Bernardo 2004).  

Tal como nas lâmpadas de halogéneo, a luz branca gerada necessita de 

ser filtrada de forma a remover a radiação com um comprimento de onda 

superior a 500nm, que consiste na sua maior parte em calor, e a radiação UV 

nociva com um comprimento de onda inferior a 400nm. Desta forma, a radiação 

luminosa emitida pelos aparelhos de polimerização com lâmpadas de plasma 

apresenta um comprimento de onda situado no intervalo entre o 400nm e os 

500nm, com uma intensidade extremamente elevada, que se aproxima dos 

2000mW/cm2 (The Dental Advisor 2002). 

Devido à elevada intensidade da radiação luminosa gerada, estes 

aparelhos conseguem fornecer a quantidade de energia necessária para a 

activação do iniciador dos cimentos de resina num período de tempo muito 

curto, o que permite reduzir consideravelmente o tempo dispendido na clínica 

(Pettemerides, Sherriff e Ireland 2004). 

As lâmpadas utilizadas por estes aparelhos possuem um elevado tempo 

de vida útil, cerca de 50 a 100 vezes superior à das lâmpadas de halogéneo 

(Pandis, Strigou e Eliades 2007). Por outro lado, têm a capacidade de manter a 

intensidade da radiação luminosa ao longo do período de utilização (The Dental 

Advisor 2002). 
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A elevada intensidade da luz e o calor gerado por estas lâmpadas poderia 

levar-nos a pensar num aumento exagerado da temperatura do dente. No 

entanto, o calor transmitido pelos fotopolimerizadores de arco de plasma ao 

dente parece ser menor do que o transmitido pelos fotopolimerizadores de 

halogéneo. Este facto poderá ser explicado pelo reduzidíssimo período de 

tempo que envolve a sua utilização (Loney e Price 2001). 

Apesar de todas as vantagens que apresentam, os aparelhos 

fotopolimerizadores de arco de plasma, tal como os LASER, não tiveram 

grande aceitação por parte dos clínicos, devido ao seu elevado preço, o que 

parece ter levado a que alguns fabricantes abandonassem a sua 

comercialização (Mavropoulos et al. 2005). 

 

1.2.4 Fotopolimerizadores LED  
 

Um díodo emissor de luz (LED – Light Emiting Diode) é um díodo 

semicondutor que emite uma luz monocromática, sendo vulgarmente utilizado 

como indicador luminoso em variados aparelhos electrónicos. 

Os aparelhos fotopolimerizadores baseados na tecnologia LED foram os 

últimos a serem introduzidos em Medicina Dentária (Mills 1995).  

A maior parte dos aparelhos disponíveis no mercado, são fabricados com 

semicondutores à base de nitrito de gálio e produzem radiação luminosa 

situada no espectro do azul com um comprimento de onda entre os 440nm e os 

500nm, com um pico de rendimento próximo dos 470nm (Jandt et al. 2000). 

Apesar de apresentar o comprimento de onda ideal para a activação da 

canforoquinona, a activação de resinas compostas com outros tipos de 

iniciadores pode estar comprometida. São poucos os fotopolimerizadores LED 

que emitem luz com um comprimento de onda adequado para uma correcta 

activação de fotoiniciadores diferentes da canforoquinona (C.R.A. 2004; The 

Dental Advisor 2006). 

Uma das limitações inicialmente apresentadas a estes aparelhos era a 

sua reduzida intensidade luminosa. No entanto, alguns dos LED actualmente 

disponíveis no mercado já são capazes de produzir uma radiação luminosa 

com uma intensidade que se aproxima dos 1800mW/cm2. 
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Quando comparados com os fotopolimerizadores convencionais, os LED 

têm uma maior eficácia na conversão de energia eléctrica em energia 

luminosa, gerando, por isso, menos calor. Num estudo recente, os autores 

observaram que, para a cimentação de brackets ortodônticos, a utilização de 

um fotopolimerizador LED resultava num aumento menos significativo da 

temperatura intra-pulpar do que o recurso a um fotopolimerizador de halogéneo 

(Uzel et al. 2006). 

Como geram radiação luminosa monocromática, os fotopolimerizadores 

LED não necessitam de filtros. Estes aparelhos são resistentes ao choque e à 

vibração e, devido ao seu baixo consumo de energia, podem ser utilizados 

como unidades portáteis (Mills, Jandt e Ashworth 1999). Por outro lado, 

apresentam um tempo de vida útil mais elevado e um desempenho mais 

estável (Wendl e Droschl 2004). 

Todas estas características têm contribuído para uma gradual 

substituição, por parte dos clínicos, dos fotopolimerizadores convencionais por 

este tipo de aparelhos. 

 

 

 

1.3 MÉTODOS DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DOS CIMENTOS 
ORTODÔNTICOS 
 

Para a construção dos aparelhos ortodônticos fixos, podem ser utilizados 

brackets de plástico, de cerâmica ou de metal. A utilização dos dois primeiros 

não levanta problemas na fotopolimerização do cimento ortodôntico. A radiação 

luminosa atravessa o bracket, mantendo energia suficiente para uma correcta 

activação da polimerização da resina. No entanto, os brackets metálicos 

impedem a transmissão da luz. 

Quando são utilizados brackets metálicos, têm sido advogadas duas 

formas possíveis para a aplicação da luz, directamente na zona de colagem ou 

por transiluminação.  
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1.3.1 Fotopolimerização por aplicação directa da luz 
 

A aplicação da luz directamente sobre a zona de colagem poderá ser 

realizada de diversas maneiras. Em todas elas, pressupõe-se que a luz seja 

reflectida pelo esmalte e pela dentina, de maneira a permitir uma eficaz 

activação da polimerização do cimento que se encontra sob o bracket. 

A maior parte dos autores dos estudos anteriormente realizados dividiu o 

tempo total de exposição à luz em dois períodos, um em que a luz era aplicada 

por mesial e um outro, com a luz a ser colocada por distal de cada bracket 

(Ireland, Knight e Sherriff 2003; Cacciafesta, Sfondrini e Scribante 2004; Elaut e 

Wehrbein 2004; Sfondrini et al. 2004; Cal-Neto, Miguel e Zanella 2006; House, 

Ireland e Sherriff 2006; Signorelli et al. 2006). Este método de 

fotopolimerização vai ao encontro às recomendações do fabricante 

relativamente ao sistema adesivo mais utilizado nos referidos estudos, o 

Transbond XT. Segundo ele, a luz deverá ser aplicada durante um determinado 

tempo, que depende do tipo de fotopolimerizador utilizado, por mesial e por 

distal de cada bracket (3M-Unitek-Orthodontic-Products 2005). 

No entanto, são vários os estudos em que são utilizados outros métodos 

de fotopolimerização (Oesterle, Newman e Shellhart 2001; Pettemerides, 

Sherriff e Ireland 2004; Hildebrand et al. 2007; Pandis, Strigou e Eliades 2007). 

Hildebrand et al. (2007) dividiram o tempo total de exposição à luz em dois 

períodos, aplicando a fonte luminosa por incisal/oclusal e gengival de cada 

bracket, com um ângulo de 45º entre a ponta condutora de luz e a superfície do 

dente. Este método de fotopolimerização nem sempre é fácil de realizar, uma 

vez que são frequentes as situações em que o bracket é posicionado muito 

próximo dos tecidos gengivais. 

Noutros casos, a exposição à fonte luminosa por mesial e distal do 

bracket foi complementada pela aplicação adicional da luz por incisal/oclusal 

(Oesterle, Newman e Shellhart 2001; Pettemerides, Sherriff e Ireland 2004). 

Por fim, existem estudos em que a fonte luminosa foi aplicada nas quatro 

margens do bracket. Em algumas situações, o tempo total de exposição foi 

dividido em quatro períodos, tendo sido a luz aplicada por mesial, distal, 

incisal/oclusal e gengival (Sfondrini et al. 2001; Mavropoulos et al. 2003; 

Pandis, Strigou e Eliades 2007). Noutras, os autores utilizaram pontas 
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condutoras de luz com um diâmetro superior ao normal, e a exposição à luz foi 

realizada de uma só vez com a ponta condutora aplicada sobre o centro do 

bracket (Swanson et al. 2004; Mavropoulos et al. 2005; Staudt, Krejci e 

Mavropoulos 2006).   

 

1.3.2 Fotopolimerização por transiluminação 
 

A transiluminação é um outro método que tem sido preconizado para a 

fotopolimerização de cimentos ortodônticos. A luz é aplicada numa das faces 

do dente, sendo direccionada através deste para o cimento de resina que se 

encontra na face oposta. Este método tem sido recomendado para as 

situações em que o metal recobre a maior parte do cimento de resina, como é 

o caso das pontes fixas adesivas e dos brackets metálicos. 

Como foi explicado anteriormente, é necessária uma quantidade mínima 

de energia luminosa para que ocorra uma eficaz activação dos fotoiniciadores 

presentes nos cimentos de resina. Por outro lado, é sabido que existe uma 

diminuição da energia luminosa transmitida através da dentina, à medida que a 

espessura desta aumenta (Price, Murphy e Derand 2000). Pelo método da 

transiluminação, a luz terá que atravessar o esmalte e a dentina da face 

oposta, a câmara pulpar e a dentina e o esmalte da face adjacente ao bracket. 

Assim, tem sido recomendado um aumento do tempo de exposição ou da 

intensidade da luz para que exista uma correcta polimerização do cimento de 

resina (Behrents et al. 1987; Jacoby 1989; Cacciafesta, Sfondrini e Sfondrini 

2000). Este procedimento, além de aumentar o tempo dispendido pelo clínico, 

poderá conduzir a um aumento da temperatura intra-pulpar, com todos os 

possíveis efeitos nefastos que lhe são inerentes (Hannig e Bott 1999). 

Contudo, num estudo in vitro, foram encontrados resultados inesperados 

(Oesterle e Shellhart 2001). Não foram observadas diferenças entre os valores 

de resistência adesiva de brackets metálicos cimentados por transiluminação 

ou com a luz aplicada directamente junto às margens mesial e distal do 

bracket, utilizando o mesmo tempo total de exposição e o mesmo 

fotopolimerizador. Segundo os autores a presença do bracket metálico 

funcionaria como uma barreira à polimerização directa do cimento de resina, de 
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forma idêntica à barreira de esmalte e dentina que existe na polimerização por 

transiluminação. No entanto, este estudo apresenta uma séria limitação: 

apenas foram usados dentes incisivos. Sabendo que os dentes caninos e pré-

molares possuem uma maior espessura de dentina, os resultados não podem 

ser extrapolados para todos os dentes.  

Apesar da diversidade de métodos de fotopolimerização sugeridos, não 

existem estudos em que estes sejam comparados, além do anteriormente 

referido. 
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2 INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOPOLIMERIZADOR E 
DO MÉTODO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO SOBRE A 
MICRODUREZA DE UM CIMENTO DE RESINA 
ORTODÔNTICO 
 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

Para que qualquer aparelho ortodôntico fixo seja eficaz, é fundamental 

que exista uma boa adesão dos brackets ao esmalte dentário. Este facto 

apenas será conseguido se o sistema adesivo apresentar as propriedades 

físicas e químicas necessárias para se obter uma elevada resistência mecânica 

e prevenir o aparecimento de microinfiltração nas interfaces de união. Só deste 

modo, poderá ser preservada a saúde dos tecidos dentários e a eficácia do 

tratamento ortodôntico.  

  

2.1.1 Grau de conversão 
 

Como já foi anteriormente explicado, o endurecimento dos cimentos de 

resina depende da reacção de polimerização, que consiste na união química, 

sucessiva e em cadeia, entre as diversas moléculas de monómero. 

As moléculas de monómero são moléculas insaturadas que apresentam 

ligações duplas entre átomos de carbono. Através da quebra destas ligações 

duplas torna-se possível o estabelecimento de ligações covalentes entre as 
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várias moléculas do monómero de baixo peso molecular e a consequente 

formação das cadeias poliméricas de elevado peso molecular (Rawls 2003). 

Durante a reacção de polimerização, nem todas as ligações duplas entre 

os átomos de carbono são quebradas ou consumidas. O termo “grau de 

conversão” é utilizado para representar a percentagem de ligações duplas 

entre os átomos de carbono que foram quebradas ou consumidas durante a 

reacção de polimerização (Powers e Sakaguchi 2006). 

A obtenção de um grau de conversão adequado tem sido considerada 

como um factor importante para a optimização das propriedades físicas e 

mecânicas das resinas compostas (Ferracane e Greener 1986; Peutzfeldt e 

Asmussen 1996; Ferracane et al. 1997).  

Por outro lado, à medida que o grau de conversão das resinas compostas 

aumenta, diminui a possibilidade de se revelarem os efeitos citotóxicos, 

resultantes da presença de monómero residual (Caughman et al. 1991). Um 

estudo recente demonstrou o potencial citotóxico de dois sistemas adesivos, 

quando estes se encontram mal polimerizados (Vande Vannet e Hanssens 

2007). Os sistemas adesivos testados nesse estudo, o Transbond XT e o 

Excite, são frequentemente utilizados em ortodontia. 

Finalmente, foi ainda demonstrada a influência do grau de conversão dos 

compósitos sobre a sua solubilidade em meio oral, bem como, sobre a sua 

biodegradação ao longo do tempo (Ferracane 1994).  

 

2.1.2 Métodos utilizados para determinar o grau de conversão 
 

A espectroscopia por infravermelhos é o método utilizado para determinar 

o grau de conversão do monómero em polímero que tem sido apontado como o 

mais preciso. Este método permite calcular a percentagem de ligações duplas 

entre átomos de carbono que foram quebradas durante a reacção de 

polimerização. Baseia-se no facto das moléculas absorverem radiação 

electromagnética de acordo com a presença de determinados grupos 

funcionais (Rueggeberg, Caughman e Curtis 1994). Assim, através da 

determinação da banda de radiação infravermelha absorvida, os grupos 

funcionais podem ser facilmente identificados. No entanto, trata-se de um 
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processo bastante complexo, dispendioso e que consome muito tempo 

(Rueggeberg e Craig 1988). 

Deste modo, tem sido estudada a possibilidade de determinar o grau de 

conversão por métodos indirectos. A determinação da microdureza tem sido 

uma das formas mais utilizadas para determinar a eficácia da polimerização 

das resinas compostas. Devido à sua precisão e relativa simplicidade, tem sido 

considerado como o método indirecto mais favorável para investigar o grau de 

conversão (DeWald e Ferracane 1987; Rueggeberg e Craig 1988). No entanto, 

tal como os restantes métodos indirectos, a determinação da microdureza não 

deve ser utilizada para comparar o grau de conversão de diferentes compósitos 

(Ferracane 1985).  

O recurso à determinação do ratio de microdureza tem sido bastante 

empregue na avaliação da profundidade de polimerização dos compósitos foto-

activados usualmente utilizados em dentisteria (Portugal et al. 2002a; Coffey et 

al. 2004; Ernst et al. 2004; Neo et al. 2005; Yap e Soh 2005; Ray et al. 2006). 

Segundo este método, inicia-se por se fotopolimerizar um bloco de compósito, 

aplicando sobre uma das suas faces, a radiação luminosa necessária para a 

activação da reacção de polimerização. Em seguida, é determinada a 

microdureza das faces do bloco que se situam mais perto e mais longe da fonte 

de luz. O valor de microdureza obtido na face mais próxima da luz é 

considerado como representativo de um grau de conversão adequado, uma 

vez que nesta face é possível obter um grau de conversão elevado com 

radiação luminosa de baixa intensidade e com um tempo de exposição curto 

(Rueggeberg et al. 1993). Após a determinação dos valores de microdureza 

nestas duas faces do bloco de compósito, o ratio de microdureza é calculado 

dividindo o valor obtido na face mais distante da fonte de radiação luminosa 

pelo valor de microdureza obtido na face que se encontra mais próxima da luz. 

Tem sido usualmente considerado que a obtenção de um ratio superior ou igual 

a 0,8 corresponde a uma polimerização eficaz do bloco de compósito (Choi et 

al. 2000; Dunn e Bush 2002). Ao contrário dos valores absolutos de 

microdureza, este método pode ser utilizado para comparar diferentes 

compósitos uma vez que é possível estabelecer uma correlação linear entre o 

ratio de microdureza e o grau de conversão (Bouschlicher, Rueggeberg e 

Wilson 2004). 
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2.1.3 Factores que influenciam o grau de conversão 
 

O grau de conversão depende de vários factores, incluindo a composição 

da resina, o tipo e percentagem de partículas de carga, e nos compósitos 

fotopolimerizáveis, o tempo de exposição à radiação luminosa e a intensidade 

da luz (Asmussen 1982a; Rueggeberg, Caughman e Curtis 1994). 

Dependendo das situações, o número de ligações duplas consumidas 

pode representar 65% a 80% do total, no caso dos polímeros foto-activados, ou 

60% a 75%, nos polímeros autopolimerizáveis (Powers e Sakaguchi 2006). 

O tamanho, a forma das partículas de carga e a sua percentagem na 

composição do compósito alteram o índice de refracção e a transmissão da luz 

através da resina, influenciando deste modo o grau de conversão dos 

compósitos (Eliades, Vougiouklakis e Caputo 1987). 

Diversos estudos (Rueggeberg, Caughman e Curtis 1994; Portugal et al. 

2002b; Nomoto et al. 2006; de Jong et al. 2007) realizados no âmbito da 

dentisteria apontam no sentido de que o aumento do tempo de exposição à 

radiação luminosa ou da intensidade da luz conduz a um maior do grau de 

conversão das resinas compostas. Esta relação é tanto mais significativa 

quanto maior é a espessura do bloco de compósito fotopolimerizado 

(Rueggeberg e Jordan 1993). Por outro lado, num estudo (Dietschi, Marret e 

Krejci 2003) em que foi comparada a eficácia de um fotopolimerizador de 

halogéneo e um de plasma, utilizando diversos métodos de fotopolimerização, 

os autores verificaram uma redução no valor de microdureza do compósito, 

quando interpunham um disco de esmalte e dentina, com 2mm de espessura, 

entre o compósito e a fonte de radiação luminosa.  

A diminuição da eficácia de polimerização, à medida que a luz atravessa o 

compósito e a estrutura dentária, é sugestiva da importância que assume o 

estudo da influência da intensidade da radiação luminosa e do tempo de 

exposição sobre a capacidade de fotopolimerização dos sistemas adesivos 

utilizados na cimentação de brackets metálicos. Nestes casos, a luz não pode 

ser aplicada directamente sobre o sistema adesivo, uma vez que tem que 

penetrar e ser reflectida pelo esmalte para chegar à resina. 
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2.1.4 Determinação do grau de conversão de sistemas adesivos 
ortodônticos 

 

Apesar de o grau de conversão dos compósitos e os factores que o 

influenciam já se encontrarem muito estudados, os trabalhos realizados para 

determinar a eficácia de fotopolimerização dos sistemas adesivos utilizados em 

ortodontia são escassos. 

Num dos primeiros estudos realizados com este intuito, Eliades et al. 

(1995) utilizaram a espectroscopia por infravermelhos. Neste trabalho, foi 

analisado o efeito de dois métodos de fotopolimerização sobre o grau de 

conversão de um sistema adesivo, quando utilizado na cimentação de sete 

tipos de brackets cerâmicos e de um tipo de bracket metálico. Os métodos de 

fotopolimerização utilizados foram a aplicação da luz directamente sobre o 

bracket durante 20 segundos ou aplicação da luz durante dois períodos de 10 

segundos, um por incisal e o outro por gengival do bracket. Os autores, ao 

compararem o grau de conversão encontrado para os diversos tipos de 

bracket, verificaram que os valores obtidos no grupo de espécimes em que 

tinham sido utilizados brackets metálicos eram significativamente inferiores aos 

obtidos com qualquer dos brackets estéticos, independentemente do método 

de fotopolimerização utilizado. Segundo a interpretação dos autores, esta 

redução do grau de conversão deveu-se ao facto dos brackets metálicos 

bloquearem a transmissão da luz, impedindo-a de chegar ao sistema adesivo. 

Deste modo, a energia da radiação luminosa disponível para a activação do 

sistema adesivo encontrava-se diminuída. Nos grupos de espécimes em que 

foram utilizados brackets metálicos, o grau de conversão obtido quando a luz 

era aplicada por incisal e gengival dos brackets revelou-se significativamente 

mais elevado do que quando a luz foi aplicada sobre o bracket. Estes 

resultados estão de acordo com os obtidos num estudo efectuado 

posteriormente pelos mesmos autores (Eliades et al. 2000). 

Este novo trabalho foi realizado com o objectivo de comparar o grau de 

conversão de quatro tipos de sistemas adesivos ortodônticos quando utilizados 

na cimentação de brackets metálicos. Os sistemas adesivos avaliados 

apresentavam formas distintas de activação da reacção de polimerização. Foi 

utilizado um sistema adesivo autopolimerizável com duas pastas, um 
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autopolimerizável “no-mix”, um de dupla polimerização e finalmente, um 

fotopolimerizável. Para a polimerização dos sistemas adesivos foto-activados, 

foi utilizado um fotopolimerizador de halogéneo com capacidade de emitir 

radiação luminosa com 650mWcm2. A luz foi aplicada durante dois períodos de 

10 segundos, um por incisal e outro por gengival do bracket. Adicionalmente, 

foi realizado um grupo em que os espécimes foram fabricados com brackets 

cerâmicos cimentados com o sistema adesivo fotopolimerizável, utilizando o 

método de fotopolimerização anteriormente descrito. Os autores verificaram, 

através da espectroscopia por infravermelhos, que o sistema adesivo de 

polimerização dupla apresentou um grau de conversão estatisticamente mais 

elevado que os restantes sistemas adesivos. Nas condições testadas, o grau 

de conversão do sistema adesivo autopolimerizável de duas pastas revelou-se 

inferior aos dos restantes adesivos. Por outro lado, analisando a influência 

exercida pelo tipo de bracket utilizado, sobre a capacidade de 

fotopolimerização, os autores verificaram que a sistema adesivo 

fotopolimerizado sob brackets metálicos apresentava um grau de conversão 

inferior ao observado com brackets cerâmicos, sendo idêntico ao obtido com os 

sistemas adesivos autopolimerizáveis de duas pastas. 

Como foi explicado no capítulo anterior, é necessário fornecer uma 

determinada quantidade de energia luminosa ao fotoiniciador para que exista 

uma correcta activação da reacção de polimerização dos sistemas adesivos 

fotopolimerizáveis. Esta energia resulta da interacção entre a intensidade 

luminosa e o período de tempo em que a resina é exposta à luz, sendo estes 

dois factores inversamente proporcionais. Nos últimos tempos, têm surgido no 

mercado, aparelhos fotopolimerizadores com capacidade de emitir radiação 

luminosa de elevada intensidade, com o objectivo de, reduzindo o tempo de 

exposição à luz, diminuir o tempo dispendido pelo clínico nos procedimentos 

inerente à colagem dos brackets. 

Foram publicados recentemente três estudos realizados para determinar a 

eficácia deste tipo de aparelhos fotopolimerizadores (Kauppi e Combe 2003; 

Wendl, Droschl e Kern 2004; Niepraschk et al. 2007). 

Num dos estudos, Kauppi e Combe (2003) analisaram a eficácia de três 

aparelhos fotopolimerizadores de halogéneo, um de baixa intensidade 

(440mW/cm2) e dois de elevada intensidade (superior a 1000mW/cm2), na 
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fotopolimerização de dois sistemas adesivos ortodônticos. Além deste 

objectivo, os autores quiseram comparar a influência de diversos tempo de 

exposição sobre a fotopolimerização dos sistemas adesivos. Assim, foi 

avaliado o grau de conversão, nas diversas situações experimentais, 

recorrendo à espectrometria por infravermelhos e à determinação da 

microdureza. Verificaram existir um aumento quer do grau de conversão como 

do valor de microdureza à medida que aumentavam o tempo de exposição do 

sistema adesivo à luz. Este aumento foi mais expressivo com a lâmpada de 

baixa intensidade, o que parece confirmar que os aparelhos de elevada 

intensidade permitem obter um grau de conversão adequado num período de 

tempo mais reduzido. Os resultados parecem ainda sugerir que, a partir de 

determinado limite, o aumento do tempo de exposição não introduz benefícios 

significativos. Por outro lado, o aumento da intensidade da radiação luminosa 

levou a um aumento dos valores de microdureza, sem que se tenham 

verificado diferenças significativas no grau de conversão determinado por 

espectroscopia quando se variou a intensidade luminosa. Assim, os autores 

não encontraram uma correlação linear entre a determinação da microdureza e 

a determinação do grau de conversão por espectroscopia por infravermelhos. 

No entanto, este estudo apresenta dois aspectos passíveis de crítica. Em 

primeiro lugar, os sistemas adesivos foram fotopolimerizados aplicando a fonte 

luminosa directamente sobre eles, não reproduzindo a situação ocorrida na 

clínica, por não terem sido utilizados brackets. Em segundo lugar, a 

determinação da microdureza foi realizada imediatamente após a 

fotopolimerização, enquanto que a determinação do grau de conversão por 

espectroscopia por infravermelhos foi efectuada duas semanas mais tarde. 

Como é sabido, a reacção de polimerização deste tipo de resinas contínua 

após o período de activação luminosa (Watts, Amer e Combe 1987).  

No segundo estudo, Wendl, Droschl e Kern (2004) recorreram à 

espectroscopia por infravermelhos para avaliar a influência de quatro aparelhos 

de fotopolimerização sobre o grau de conversão de um sistema adesivo 

ortodôntico. Os fotopolimerizadores testados foram dois fotopolimerizadores de 

halogéneo, um com 550mW/cm2 e o outro com 1100mWcm2, um 

fotopolimerizador LED com 750mW/cm2 e um fotopolimerizador de arco de 

plasma com 1600mW/cm2. Os autores observaram um elevado grau de 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 22 

conversão quando qualquer um dos fotopolimerizadores era aplicado 

directamente sobre o sistema adesivo durante o tempo de exposição 

recomendado. No entanto, quando o sistema adesivo era fotopolimerizado sob 

brackets metálicos, todos os fotopolimerizadores se mostraram ineficazes para 

a obtenção de uma correcta polimerização da porção do sistema adesivo que 

se encontrava na área central do bracket. Baseados neste facto, os autores 

especularam sobre a possibilidade dos valores de resistência adesiva entre 

bracket e dente serem obtidos apenas à custa das porções de sistema adesivo 

que se encontram nas extremidades do bracket. 

Por fim, no estudo mais recente (Niepraschk et al. 2007), é analisada a 

influência do tipo de aparelho fotopolimerizador e do tempo de irradiação sobre 

o grau de conversão de um cimento de resina ortodôntico. O cimento 

ortodôntico foi fotopolimerizado sob brackets metálicos de acordo com uma das 

seguintes condições: fotopolimerizador de halogéneo (800mW/cm2) durante 20 

segundos, fotopolimerizador LED (1100mW/cm2) durante 20 ou 10 segundos, 

ou fotopolimerizador de arco de plasma (2040mW/cm2) durante 10 segundos. 

Os resultados obtidos revelaram que o tempo de exposição à fonte luminosa 

apresentou uma maior influência para a obtenção de uma polimerização eficaz, 

do que o tipo de fotopolimerizador utilizado. 

 



                                                                                                                                                                               Estudo de microdureza 

 23

 

2.2 OBJECTIVOS 
 

1. Analisar a eficácia da fotopolimerização de um cimento de resina ortodôntico 

em diversas áreas do bracket, de acordo com as seguintes hipóteses:   

H0: A microdureza do cimento de resina não é influenciada pelo local do 

bracket onde é determinada. 

H1: A microdureza do cimento de resina é influenciada pelo local do bracket 

onde é determinada. 

 

2. Estudar a influência do tipo de aparelho fotopolimerizador sobre a 

microdureza de um cimento de resina utilizado em ortodontia como promotor 

de adesão, segundo as seguintes hipóteses:   

H0: A microdureza do cimento de resina não é influenciada pelo tipo de 

aparelho fotopolimerizador utilizado. 

H1: A microdureza do cimento de resina é influenciada pelo tipo de aparelho 

fotopolimerizador utilizado. 

 

3. Determinar a influência do método de fotopolimerização sobre a microdureza 

de um cimento de resina utilizado como promotor de adesão de brackets ao 

esmalte dentário, segundo as seguintes hipóteses:   

H0: A microdureza do cimento de resina não é influenciada pelo método de 

fotopolimerização usado. 

H1: A microdureza do cimento de resina é influenciada pelo método de 

fotopolimerização usado. 

  

4. Determinar a existência de interacção entre o tipo de aparelho 

fotopolimerizador e o método de fotopolimerização, de acordo com as 

seguintes hipóteses: 

H0: Não existe interacção. 

H1: Existe interacção.  
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5. Avaliar a capacidade de polimerização do sistema adesivo de acordo com o 

tipo de aparelho fotopolimerizador e o método de fotopolimerização, de 

acordo com as seguintes hipóteses: 

H0: Não existe uma polimerização eficaz do cimento ortodôntico. 

H1: Existe uma polimerização eficaz do cimento ortodôntico. 
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2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.3.1 Delineamento experimental 
 

Foi investigada a influência do tipo de fotopolimerizador e do método de 

fotopolimerização sobre os valores de microdureza de um cimento de resina 

fotopolimerizado sob brackets metálicos. 

Foram avaliados quatro métodos de fotopolimerização do cimento 

ortodôntico e testados três fotopolimerizadores, uma lâmpada de halogéneo e 

dois LEDs. As várias combinações possíveis entre as duas variáveis 

independentes (tipo de aparelho fotopolimerizador e método de 

fotopolimerização) determinaram a constituição de doze grupos experimentais. 

Os valores de microdureza Vickers foram determinados por intermédio de 

testes de resistência à penetração efectuados na superfície do cimento 

ortodôntico. 

 

2.3.2 Preparação do dente 
 

Neste estudo, foi utilizado um dente incisivo central superior humano, de 

forma a simular o procedimento clínico, em que o sistema adesivo ortodôntico é 

polimerizado por reflexão da luz no esmalte dentário.  

A preparação do dente foi realizada de acordo com a especificação 

técnica da ISO (ISO 2003). Após a extracção, o dente foi lavado em água 

corrente e foi-lhe removido o ligamento periodontal. Em seguida, foi 

armazenado numa solução de cloramina a 0,5%, a 4ºC, durante uma semana. 

Finalmente, o incisivo central foi incluído num cilindro de metacrilato de 

isobutilo autopolimerizável (Sampl-Kwick, lote nº 51-09-5020, Buehler, Lake 

Bluff, IL 60044, EUA) (Figura 2.1). A superfície vestibular do dente foi exposta e 

tornada plana com o auxílio sucessivo de lixas de carboneto de silício de grão 

220, 320, 500 e 1000, sob água corrente. As lixas encontravam-se montadas 

numa polidora manual Struers, modelo Lunn Major (Struers, DK-2610 Rodovre, 

Copenhaga, Dinamarca). 
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Figura 2.1: Dente incisivo central humano incluído em bloco de acrílico. 

 

 

 

2.3.3 Polimerização do cimento ortodôntico 
 

A superfície de esmalte do incisivo central foi coberta com uma tira de 

acetato com 0,03mm de espessura (Hawe Stripoll nº 686, Hawe Neos Dental, 

CH-6934 Bioggio, Suiça), de forma a impedir a adesão do cimento de resina ao 

dente. Foi usada uma tira de acetato para a fabricação de cada espécime. 

Foram utilizados 120 brackets ortodônticos metálicos para incisivos 

centrais superiores [Victory SériesTM Standard Edgewise Bracket Univ U 

Central, .022 (0,56mm), 0º TQ 0º Ang, lote nº 997765100, 3M Unitek, Monrovia, 

CA 91016, EUA]. A base dos brackets tinha uma área de 10,92mm2 e 

apresentava uma rede metálica para promover a adesão ao cimento 

ortodôntico. 

O sistema adesivo utilizado foi o cimento de resina fotopolimerizável 

Transbond XT Light Cure Orthodontic Adhesive, lote: RU, e validade até 2009-

01 (3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA) (Figura 2.2). 

A base de cada bracket foi coberta com um volume padrão do cimento 

ortodôntico e pressionado firmemente de encontro à tira de acetato que cobria 

a superfície de esmalte dentário (Figura 2.3). Após a cuidadosa remoção dos 

excessos com uma sonda, o cimento ortodôntico foi fotopolimerizado (Figura 

2.4). 
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Figura 2.2: Cimento de resina fotopolimerizável Transbond XT Light Cure Orthodontic Adhesive. 

 

 

 
Figura 2.3: Aplicação do bracket sobre a superfície vestibular do dente. 

 

 

 
Figura 2.4: Fotopolimerização do cimento de resina. 
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A intensidade da luz emitida pelos fotopolimerizadores foi verificada 

imediatamente antes de se iniciar a polimerização do sistema adesivo de cada 

grupo. Foi utilizado um radiómetro (Demetron L.E.D. Radiometer, nº de série: 

79300882, Kerr, Danbury, CT 06810, EUA) capaz de registar intensidade 

luminosa até 2000mW/cm2.  

Os 120 espécimes foram inicialmente divididos segundo o aparelho 

fotopolimerizador utilizado. Nos grupos experimentais I, II, III e IV foi utilizado 

um fotopolimerizador de halogéneo com uma intensidade luminosa de 

400mW/cm2 e um comprimento de onda de 400 a 500nm (Ortholux XT Visible 

Light Curing Unit, nº de série: 202187, 3M Unitek, St. Paul, MN 55144, EUA) 

(Figura 2.5). Nos grupos experimentais V, VI, VII e VIII o cimento ortodôntico foi 

fotopolimerizado com o Ortholux LED Curing Light, nº de série: 939830000776 

(3M Unitek, 82171 Puchheim, Alemanha) (Figura 2.6). Este aparelho emitia 

uma luz com uma intensidade de aproximadamente 800mW/cm2 e um 

comprimento de onda com uma amplitude entre os 430 e 480nm. Nos grupos 

experimentais IX, X, XI e XII foi utilizado um LED de elevada intensidade 

luminosa, aproximadamente 1400mW/cm2, com um comprimento de onda 

situado no intervalo entre os 430 e 490nm (Bluephase 16i LED, nº de série: 

1610247, Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan, Liechtenstein) (Figura 2.7). 

 

 

 
Figura 2.5: Aparelho fotopolimerizador Ortholux XT Visible Light Curing Unit. 
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Figura 2.6: Aparelho fotopolimerizador Ortholux LED Curing Light. 

 

 
Figura 2.7: Aparelho fotopolimerizador Bluephase 16i LED. 

 

 

O método utilizado na fotopolimerização do cimento ortodôntico 

determinou a segunda divisão dos espécimes. Nos grupos experimentais I, V e 

IX, a luz foi aplicada durante um tempo total de 10 segundos. Este tempo foi 

dividido em duas aplicações de 5 segundos, uma por mesial e outra por distal 

do bracket, com um ângulo de incidência de 90º relativamente à base do 

bracket. Nos grupos experimentais II, VI e X foi utilizado um tempo da 

fotopolimerização adicional em que a luz foi aplicada por incisal. O tempo de 

exposição total foi de 15 segundos. A luz foi aplicada durante dois períodos de 

5 segundos, um por mesial e outro por distal do bracket, com um ângulo de 

90º. Finalmente, a luz foi aplicada durante 5 segundos por incisal, com uma 

incidência de 45º. Nos grupos experimentais III, VII e XI, o cimento ortodôntico 

foi fotopolimerizado durante dois períodos de 10 segundos, por mesial e por 
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distal do bracket, fazendo incidir a luz perpendicularmente à base do bracket. O 

tempo total de aplicação da luz foi de 20 segundos. Nos grupos experimentais 

IV, VIII e XII, a luz foi aplicada durante três períodos de 10 segundos. O ângulo 

formado entre a ponta condutora da luz e a base do bracket foi de 90º por 

mesial e distal e de 45º por incisal. O tempo total de exposição à radiação 

luminosa foi de 30 segundos. 

Foram assim constituídos 12 grupos experimentais, de 10 espécimes, de 

acordo com as várias combinações possíveis entre os aparelhos 

fotopolimerizadores e os métodos de fotopolimerização testados (Tabela 2.1). 

 

Aparelho fotopolimerizador Método de fotopolimerização  Grupo 

5” por mesial + 5” por distal I 

5” por mesial + 5” por distal + 5” por incisal II 

10” por mesial + 10” por distal III 

Ortholux XT Visible Light Curing Unit 
    (lâmpada de halogéneo de 400mW/cm2) 

10” por mesial + 10” por distal + 10” por incisal IV 

5” por mesial + 5” por distal V 

5” por mesial + 5” por distal + 5” por incisal VI 

10” por mesial + 10” por distal VII 

Ortholux LED Curing Light 
    (LED de 800mW/cm2) 

10” por mesial + 10” por distal + 10” por incisal VIII 

5” por mesial + 5” por distal IX 

5” por mesial + 5” por distal + 5” por incisal X 

10” por mesial + 10” por distal XI 

Bluephase 16i 
(LED de 1400 mW/cm2) 

10” por mesial + 10” por distal + 10” por incisal XII 

   
Tabela 2.1: Grupos experimentais criados com os 120 espécimes (n=10). 

 

Os grupos experimentais III e V reflectiram as recomendações do 

fabricante do cimento ortodôntico utilizado. O tempo de exposição à radiação 

luminosa emitida pelo Bluephase 16i não é especificado pelo fabricante. 

Os três aparelhos fotopolimerizadores apresentavam pontas condutoras 

da luz com um diâmetro de 8mm. 
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Após a fotopolimerização do cimento ortodôntico, os espécimes foram 

mantidos no escuro, durante um período de 24 horas, num ambiente seco e à 

temperatura ambiente (23±2ºC). Terminado este período de armazenamento, a 

tira de acetato foi descartada e foram realizados os testes de microdureza. 

 

2.3.4 Testes de microdureza Vickers 
 

Os valores de microdureza Vickers (HV) foram determinados por 

intermédio de um microdurómetro (Schimadzu Corporation, Kyoto 604-8511, 

Japão), utilizando uma carga de 100 gramas e um tempo de penetração de 10 

segundos (Portugal e Jardim 2007) (Figura 2.8).  

Estes valores foram calculados após a determinação da resistência que o 

cimento ortodôntico exibia à penetração de uma pirâmide invertida de 

diamante. Foi aplicada uma carga à pirâmide de base quadrada, de modo a 

que o seu vértice penetrasse perpendicularmente à superfície do espécime. 

Após a remoção da carga, foi realizada a medição das duas diagonais da 

indentação, em forma de losango, deixada na superfície do cimento. O valor 

médio destas duas medições foi utilizado para calcular o valor de microdureza 

Vickers de acordo com a fórmula apresentada na figura 2.9. 

 

 
Figura 2.8: Microdurómetro. 
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Numero de Dureza Vickers (HV)

HV = 1854.4 P
d2

P = carga (g)

d = valor médio das duas diagonais da indentação (µm)

Numero de Dureza Vickers (HV)

HV = 1854.4 P
d2

HV = 1854.4 P
d2

P = carga (g)

d = valor médio das duas diagonais da indentação (µm)

P = carga (g)

d = valor médio das duas diagonais da indentação (µm)
 

Figura 2.9: Fórmula utilizada para o cálculo da microdureza a partir da indentação efectuada na 
superfície do cimento. 

 

Em cada espécime foram identificadas 5 áreas distintas: mesial, distal, 

incisal, gengival e central. Foram realizadas 3 indentações em cada área, 

perfazendo um total de 15 por espécime. Para cada área, foi calculada a média 

das três medições de forma a obter um valor único de microdureza Vickers 

(HV). 

 

2.3.5 Análise estatística 
 

Foi realizado um ensaio piloto prévio, de forma a poder determinar a 

dimensão da amostra (n), que foi calculada utilizando a fórmula desenvolvida 

por Snedecor e Cochran: n =1+2C(s/d)2, em que s é o desvio padrão, d 

representa a diferença a ser detectada e C a constante dependente do valor de 

α e β seleccionados (Dell, Holleran e Ramakrishnan 2002). O erro estatístico 

tipo I (α) foi fixado em 0,05 e o erro tipo II (β) em 0,20. 

Os dados obtidos foram inseridos numa base de dados e analisados 

estatisticamente com uma aplicação informática comercial – SPSS for 

Windows, versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL 60606, EUA). 

Inicialmente, foi efectuada a estatística descritiva dos valores de 

microdureza Vickers. Para cada grupo experimental foi calculada a média, o 

desvio padrão e os valores máximo e mínimo, de acordo com a respectiva zona 

do bracket. 

Os valores de microdureza foram submetidos a uma análise de variância 

(ANOVA) para medições repetidas. O tipo de aparelho fotopolimerizador e o 

método de fotopolimerização foram utilizados como variáveis independentes. A 

variável que deu origem às medições repetidas foi a área do bracket. A 
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microdureza Vickers foi utilizada como variável dependente. Em seguida, foram 

efectuadas cinco análises de variância factorial (ANOVA), com duas 

dimensões, de acordo com cada uma das áreas do bracket. Por último, sempre 

que se justificou, foram realizadas diversas análises de variância com uma 

dimensão, de acordo com o método de fotopolimerização utilizado, e os 

subsequentes testes post-hoc, segundo o método de Tukey, para comparação 

dos diferentes grupos experimentais. 

 

2.3.6 Cálculo do ratio de microdureza 
 

Adicionalmente, foram fabricados 10 espécimes seguindo a metodologia 

atrás descrita. Neste grupo, que serviu como padrão, o cimento ortodôntico 

começou por ser fotopolimerizado com o aparelho fotopolimerizador Bluephase 

16i, aplicando a luz de forma indirecta durante dois períodos de 10 segundos, 

um por mesial e outro por distal do bracket. Após este procedimento, o bracket 

foi removido do dente e fotopolimerizado com a radiação luminosa incidindo 

directamente sobre o cimento ortodôntico durante 150 segundos. 

Em cada espécime foram realizadas 3 indentações na área central do 

bracket. A média das medições das 3 indentações foi utilizada como valor 

único de microdureza Vickers (HV). Em seguida, foi calculado o valor médio de 

microdureza dos 10 espécimes, que foi considerado como representativo do 

valor de microdureza do cimento ortodôntico com um grau de conversão 

máximo. 

Por fim, foi calculado o ratio de microdureza para cada grupo 

experimental, dividindo o valor médio de microdureza de cada grupo pelo valor 

de microdureza do grupo padrão. A obtenção de um valor superior ou igual a 

0,8 indicou que as condições experimentais testadas permitiram obter uma 

polimerização eficaz do cimento ortodôntico. 
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2.4 RESULTADOS 
 

2.4.1 Análise global dos resultados 
 

Os valores médios de microdureza Vickers encontram-se descritos na 

tabela 2.2, segundo as diferentes áreas do bracket e os diferentes grupos 

experimentais. 

 

Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização 

Mesial Distal Incisal Gengival Central 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 32,05 28,27 10,45 1,93 1,13 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 40,69 37,74 44,76 11,21 22,23 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 40,29 37,60 22,17 14,19 12,28 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 46,32 45,84 49,22 26,59 32,30 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 45,92 44,38 36,23 25,62 24,68 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 48,63 46,52 52,04 32,80 35,23 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 46,36 46,47 43,12 33,33 33,98 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 59,05 53,34 56,33 37,43 46,01 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 46,57 41,85 39,31 33,12 31,96 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 53,77 54,63 53,49 42,06 45,26 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 59,46 56,24 48,86 44,39 41,80 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 61,23 56,08 59,29 48,40 49,40 

       
 
Tabela 2.2: Valores médios de microdureza Vickers, segundo a área do bracket. 

 

Uma vez que foram feitas medições em cinco áreas de cada bracket, os 

valores de microdureza foram sujeitos a uma análise de variância (ANOVA) 

para medições repetidas. O aparelho fotopolimerizador e o método de 

fotopolimerização foram utilizados como variáveis independentes. A área do 

bracket foi a variável que deu origem às medições repetidas. A microdureza 
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Vickers foi usada como variável dependente. De acordo com a metodologia 

recomendada para as análises de variância de medições repetidas, começou 

por se realizar o teste de esfericidade de Mauchly. Uma vez que este teste 

apresentou um valor de p<0,001, o pressuposto da esfericidade não se 

verificou. Assim, foi necessário efectuar a correcção dos graus de liberdade da 

estatística F segundo o critério de Greenhouse-Geisser. A análise de variância 

(ANOVA) de medições repetidas revelou que a área do bracket em que eram 

realizados os testes apresentava uma influência estatisticamente muito 

significativa (p<0,001) sobre os valores de microdureza. Verificou-se também 

uma interacção estatisticamente muito significativa (p<0,001) entre a área do 

bracket e o tipo de aparelho fotopolimerizador, entre a área do bracket e o 

método de fotopolimerização e entre a área do bracket, o tipo de aparelho 

fotopolimerizador e o método de fotopolimerização (Tabela 2.3). 

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P Potência do 
teste 

Área do bracket 3,19 36076,77 11315,84 372,08 <0,001*** 1,00

Área do bracket /  
Aparelho fotopolimerizador 6,38 3193,90 500,90 16,47 <0,001*** 1,00

Área do bracket /  
Método de fotopolimerização 9,57 4108,53 429,56 14,12 <0,001*** 1,00

Área do bracket /  
Aparelho fotopolimerizador /  
Método de fotopolimerização 

19,13 1989,54 104,01 3,42 <0,001*** 1,00

Residual 344,32 10471,69 30,41  

GL – Graus de liberdade; SQ - Soma dos quadrados do tipo III; QM – Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.3: Análise de variância (ANOVA) de medições repetidas com o método de correcção segundo 
Greenhouse-Geisser, da microdureza Vickers  (variáveis independentes: aparelho fotopolimerizador e 
método de fotopolimerização; variável que deu origem às medições repetidas: área do bracket; variável 
dependente: microdureza Vickers). 
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Em seguida, os dados foram divididos, de maneira a poder analisar a 

influência do aparelho fotopolimerizador e do método de fotopolimerização em 

cada uma das cinco áreas do bracket. 

 

2.4.2 Análise dos resultados na área mesial do bracket 
 

A estatística descritiva da microdureza na área mesial do bracket 

encontra-se descrita na tabela 2.4. São apresentados o valor médio, o desvio 

padrão e os valores mínimo e máximo de cada grupo experimental.  

 

 

Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização 

N Média Desvio 
Padrão 

Mín. Máx. 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 32,05 6,88 21,08 39,64 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 40,69 5,80 31,69 51,00 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 40,29 8,12 27,31 57,28 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 46,32 6,03 36,48 56,48 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 45,92 7,60 37,84 59,99 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 48,63 6,12 41,43 56,28 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 46,36 8,90 36,48 68,32 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 59,05 7,04 49,35 70,46 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 46,57 5,99 37,74 56,88 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 53,77 5,64 45,13 67,02 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 59,46 8,04 50,16 76,92 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 61,23 6,18 49,03 68,06 

       

Tabela 2.4: Estatística descritiva dos valores de microdureza Vickers na área mesial do bracket. 
 

 

A análise de variância (ANOVA) com duas dimensões revelou que, tanto o 

tipo de aparelho fotopolimerizador, como o método de fotopolimerização, 

apresentaram uma influência estatisticamente muito significativa (p<0,001) 



                                                                                                                                                                               Estudo de microdureza 

 37

sobre os valores de microdureza obtidos nesta área do bracket (Tabela 2.5). 

No entanto, a interacção entre estes dois factores não se mostrou 

estatisticamente significativa (p=0,108). 

Os valores médios foram, em seguida, comparados segundo o método de 

Tukey. Os resultados exibiram diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) entre todos os aparelhos fotopolimerizadores (Tabela 2.6 e gráfico 

2.1). 

 

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P Potência do 
teste 

Aparelho fotopolimerizador 2 4915,63 2457,82 51,04 <0,001*** 1,00

Método de fotopolimerização 3 2964,98 988,33 20,53 <0,001*** 1,00

Aparelho fotopolimerizador / 
Método de fotopolimerização 6 516,57 86,10 1,79 0,108    . 0,65

Residual 108 5200,30 48,15  

GL – Graus de liberdade; SQ - Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.5: Análise de variância (ANOVA) com duas dimensões, da microdureza Vickers (variáveis 
independentes: aparelho fotopolimerizador e método de fotopolimerização; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área mesial do bracket. 

 

 

 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 10,15 1,55 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 15,42 1,55 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 5,27 1,55 0,003 ** 

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.6: Resultados das comparações múltiplas entre grupos segundo o método de Tukey (n=40; 
variável dependente: microdureza Vickers), na área mesial do bracket. 
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Gráfico 2.1: Microdureza Vickers na área mesial do bracket (n=40; os grupos representados sob a 
mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas). 

 

  

2.4.3 Análise dos resultados na área distal do bracket 
 

A estatística descritiva dos valores obtidos na área distal do bracket 

encontra-se exibida na tabela 2.7. 

Os resultados obtidos nesta área foram numa primeira fase sujeitos a uma 

análise de variância factorial (ANOVA) de duas dimensões (Tabela 2.8). Tal 

como a análise efectuada para a área mesial do bracket, esta revelou uma 

influência estatisticamente muito significativa (p<0,001) dos dois factores nos 

valores de microdureza. No entanto, ao contrário do sucedido na área 

anteriormente descrita, a interacção mostrou-se estatisticamente muito 

significativa (p<0,001), indicando que a influência do aparelho fotopolimerizador 

dependia do método de fotopolimerização utilizado (Gráficos 2.2 e 2.3). Com o 

objectivo de determinar esta dependência, foi realizada uma análise de 

variância (ANOVA) de uma dimensão, para cada método. 

Os valores de microdureza dos brackets fotopolimerizados durante “5+5 

segundos” foram influenciados de forma estatisticamente muito significativa 

(p<0,001) pelo tipo de aparelho fotopolimerizador utilizado (Tabela 2.9). A 

comparação múltipla entre grupos, realizada segundo o método de Tukey e 

descrita na tabela 2.10 e no gráfico 2.4, indicou que as diferenças 

apresentadas entre o grupo experimental de espécimes fotopolimerizado com o 

Ortholux XT e os polimerizados com qualquer dos dois aparelhos LED eram 
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estatisticamente significativas (p<0,01). No entanto, entre os dois aparelhos 

LED não se verificaram diferenças estatisticamente significativas (p=0,719). 

Os resultados obtidos com os métodos “5+5+5 segundos” e “10+10 

segundos” foram semelhantes. As análises de variância (ANOVA) de uma 

dimensão evidenciaram influência estatisticamente muito significativa (p<0,001) 

do aparelho fotopolimerizador (Tabelas 2.11 e 2.13). Os subsequentes testes 

post-hoc segundo Tukey mostraram que a utilização de diferentes aparelhos 

fotopolimerizadores originaram valores de microdureza estatisticamente 

diferentes (p<0,05) (Tabelas 2.12 e 2.14 e gráficos 2.5 e 2.6). 

Por último, a ANOVA de uma dimensão efectuada para os espécimes 

fotopolimerizados durante “10+10+10 segundos”, também evidenciou que o 

tipo de aparelho fotopolimerizador teve influência estatisticamente significativa 

(p=0,001) sobre os valores de microdureza (Tabela 2.15). Os testes post-hoc 

revelaram que, apenas não existiram diferenças estatisticamente significativas 

(p=0,508) entre os espécimes fotopolimerizados com o Ortholux LED e o 

Bluephase 16i (Tabela 2.16 e gráfico 2.7).  

 

Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização 

n Média Desvio 
Padrão 

Mín. Máx. 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 28,27 6,65 20,08 40,22 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 37,74 5,91 29,64 49,67 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 37,59 9,37 28,33 58,24 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 45,84 6,45 36,99 57,68 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 44,38 9,23 33,86 64,07 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 46,52 6,12 38,17 57,89 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 46,47 3,65 41,56 53,64 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 53,34 5,17 48,40 61,75 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 41,85 5,36 30,06 49,35 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 54,63 6,65 44,16 64,07 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 56,24 4,04 49,03 63,36 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 56,08 4,50 50,33 62,66 

Tabela 2.7: Estatística descritiva dos valores de microdureza Vickers na área distal do bracket. 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P Potência do 
teste 

Aparelho fotopolimerizador 2 4626,72 2313,36 57,75 <0,001*** 1,00

Método de fotopolimerização 3 2847,13 949,04 23,69 <0,001*** 1,00

Aparelho fotopolimerizador / 
Método de fotopolimerização 6 602,60 100,43 2,51 0,026*  . 1,00

Residual 108  

GL - Graus de liberdade; SQ - Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.8: Análise de variância (ANOVA) com duas dimensões, da microdureza Vickers (variáveis 
independentes: aparelho fotopolimerizador e método de fotopolimerização; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área distal do bracket. 
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Gráfico 2.2: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de fotopolimerização; 
variável dependente: microdureza Vickers (VH)], na área distal do bracket. 
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Gráfico 2.3: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de fotopolimerização; 
variável dependente: microdureza Vickers (VH)], na área distal do bracket. 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 1499,53 749,77 14,22 <0,001***

Residual 27 1423,33 52,72  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.9: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de 
mais 5 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área distal do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 16,10 3,28 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 13,57 3,28 0,001 ** 

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 2,53 3,28 0,719  

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.10: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para os 
brackets que foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial do 
bracket seguido de mais 5 segundos por distal (variável dependente: Microdureza Vickers), na área 
distal do bracket. 
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Gráfico 2.4: Microdureza Vickers obtida na área distal do bracket com o método em que o sistema 
adesivo é polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal 
(n=10; os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 1427,61 713,80 18,38 <0,001***

Residual 27 1048,74 38,84  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM – Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.11: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal 
do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por incisal (variável independente: 
aparelho fotopolimerizador; variável dependente: microdureza Vickers), na área distal do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 8,78 2,79 0,011 * 

 LED 1400mW/cm2 16,89 2,79 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 8,11 2,79 0,019 * 

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.12: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para os 
brackets que foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 
segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por incisal (variável 
dependente: Microdureza Vickers), na área distal do bracket. 
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Gráfico 2.5: Microdureza Vickers obtida na área distal do bracket com o método em que o sistema 
adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um 
período suplementar de 5 segundos por incisal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não 
apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 1740,82 870,41 22,25 <0,001***

Residual 27 1056,36 39,12  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.13: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de 
mais 10 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área distal do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 8,88 2,80 0,010 * 

 LED 1400mW/cm2 18,65 2,80 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 9,77 2,80 0,005 ** 

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.14: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para os 
brackets que foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial do 
bracket seguido de mais 10 segundos por distal (variável dependente: Microdureza Vickers), na área 
distal do bracket. 
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Gráfico 2.6: Microdureza Vickers obtida na área distal do bracket com o método em que o sistema 
adesivo é polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por 
distal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 561,36 280,68 9,50 0,001**

Residual 27 797,77 29,55  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM – Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.15: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal 
do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por incisal (variável independente: 
aparelho fotopolimerizador; variável dependente: microdureza Vickers), na área distal do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 7,50 2,43 0,013 * 

 LED 1400mW/cm2 10,23 2,43 0,001 ** 

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 2,73 2,43 0,508  

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.16: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para os 
brackets que foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 
segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por incisal (variável 
dependente: Microdureza Vickers), na área distal do bracket. 
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Gráfico 2.7: Microdureza Vickers obtida na área distal do bracket com o método em que o sistema 
adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um 
período suplementar de 10 segundos por incisal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não 
apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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2.4.4 Análise dos resultados na área incisal do bracket 
 

O valor médio, desvio padrão e valores mínimos e máximos de 

microdureza Vickers obtidos na área incisal do bracket são apresentados na 

tabela 2.17. Nos grupos experimentais em que os espécimes foram 

fotopolimerizados durante “5+5 segundos” ou “10+10 segundos”, os valores 

médios obtidos nesta área do bracket foram de uma maneira geral menos 

elevados do que nas áreas mesial e distal. Esta tendência não se verificou nos 

grupos em que a luz foi aplicada durante um período suplementar por incisal. A 

aplicação da fonte luminosa por incisal do bracket gerou um aumento dos 

valores de microdureza nesta área. Os valores de médios apresentaram uma 

grande amplitude de variação, situando-se entre 10,45 e 59,29HV.  

 

 

 

Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização 

n Média Desvio 
Padrão 

Mín. Máx. 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 10,45 4,72 6,03 22,15 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 44,76 4,32 40,10 54,75 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 22,17 7,53 10,74 36,50 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 49,22 2,92 42,31 52,73 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 36,23 6,50 29,34 53,27 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 52,04 3,88 44,03 57,68 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 43,12 4,08 38,61 49,35 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 56,33 3,87 49,67 62,89 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 39,31 4,60 32,79 48,55 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 53,49 2,40 49,35 57,28 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 48,86 2,89 45,27 53,09 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 59,29 7,83 49,67 75,38 

       

Tabela 2.17: Estatística descritiva dos valores de microdureza Vickers na área incisal do bracket. 
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A análise de variância factorial (ANOVA) com duas dimensões, realizada 

com os resultados obtidos na área incisal do bracket, evidenciou que a 

microdureza do cimento de resina ortodôntico sofreu um efeito, 

estatisticamente muito significativo (p<0,001), dos dois factores analisados 

(Tabela 2.18). A interacção entre o tipo de aparelho fotopolimerizador e o 

método de fotopolimerização foi identificada como sendo estatisticamente 

muito significativa (p<0,001). Conforme se encontra ilustrado nos gráficos 2.8 e 

2.9, a passagem da lâmpada de halogéneo com 400mW/cm2 (Ortholux XT) 

para o aparelho LED de 800mW/cm2 (Ortholux LED) traduziu-se por um 

aumento pronunciado dos valores de microdureza, nos grupos em que a 

exposição à fonte luminosa não foi realizada por oclusal. O aumento destes 

valores já não tão nítido nos grupos fotopolimerizados durante “5+5+5 

segundos” e “10+10+10 segundos”. 

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P Potência do 
teste 

Aparelho fotopolimerizador 2 7866,82 3933,41 161,80 <0,001*** 1,00

Método de fotopolimerização 3 12692,53 4230,84 174,03 <0,001*** 1,00

Aparelho fotopolimerizador / 
Método de fotopolimerização 6 2078,57 346,43 14,25 <0,001*** 1,00

Residual 108 2625,60 24,311  

GL – Graus de liberdade; SQ - Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.18: Análise de variância (ANOVA) com duas dimensões, da microdureza Vickers (variáveis 
independentes: aparelho fotopolimerizador e método de fotopolimerização; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área incisal do bracket. 

 

 

As quatro análises de variância (ANOVA) de uma dimensão, efectuadas 

para cada método de fotopolimerização, mostraram existirem diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,01) entre os aparelhos fotopolimerizadores 

(Tabelas 2.19, 2.21, 2.23 e 2.25). Os resultados das comparações múltiplas 

pelo método de Tukey evidenciaram diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) entre o Ortholux XT e os dois aparelhos LED. Estas diferenças 
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apresentaram um significado estatístico mais elevado nos métodos “5+5 

segundos”, “5+5+5 segundos” e “10+10 segundos” (p<0,001). Não foram 

encontradas diferenças (p≥0,05) entre os dois aparelhos LED para nenhum dos 

métodos de fotopolimerização (Tabelas 2.20, 2.22, 2.24 e 2.26 e gráficos 2.10, 

2.11, 2.12 e 2.13). 
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Gráfico 2.8: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de fotopolimerização; 
variável dependente: microdureza Vickers (VH)], na área incisal do bracket. 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

Hal 400 LED 800 LED 1400

5''+5''

5''+5''+5''
10''+10''

10''+10''+10''

 
Gráfico 2.9: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de fotopolimerização; 
variável dependente: microdureza Vickers (VH)], na área incisal do bracket. 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 5023,79 2511,90 87,95 <0,001***

Residual 27 771,11 28,56  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.19: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de 
mais 5 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área incisal do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 25,78 2,39 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 28,86 2,39 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 3,09 2,39 0,412  

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.20: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos 
por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal (variável dependente: Microdureza Vickers), 
na área incisal do bracket. 
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Gráfico 2.10: Microdureza Vickers obtida na área incisal do bracket com o método em que o sistema 
adesivo é polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal 
(n=10; os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 437,58 218,79 16,62 <0,001***

Residual 27 355,45 13,17  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.21: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal 
do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por incisal (variável independente: 
aparelho fotopolimerizador; variável dependente: microdureza Vickers), na área incisal do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 7,28 1,62 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 8,73 1,62 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 1,45 1,62 0,650  

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.22: Resultados das comparações múltiplas entre grupos segundo, o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos 
por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por 
incisal (variável dependente: Microdureza Vickers), na área incisal do bracket. 
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Gráfico 2.11: Microdureza Vickers obtida na área incisal do bracket com o método em que o sistema 
adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um 
período suplementar de 5 segundos por incisal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não 
apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 3947,86 1973,93 72,52 <0,001***

Residual 27 734,91 27,22  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.23: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de 
mais 10 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área incisal do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 20,96 2,33 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 26,69 2,33 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 5,74 2,33 0,052  

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.24: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos 
por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por distal (variável dependente: Microdureza 
Vickers), na área incisal do bracket. 
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Gráfico 2.12: Microdureza Vickers obtida na área incisal do bracket com o método em que o sistema 
adesivo é polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por 
distal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 536,16 268,08 9,47 0,001**

Residual 27 764,13 28,30  

GL – Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.25: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal 
do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por incisal (variável independente: 
aparelho fotopolimerizador; variável dependente: microdureza Vickers), na área incisal do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 7,11 2,38 0,016 * 

 LED 1400mW/cm2 10,07 2,38 0,001 ** 

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 2,96 2,38 0,438  

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.26: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos 
por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por 
incisal (variável dependente: Microdureza Vickers), na área incisal do bracket. 
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Gráfico 2.13: Microdureza Vickers obtida na área incisal do bracket com o método em que o sistema 
adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um 
período suplementar de 10 segundos por incisal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não 
apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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2.4.5 Análise dos resultados na área gengival do bracket 
 

A tabela 2.27 mostra a estatística descritiva dos resultados determinados 

na área gengival do bracket. Os valores médios obtidos nesta área do bracket 

foram, de uma maneira geral, inferiores aos alcançados na área incisal. Foi 

nesta área do bracket que, nos grupos em que os espécimes foram 

fotopolimerizados por mesial, distal e incisal (“5+5+5 segundos” e “10+10+10 

segundos”), se obtiveram os valores médios de microdureza Vickers mais 

baixos. Os valores médios variam entre 1,93 e 26,59HV para o Ortholux XT, 

entre 25,62 e 33,33HV para o Ortholux LED e entre 33,12 e 48,40HV para o 

Bluephase 16i. O valor médio mais baixo foi obtido no grupo experimental em 

que os espécimes foram fotopolimerizados com a lâmpada de halogéneo de 

400mW/cm2 durante um tempo total de 10 segundos, 5 segundos por mesial 

mais 5 segundos por distal.  

 

 

Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização 

n Média Desvio 
Padrão 

Mín. Máx. 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 1,93 1,01 0,66 4,00 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 11,21 3,87 6,14 18,18 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 14,19 6,14 6,39 24,43 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 26,59 4,68 18,77 32,45 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 25,62 2,09 21,53 27,99 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 32,80 4,16 27,78 42,19 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 33,33 3,93 28,69 39,29 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 37,43 1,71 33,86 39,75 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 33,12 2,24 29,79 36,38 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 42,06 4,48 35,67 47,93 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 44,39 4,88 38,50 54,00 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 48,40 4,48 42,57 59,77 

       

Tabela 2.27: Estatística descritiva dos valores de microdureza Vickers na área gengival do bracket. 
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A análise de variância (ANOVA) de duas dimensões indicou a existência 

de diferenças estatisticamente muito significativas (p<0,001) quer entre os 

aparelhos fotopolimerizadores, quer entre os métodos de polimerização. Esta 

análise identificou ainda uma interacção estatisticamente muito significativa 

(p<0,001) entre as duas variáveis independentes (Tabela 2.28). Os gráficos 

2.14 e 2.15 ilustram a interacção verificada e revelam que, apesar dos valores 

de microdureza terem aumentado com a utilização de fotopolimerizadores 

geradores de maior intensidade luminosa, a diferença entre os vários métodos 

de fotopolimerização tornou-se menos expressiva. 

As análises de variância (ANOVA) de uma dimensão evidenciaram que o 

tipo de aparelho fotopolimerizador utilizado exerceu uma influência 

estatisticamente muito significativa (p<0,001) sobre os valores de microdureza, 

para todos os métodos de fotopolimerização (Tabelas 2.29, 2.31, 2.33 e 2.35). 

Os testes múltiplos para comparações múltiplas de médias, segundo o método 

preconizado por Tukey, demonstraram que, em cada um dos quatro métodos 

de fotopolimerização, os valores obtidos com o Ortholux XT foram 

estatisticamente inferiores (p<0,001) aos obtidos com os dois aparelhos LED. 

O mesmo resultado foi obtido quando foi feita a comparação entre o Ortholux 

LED e o Bluephase, revelando-se o primeiro estatisticamente inferior (p<0,001) 

ao segundo (Tabelas 2.30, 2.32, 2.34 e 2.36 e gráficos 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19). 

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P Potência do 
teste 

Aparelho fotopolimerizador 2 16813,81 8406,90 546,26 <0,001*** 1,00

Método de fotopolimerização 3 4539,20 1513,07 98,32 <0,001*** 1,00

Aparelho fotopolimerizador / 
Método de fotopolimerização 6 546,80 91,13 5,92 <0,001*** 1,00

Residual 108 1662,13 15,39  

GL – Graus de liberdade; SQ - Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.28: Análise de variância (ANOVA) com duas dimensões, da microdureza Vickers (variáveis 
independentes: aparelho fotopolimerizador e método de fotopolimerização; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área gengival do bracket. 
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Gráfico 2.14: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de 
fotopolimerização; variável dependente: microdureza Vickers (VH)], na área gengival do bracket. 
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Gráfico 2.15: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de 
fotopolimerização; variável dependente: microdureza Vickers (VH)], na área gengival do bracket. 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 5298,48 2649,24 761,75 <0,001***

Residual 27 93,90 3,48  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.29: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de 
mais 5 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área gengival do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 23,69 0,83 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 31,18 0,83 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 7,50 0,83 <0,001 ***

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.30: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos 
por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal (variável dependente: Microdureza Vickers), 
na área gengival do bracket. 
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Gráfico 2.16: Microdureza Vickers obtida na área gengival do bracket com o método em que o sistema 
adesivo é polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal 
(n=10; os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 5012,96 2506,48 143,72 <0,001***

Residual 27 470,88 17,44  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.31: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal 
do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por incisal (variável independente: 
aparelho fotopolimerizador; variável dependente: microdureza Vickers), na área gengival do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 21,59 1,87 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 30,85 1,87 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 9,26 1,87 <0,001 ***

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.32: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos 
por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por 
incisal (variável dependente: Microdureza Vickers), na área gengival do bracket. 
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Gráfico 2.17: Microdureza Vickers obtida na área gengival do bracket com o método em que o sistema 
adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um 
período suplementar de 5 segundos por incisal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não 
apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 4670,32 2335,16 90,98 <0,001***

Residual 27 693,00 25,67  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.33: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de 
mais 10 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área gengival do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 19,15 2,27 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 30,20 2,27 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 11,05 2,27 <0,001 ***

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.34: Resultados das comparações múltiplas entre grupos segundo, o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos 
por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por distal (variável dependente: Microdureza 
Vickers), na área gengival do bracket. 
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Gráfico 2.18: Microdureza Vickers obtida na área gengival do bracket com o método em que o sistema 
adesivo é polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por 
distal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 2378,85 1189,42 79,42 <0,001***

Residual 27 404,34 14,97  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM – Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.35: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal 
do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por incisal (variável independente: 
aparelho fotopolimerizador; variável dependente: microdureza Vickers), na área gengival do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 10,84 1,73 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 21,81 1,73 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 10,97 1,73 <0,001 ***

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.36: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos 
por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por 
incisal (variável dependente: Microdureza Vickers), na área gengival do bracket. 
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Gráfico 2.19: Microdureza Vickers obtida na área gengival do bracket com o método em que o sistema 
adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um 
período suplementar de 10 segundos por incisal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não 
apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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2.4.6 Análise dos resultados na área central do bracket 
 

A estatística descritiva da microdureza Vickers (valor médio, desvio 

padrão, valores mínimo e máximo), obtida com os diversos grupos 

experimentais na área central do bracket, encontra-se resumida na tabela 2.37. 

Foi nesta área do bracket que se obtiveram os valores médios mais baixos, nos 

grupos em que os espécimes foram fotopolimerizados apenas por mesial e 

distal (“5+5 segundos” e “10+10 segundos”). De uma maneira geral, a 

aplicação da fonte luminosa por incisal do bracket gerou um aumento 

expressivo dos valores de microdureza nesta área. Tal como tinha sucedido 

nas áreas incisal e gengival, também aqui se observou uma variação de grande 

amplitude dos valores de microdureza, que se situaram entre 1,13 e 32,30HV 

para o Ortholux XT, entre 24,68 e 46,01HV para o Ortholux LED e entre 31,96 

e 49,39HV para o Bluephase 16i.  

 

 

Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização 

N Média Desvio 
Padrão 

Mín. Máx. 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 1,13 0,63 0,43 2,36 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 22,23 2,84 18,51 25,85 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 12,28 2,86 6,18 16,57 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 32,30 3,17 26,34 36,48 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 24,68 3,11 21,08 30,40 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 35,23 2,23 31,69 39,06 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 33,98 2,45 30,02 36,68 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 46,01 3,07 41,43 51,00 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 31,96 2,90 27,51 36,38 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 45,26 2,16 42,83 48,55 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 41,80 2,03 39,18 45,42 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 49,39 3,74 44,57 56,48 

       

Tabela 2.37: Estatística descritiva dos valores de microdureza Vickers na área central do bracket. 
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Além de terem demonstrado a existência de influência estatisticamente 

muito significativa (p<0,001) do tipo de aparelho fotopolimerizador e do método 

de fotopolimerização sobre os valores de microdureza Vickers, os resultados 

da análise de variância factorial (ANOVA) com duas dimensões revelaram uma 

interacção estatisticamente muito significativa (p<0,001) entre os dois factores 

(Tabela 2.38). Em geral, a diferença entre os valores médios obtidos com os 

vários métodos de fotopolimerização foi diminuindo à medida que aumentou a 

intensidade da radiação luminosa (Gráficos 2.20 e 2.21). 

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P Potência do 
teste 

Aparelho fotopolimerizador 2 13405,26 6702,63 914,28 <0,001*** 1,00

Método de fotopolimerização 3 8530,80 2843,60 387,88 <0,001*** 1,00

Aparelho fotopolimerizador / 
Método de fotopolimerização 6 772,26 128,71 17,56 <0,001*** 1,00

Residual 108 791,76 7,33  

GL - Graus de liberdade; SQ - Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.38: Análise de variância (ANOVA) com duas dimensões, da microdureza Vickers (variáveis 
independentes: aparelho fotopolimerizador e método de fotopolimerização; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área central do bracket. 
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Gráfico 2.20: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de 
fotopolimerização; variável dependente: microdureza Vickers (VH)], na área central do bracket. 
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Gráfico 2.21: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de 
fotopolimerização; variável dependente: microdureza Vickers (VH)], na área central do bracket. 

 

 

Verificada a existência desta interacção, os dados foram divididos em 

quatro grupos, de acordo com o método de fotopolimerização utilizado. Cada 

grupo de dados foi analisado com uma análise de variância (ANOVA) com uma 

dimensão, utilizando o tipo de aparelho fotopolimerizador como variável 

independente. Cada uma destas quatro análises mostrou uma influência 

estatisticamente muito significativa (p<0,001) do tipo de aparelho 

fotopolimerizador sobre os valores de microdureza (Tabelas 2.39, 2.41, 2.43 e 

2,45). A comparação múltipla de médias realizada entre grupos segundo o 

método de Tukey indicou que, para os espécimes fotopolimerizados durante 

“5+5 segundos” (Tabela 2.40 e gráfico 2.22), “5+5+5 segundos” (Tabela 2.42 e 

gráfico 2.23) e “10+10 segundos” (Tabela 2.44 e gráfico 2.24), os valores de 

microdureza atingidos com o Ortholux XT foram estatisticamente mais baixos 

(p<0,001) que os obtidos com qualquer um dos aparelhos LED. Por outro lado, 

nestes grupos, a utilização do fotopolimerizador Bluephase 16i permitiu obter 

valores de microdureza estatisticamente mais elevados (p<0,001) dos que os 

alcançados com o Ortholux LED. Nos espécimes fotopolimerizados durante 

“10+10+10 segundos” (Tabela 2.46 e gráfico 2.25), também foram encontradas 

diferenças estatisticamente muito significativas (p<0,001) entre o Ortholux XT e 

os dois aparelhos fotopolimerizadores LED, com o Ortholux XT a apresentar 

valores de microdureza inferiores. Entre o Ortholux LED e o Bluephase 16i não 

se verificaram diferenças estatisticamente significativas (p=0,079). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 5196,10 2598,05 421,95 <0,001***

Residual 27 166,25 6,16  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.39: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de 
mais 5 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área central do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 23,55 1,11 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 30,84 1,11 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 7,28 1,11 <0,001 ***

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.40: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos 
por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal (variável dependente: Microdureza Vickers), 
na área central do bracket. 
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Gráfico 2.22: Microdureza Vickers obtida na área central do bracket com o método em que o sistema 
adesivo é polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal 
(n=10; os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 2665,93 1332,96 225,67 <0,001***

Residual 27 159,48 5,91  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.41: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal 
do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por incisal (variável independente: 
aparelho fotopolimerizador; variável dependente: microdureza Vickers), na área central do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 13,00 1,09 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 23,03 1,09 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 10,03 1,09 <0,001 ***

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.42: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos 
por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por 
incisal (variável dependente: Microdureza Vickers), na área central do bracket. 
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Gráfico 2.23: Microdureza Vickers obtida na área central do bracket com o método em que o sistema 
adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um 
período suplementar de 5 segundos por incisal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não 
apresentam diferenças estatisticamente significativas). 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 64 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 4676,63 2338,31 383,10 <0,001***

Residual 27 164,80 6,10  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.43: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de 
mais 10 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: 
microdureza Vickers), na área central do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 21,70 1,10 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 29,52 1,10 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 7,82 1,10 <0,001 ***

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.44: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos 
por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por distal (variável dependente: Microdureza 
Vickers), na área central do bracket. 
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Gráfico 2.24: Microdureza Vickers obtida na área central do bracket com o método em que o sistema 
adesivo é polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por 
distal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas). 
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Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 1638,87 819,44 73,45 <0,001***

Residual 27 301,23 11,16  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 2.45: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da microdureza Vickers dos brackets 
cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal 
do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por incisal (variável independente: 
aparelho fotopolimerizador; variável dependente: microdureza Vickers), na área central do bracket. 
 
 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 13,71 1,49 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 17,09 1,49 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 3,38 1,49 0,079  

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 2.46: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos 
por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por 
incisal (variável dependente: Microdureza Vickers), na área central do bracket. 
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Gráfico 2.25: Microdureza Vickers obtida na área central do bracket com o método em que o sistema 
adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um 
período suplementar de 10 segundos por incisal (n=10; os grupos representados sob a mesma linha não 
apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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2.4.7 Avaliação do ratio de microdureza 
 

O valor médio de microdureza obtido no grupo de espécimes utilizados 

como padrão foi de 77,09HV. 

A tabela 2.47 apresenta o ratio de microdureza encontrado nos 12 grupos 

experimentais, em cada área do bracket. De acordo com os dados 

apresentados, não foi possível obter uma polimerização eficaz em nenhuma 

área do bracket, com nenhumas das combinações realizadas entre o aparelho 

fotopolimerizador e o método de fotopolimerização. 

 

Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização 

Mesial Distal Incisal Gengival Central 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 41,57% 36,67% 13,56% 2,50% 1,47% 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 52,78% 48,96% 58,06% 14,54% 28,84% 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 52,26% 48,77% 28,76% 18,41% 15,93% 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 60,09% 59,46% 63,85% 34,49% 41,90% 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 59,57% 57,57% 47,00% 33,23% 32,01% 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 63,08% 60,35% 67,51% 42,55% 45,70% 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 60,14% 60,28% 55,93% 43,24% 44,08% 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 76,60% 69,19% 73,07% 48,55% 59,68% 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 60,41% 54,29% 50,99% 42,96% 41,46% 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 69,75% 70,87% 69,39% 54,56% 58,71% 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 77,13% 72,95% 63,38% 57,58% 54,22% 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 79,43% 72,75% 76,91% 62,78% 64,08% 

       
Tabela 2.47: Ratio de microdureza distribuído de acordo com a área do bracket e o grupo experimental. 
Um ratio de microdureza superior ou igual a 80% indica uma polimerização eficaz do cimento 
ortodôntico. 
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2.5 DISCUSSÃO 
 

Na prática clínica, não é possível a fotopolimerização directa dos adesivos 

ortodônticos sob brackets metálicos, sendo necessário que a radiação 

luminosa atravesse e seja reflectida pelas estruturas dentárias para que possa 

atingir a resina. O material utilizado nos estudos laboratoriais para promover a 

reflexão da luz poderá ter influência directa sobre o grau de conversão dos 

cimentos de resina (Lim e Lee 2007). No entanto, os estudos realizados 

anteriormente (Eliades et al. 1995; Eliades et al. 2000; Kauppi e Combe 2003; 

Wendl, Droschl e Kern 2004; Niepraschk et al. 2007), com o objectivo de 

avaliar a capacidade de fotopolimerização dos sistemas adesivos ortodônticos, 

não utilizaram a estrutura dentária como material reflector. Alguns dos autores 

(Eliades et al. 1995; Eliades et al. 2000; Niepraschk et al. 2007) utilizaram um 

fundo amarelado com uma capacidade de reflexão da luz de 75%. Outros 

aplicaram a luz directamente sobre o cimento de resina, não utilizando 

qualquer tipo de bracket interposto (Kauppi e Combe 2003). Em ambos os 

casos não foi reproduzida a situação que ocorre na clínica. No presente 

trabalho, o sistema adesivo foi fotopolimerizado sob brackets metálicos 

utilizando um dente humano como material reflector da radiação luminosa. A 

utilização de um dente natural, em vez de um fundo artificial, parece ser a 

maneira mais correcta de reproduzir a complexidade encontrada na clínica. A 

topografia de superfície, as várias formas de orientação dos prismas de 

esmalte e a diferente espessura do esmalte nas diversas áreas da superfície 

vestibular do dente podem ter influência na forma de reflexão da luz, e 

portanto, na capacidade de activar correctamente a reacção de polimerização 

do cimento de resina ortodôntico. 

A reacção de polimerização não se restringe ao período de tempo em que 

ocorre a exposição à radiação luminosa. Apesar de ser durante este período 

que se dá a maior parte da reacção química, com o rápido estabelecimento de 

uniões covalentes entre as diversas moléculas do monómero, a reacção de 

polimerização prossegue lentamente durante as 24 horas que sucedem à 

remoção do estímulo luminoso (Atmadja e Bryant 1990; Pilo e Cardash 1992; 
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Wendl, Droschl e Kern 2004; Yoshida e Atsuta 2006). Os radicais livres 

formados durante a fase de propagação são os responsáveis por esta 

polimerização pós-irradiação (Lovell, Newman e Bowman 1999). 

Nos estudos realizados anteriormente (Eliades et al. 1995; Eliades et al. 

2000; Kauppi e Combe 2003; Niepraschk et al. 2007), a determinação do grau 

de conversão foi realizada imediatamente após a fotopolimerização dos 

espécimes, não tendo em conta a existência da polimerização pós-irradiação. 

Neste trabalho, os espécimes foram armazenados no escuro durante um 

período de 24 horas, antes da realização dos testes de microdureza, de 

maneira a garantir a obtenção do máximo de microdureza possível para cada 

situação experimental, 

O grau de conversão tem uma enorme influência nas propriedades 

mecânicas, físicas e biológicas das resinas. Assim, a determinação do grau de 

conversão dos cimentos de resina ortodônticos é uma medida fundamental 

para a previsão do seu comportamento clínico. 

Como foi explicado anteriormente, a determinação da microdureza é o 

método indirecto mais eficaz para a determinação do grau de conversão dos 

compósitos. Existem alguns autores (Uhl et al. 2004) que defendem que a 

determinação da microdureza dos compósitos deverá ser efectuada segundo o 

método Knoop. Este facto deve-se à possibilidade de distorção da indentação 

Vickers após a remoção da carga, enquanto que a diagonal Knoop não será 

afectada. No entanto, não há dados científicos que suportem esta tese. Pelo 

contrário, existem estudos que revelaram a existência de uma correlação linear 

entre os métodos Vickers e Knoop, demonstrando que qualquer um dos dois 

pode ser utilizado na determinação da microdureza dos compósitos (Hofmann 

et al. 2000; Poskus, Placido e Cardoso 2004). Assim, tal como em numerosos 

estudos anteriormente publicados (Dietschi, Marret e Krejci 2003; Usumez, 

Buyukyilmaz e Karaman 2003; Oberholzer, Du Preez e Kidd 2005; Atai et al. 

2007; David et al. 2007; de Jong et al. 2007), o método Vickers foi o utilizado, 

neste trabalho, para a determinação da microdureza do sistema adesivo 

ortodôntico. 
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2.5.1 Influência da área do bracket 
 

O presente trabalho foi uma investigação pioneira na avaliação da 

microdureza do cimento ortodôntico nas diversas áreas do bracket. Pretendeu-

se com este procedimento determinar se existiria uma polimerização eficaz e 

homogénea de todo o cimento ortodôntico, quando fotopolimerizado sob 

brackets metálicos. 

Os resultados obtidos revelaram que não houve uma polimerização 

homogénea do cimento ortodôntico localizado nas diversas áreas do bracket. 

Nos grupos experimentais em que o tempo de exposição foi dividido em 

dois períodos, aplicando a luz por mesial e distal do bracket, estas foram as 

áreas em que o cimento ortodôntico apresentou um valor de microdureza mais 

elevado. A utilização de um período suplementar, em que a radiação luminosa 

foi aplicada também por incisal, originou valores de microdureza similares nas 

áreas mesial, distal e incisal. De uma maneira geral, as áreas gengival e central 

do bracket foram as que apresentaram uma polimerização menos eficaz. 

A área central era a que se encontrava mais afastada da radiação 

luminosa, pelo que os valores de microdureza verificados nesta área eram 

previsíveis e estão de acordo com os resultados obtidos num estudo anterior, 

onde é referida a dificuldade em se obter uma correcta fotoactivação do 

cimento ortodôntico localizado na área central do bracket, independentemente 

da intensidade da radiação luminosa e do tempo de exposição utilizados 

(Wendl, Droschl e Kern 2004). 

Nos grupos em que a fonte luminosa foi aplicada por mesial, distal e 

incisal do bracket, é fácil de compreender que os valores de microdureza 

encontrados na área incisal tenham sido superiores aos medidos na área 

gengival. Nestes casos, a fonte luminosa encontrava-se mais distante da área 

gengival. No entanto, esta diferença também se verificou nos grupos em que a 

luz foi aplicada apenas por mesial e distal do bracket. A forma do bracket e a 

diferença na espessura e morfologia do esmalte poderão ser a justificação para 

este facto. As asas gengivais dos brackets utilizados neste trabalho são mais 

salientes em relação à base do que as incisais e parecem ter servido de 

barreira à transmissão da luz. 
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Os valores de microdureza do cimento ortodôntico localizado na área 

distal do bracket foram, de uma forma consistente, ligeiramente inferiores aos 

obtidos na área mesial. Uma vez que a fotopolimerização foi realizada de 

maneira padronizada, a justificação para esta diferença poderá ser a morfologia 

heterogénea da face vestibular do dente utilizado como fundo reflector. 

 

2.5.2 Influência do tipo de aparelho fotopolimerizador 
 

A capacidade de produzir radiação luminosa com intensidade e 

comprimento de onda apropriados para excitar o fotoiniciador é talvez o 

parâmetro mais importante a ter em conta nos aparelhos fotopolimerizadores. 

A canforoquinona é o fotoiniciador presente no cimento ortodôntico 

testado neste trabalho. Este fotoiniciador é sensível à luz visível no espectro do 

azul, com um comprimento de onda situado entre os 400 e os 500nm, 

apresentando um pico de absorção máximo nos 468nm. 

Os três fotopolimerizadores utilizados neste trabalho produziam radiação 

luminosa capaz de excitar a canforoquinona, desencadeando deste modo a 

reacção de polimerização do cimento ortodôntico usado. No entanto, existiam 

diferenças substanciais na intensidade da radiação luminosa gerada. Segundos 

os seus fabricantes, o Ortholux XT, o Ortholux LED e o Bluephase 16i LED 

produzem radiação luminosa com uma intensidade de 400mW/cm2, 

1000mW/cm2 e 1600mW/cm2, respectivamente. Antes da fabricação de cada 

grupo de 10 espécimes, a intensidade da radiação luminosa emitida por cada 

aparelho fotopolimerizador foi confirmada com um radiómetro Demetron LED 

Radiometrer. Verificou-se que os aparelhos Ortholux LED e Bluephase 16i LED 

utilizados produziam radiação luminosa com intensidade ligeiramente inferior à 

reclamada pelo fabricante, 800mW/cm2 e 1400mW/cm2, respectivamente. 

Como os aparelhos fotopolimerizadores eram novos e a intensidade luminosa 

se manteve constante ao longo da fabricação de todos os espécimes, estas 

diferenças não foram associadas a um mau funcionamento dos 

fotopolimerizadores, mas sim, ao tipo de radiómetro utilizado. 

De uma maneira geral, a utilização de aparelhos fotopolimerizadores 

capazes de produzir radiação luminosa com maior intensidade permitiu obter 



                                                                                                                                                                               Estudo de microdureza 

 71

valores de microdureza mais elevados, independentemente do método de 

fotopolimerização usado. Estes resultados parecem estar em desacordo com 

os encontrados num estudo anteriormente realizado (Niepraschk et al. 2007). 

Nesse estudo, os autores não encontraram qualquer diferença entre um 

fotopolimerizador de halogéneo com 800mW/cm2 e um fotopolimerizador LED 

com 1100mW/cm2, ou entre o fotopolimerizador LED e um fotopolimerizador de 

arco de plasma com 2040mW/cm2. No entanto, a diferente intensidade da 

radiação luminosa emitida pelos fotopolimerizadores de halogéneo, utilizados 

no presente trabalho e no estudo atrás referido, talvez possa explicar algumas 

das divergências encontradas. 

No presente trabalho, o aumento da intensidade da radiação luminosa de 

400mW/cm2 para 800mW/cm2 conduziu sempre a um aumento 

estatisticamente significativo do valor de microdureza do cimento ortodôntico. 

No entanto, em alguns casos, a passagem do fotopolimerizador LED de 

800mW/cm2 para o fotopolimerizador LED de 1400mW/cm2 não revelou 

diferenças estatisticamente significativas. Na área incisal do bracket, 

independentemente do método utilizado, os valores de microdureza obtidos 

com o fotopolimerizador LED de 800mW/cm2 foram sempre estatisticamente 

equivalentes aos obtidos com o fotopolimerizador LED de 1400mW/cm2. Por 

outro lado, foi nos espécimes fotopolimerizados durante um período de tempo 

maior, 30 segundos (10 segundos por mesial + 10 segundos por distal + 10 

segundos por incisal), que a diferença entre os valores obtidos com o 

fotopolimerizador LED de 800mW/cm2 e o LED de 1400mW/cm2 se mostrou 

menos relevante. Este facto, vem uma vez mais ao encontro do observado 

anteriormente, em que o aumento da intensidade da radiação luminosa se 

revelou tanto mais importante quanto menor era o tempo de exposição utilizado 

(Kauppi e Combe 2003). Isto é, quanto menor é a energia maior é a influência 

da variação da intensidade. 

 

2.5.3 Influência do método de fotopolimerização 
 

Na colocação de aparelhos ortodônticos usando brackets metálicos, o 

método utilizado para a fotopolimerização dos sistemas adesivos reveste-se de 
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especial importância, uma vez que se torna impossível fazer incidir através 

destes a radiação luminosa. Como os brackets metálicos impedem a 

progressão da luz, esta terá que atravessar a estrutura dentária e ser reflectida 

pelo esmalte antes de atingir o sistema adesivo. Assim, têm sido propostos 

diversos métodos de fotopolimerização, desde a aplicação da luz directamente 

sobre o bracket até à técnica de transiluminação (Oesterle e Shellhart 2001; 

Pettemerides, Sherriff e Ireland 2004; Signorelli et al. 2006; Staudt, Krejci e 

Mavropoulos 2006; Hildebrand et al. 2007; Pandis, Strigou e Eliades 2007). 

Os métodos de fotopolimerização utilizados neste trabalho diferiram, quer 

no tempo de exposição, como no local onde foi aplicada a radiação luminosa.   

De uma maneira geral, o aumento do tempo de exposição à luz conduziu 

a um aumento dos valores de microdureza, o que poderá ser explicado pelo 

aumento da energia transmitida ao cimento ortodôntico. Quer o aumento do 

tempo de exposição, como o aumento da intensidade da radiação luminosa, se 

traduz num aumento da densidade de energia e portanto do grau de conversão 

das resinas (Dietschi, Marret e Krejci 2003; Powers e Sakaguchi 2006).   

No entanto, nas áreas incisal e central dos brackets, a variação do local 

onde foi feita a incidência da fonte luminosa assumiu um papel de relevo. A 

aplicação da luz por incisal do bracket, durante um período de tempo 

suplementar, permitiu obter um aumento expressivo dos valores de 

microdureza, nestas duas áreas. Este facto verificou-se, mesmo ao comparar o 

método em que a luz foi aplicada durante 10 segundos por mesial e 10 

segundos por distal, com o método em que foram utilizados três períodos de 5 

segundos, por mesial, distal e incisal do bracket. Isto apesar de, o tempo de 

exposição total ser menor neste segundo método. A explicação para tal parece 

estar uma vez mais no aumento da energia transmitida ao cimento ortodôntico 

localizado nestas áreas. 

Por fim, o método utilizado para a fotopolimerização dos espécimes 

parece apresentar uma maior influência sobre os valores de microdureza nos 

grupos em que foi usado o fotopolimerizador de halogéneo de 400mW/cm2. 

Facto similar ao observado num estudo anterior (Kauppi e Combe 2003) em 

que o aumento do tempo de exposição revelou uma menor influência sobre os 

valores de microdureza à medida que aumentava a intensidade da radiação 

luminosa utilizada.  
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2.5.4 Considerações clínicas 
 

Apesar de se ter verificado um aumento do valor de microdureza, à 

medida que se aumentava a intensidade da radiação luminosa ou o tempo de 

exposição do cimento ortodôntico à luz, a energia transmitida ao fotoiniciador 

presente no cimento ortodôntico utilizado não foi suficiente para desencadear 

eficazmente a sua polimerização. 

No entanto, de acordo com o sugerido num estudo anterior (Wendl, 

Droschl e Kern 2004), a radiação luminosa que atinge a porção de cimento 

ortodôntico localizada nas extremidades do bracket parece promover um nível 

de polimerização suficiente para assegurar um valor de adesão do bracket ao 

esmalte capaz de resistir às tensões desenvolvidas na clínica. 
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2.6 CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir: 

 

1. A microdureza do cimento de resina foi influenciada pelo local do bracket 

onde é determinada. O cimento localizado nas áreas central e gengival do 

bracket foi o que apresentou um menor valor de microdureza. 

 

2. A microdureza do cimento de resina foi influenciada pelo tipo de aparelho 

fotopolimerizador utilizado. Os espécimes fotopolimerizados com o 

fotopolimerizador de halogéneo de 400mW/cm2 apresentaram sempre um 

valor de microdureza inferior aos espécimes fotopolimerizados com os 

fotopolimerizadores LED de 800mW/cm2 e LED de 1400 mW/cm2. Em 

alguns casos não se verificaram diferenças entre os valores de microdureza 

obtidos com o fotopolimerizador LED de 800mWcm2 e o LED de 

1400mW/cm2. 

 

3. A microdureza do cimento de resina foi influenciada pelo método de 

fotopolimerização usado. Nas áreas mesial, distal e gengival do bracket, os 

valores de microdureza aumentaram com o aumento do tempo de 

exposição. Nas áreas incisal e central, os valores de microdureza foram 

influenciados fundamentalmente pelo local onde foi aplicada a luz, 

aumentando sempre que esta foi aplicada por incisal. 

 

4. Existiu uma interacção entre o tipo de aparelho fotopolimerizador e o 

método de fotopolimerização, tendo diminuído a influência do método de 

fotopolimerização à medida que aumentou a intensidade da radiação 

luminosa. No grupo de espécimes fotopolimerizados durante 10+10+10 

segundos, a influência do aparelho fotopolimerizador foi menos significativa. 
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5. Em todas as áreas do bracket não existiu uma polimerização eficaz do 

cimento ortodôntico, independentemente do aparelho fotopolimerizador ou 

do método de fotopolimerização usado. 
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3 INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOPOLIMERIZADOR E 
DO MÉTODO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO SOBRE A 
RESISTÊNCIA ADESIVA A TENSÕES DE CORTE DE 
UM SISTEMA ADESIVO ORTODÔNTICO 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 
A obtenção de valores de adesão adequados, entre os brackets e as 

superfícies dentárias, é fundamental no tratamento ortodôntico com 

aparatologia fixa. Quando estes valores não são alcançados, a descimentação 

acidental de brackets é um dos problemas que pode surgir na prática diária de 

uma clínica ortodôntica. A necessidade de substituir brackets durante o 

tratamento atrasa o processo e aumenta os custos, em termos de tempo clínico 

e de material consumido, tornando-se um inconveniente, quer para o clínico, 

quer para o paciente (Mandall et al. 2002). 

Tem sido referido na literatura que a optimização das propriedades físicas 

e mecânicas das resinas compostas depende do seu grau de conversão 

(Asmussen 1982b; Ferracane e Greener 1986; Peutzfeldt e Asmussen 1996; 

Ferracane et al. 1997). Por outro lado, o grau de conversão das resinas 

compostas activadas por luz encontra-se directamente dependente da 

intensidade da radiação luminosa e do tempo de exposição, isto é, da 
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quantidade de energia luminosa que é fornecida ao fotoiniciador (Rueggeberg, 

Caughman e Curtis 1994).  

Conforme já foi referido, uma das principais limitações dos sistemas 

adesivos fotopolimerizáveis, utilizados em ortodontia, é o elevado período de 

tempo despendido na aplicação da fonte luminosa. Tradicionalmente, era 

recomendada a exposição do sistema adesivo à luz emitida pelos 

fotopolimerizadores de halogéneo convencionais durante um período de tempo 

igual a 40 segundos por bracket (Wang e Meng 1992; Oesterle et al. 1995). Se 

este tempo for multiplicado pelo número de brackets utilizados em cada 

tratamento ortodôntico, o tempo despendido pelo ortodontista é de 

aproximadamente 15 minutos, só na polimerização do sistema adesivo. A 

redução do tempo necessário para a polimerização é vista como uma enorme 

vantagem, tanto para o clínico, como para o paciente. 

Segundo as indicações do fabricante do sistema adesivo Transbond XT 

(3M Unitek), que devido às suas características tem sido utilizado em diversos 

estudos como o sistema adesivo de referência, o tempo de exposição à luz 

emitida por um aparelho fotopolimerizador de halogéneo convencional de 

400mW/cm2 necessário para uma correcta polimerização é actualmente de 20 

segundos, para cada bracket metálico. A fonte luminosa deveria assim ser 

aplicada durante 10 segundos por mesial do bracket, seguida de mais 10 

segundos por distal. 

Estas recomendações são corroboradas pelos resultados obtidos num 

estudo recente, em que os autores (Evans et al. 2002) verificaram que, apesar 

de os valores de adesão obtidos quando o sistema adesivo era polimerizado 

com um fotopolimerizador de halogéneo de 580mW/cm2 durante 40 segundos 

serem superiores aos encontrados com um tempo de exposição de 20 

segundos, estas diferenças não eram estatisticamente significativas. 

No entanto, apesar da actual recomendação do fabricante, são diversos 

os estudos, laboratoriais e clínicos, que continuam a utilizar um tempo de 

exposição de 40 segundos (Dunn e Taloumis 2002; Yi, Dunn e Taloumis 2003; 

Elaut e Wehrbein 2004; Oztoprak et al. 2007). Tendo em vista a discrepância 

existente no tempo de exposição utilizado, observa-se com frequência que o 

clínico opta, prudentemente, pelo período de exposição mais longo. 
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3.1.1 Aparelhos fotopolimerizadores de elevado rendimento 
 

De acordo com o que foi anteriormente explicado, a intensidade da 

radiação luminosa e o tempo de exposição são inversamente proporcionais. 

Deste modo, o aumento da intensidade de radiação luminosa torna possível 

reduzir o tempo de exposição do fotoiniciador à luz, mantendo o valor de 

energia que lhe é fornecida (Miyazaki et al. 1996; Cunha et al. 2007).  

Baseado neste conceito, têm sido lançados no mercado diversos 

aparelhos fotopolimerizadores capazes de gerar radiação luminosa com maior 

intensidade, tais como os fotopolimerizadores de arco de plasma, os novos 

fotopolimerizadores de halogéneo ou os novos aparelhos LED. Por outro lado, 

os aparelhos LASER também têm revelado bastante eficácia na 

fotopolimerização dos sistemas adesivos ortodônticos. A capacidade de 

polimerização é tão elevada que a redução do tempo de exposição à fonte 

luminosa pode atingir os 70%. 

 

3.1.1.1 Fotopolimerizadores LASER 
 

Os aparelhos LASER, por gerarem radiação luminosa monocromática, 

colimada e coerente, apresentam uma capacidade de polimerização muito 

elevada, apesar da intensidade da luz emitida ser relativamente baixa (James 

et al. 2003; Elvebak et al. 2006). 

Num estudo recentemente publicado (Hildebrand et al. 2007), os autores 

não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os valores de 

resistência adesiva obtidos quando o sistema adesivo ortodôntico era 

fotopolimerizado com um fotopolimerizador LASER de 250mW/cm2 durante 10 

segundos ou quando o sistema adesivo era fotopolimerizado de acordo com o 

método tradicional, com um fotopolimerizador convencional de halogéneo de 

480mW/cm2 durante 40 segundos. 

Resultados similares tinham sido obtidos num estudo anterior (James et 

al. 2003). Neste caso, os autores avaliaram os efeitos, sobre os valores de 

resistência adesiva, da fotopolimerização do sistema adesivo durante 10 

segundos com um fotopolimerizador LASER gerador de radiação luminosa com 
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238mW/cm2 ou com um fotopolimerizador de halogéneo de 772mW/cm2 

durante 40 segundos. 

Em ambos os casos, é notória a redução do tempo necessário para a 

polimerização do sistema adesivo. Na realidade, estes estudos revelam a 

elevada capacidade de polimerização que este tipo de aparelhos 

fotopolimerizadores apresenta, mesmo gerando radiação luminosa de baixa 

intensidade. 

Aliás, a partir de determinados valores, o aumento do tempo de exposição 

à luz ou o aumento da intensidade da radiação luminosa emitida por um 

fotopolimerizador LASER parece não contribuir para aumentar 

significativamente a sua capacidade de polimerização dos sistemas adesivos 

ortodônticos. Num trabalho em que os autores (Elvebak et al. 2006) estudaram 

a influência sobre os valores de adesão de diversos tempos de exposição a 

radiações luminosas com diferentes intensidades gerados por um 

fotopolimerizador LASER, não foram encontradas diferenças entre um tempo 

de exposição de 5 segundos e de 20 segundos, ou entre radiação luminosa de 

100mW/cm2 e de 250mW/cmw2. 

No entanto, apesar da sua elevada capacidade de polimerização, a 

utilização deste tipo de fotopolimerizador tem sido escassa, devido à reduzida 

amplitude do comprimento de onda da luz emitida, ao seu elevado preço e ao 

seu grande peso e volume.  

 

3.1.1.2 Fotopolimerizadores de arco de plasma 
 

A grande vantagem dos fotopolimerizadores de arco de plasma é a 

capacidade de produzir radiação luminosa de elevada intensidade, podendo 

atingir os 2000mW/cm2. Deste modo, torna-se possível fornecer a mesma 

quantidade de energia num período de tempo mais reduzido. 

São diversos os estudos realizados em laboratório, com o objectivo de 

avaliar a eficácia de fotopolimerizadores de arco de plasma na polimerização 

de sistemas adesivos ortodônticos. 

Sfondrini et al. (2001) compararam os valores de resistência adesiva de 

brackets metálicos colados com um cimento de resina a esmalte bovino. De 
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acordo com o grupo experimental, o cimento de resina foi fotopolimerizado com 

um fotopolimerizador de halogéneo convencional durante 20 segundos, ou com 

um fotopolimerizador de arco de plasma durante 2 segundos, 5 segundos ou 

10 segundos. Os autores não observaram diferenças entre os valores obtidos 

nos vários grupos. Este resultado parecia sugerir que a fotopolimerização com 

arco de plasma durante um período de tempo tão curto como 2 segundos seria 

o suficiente para despoletar eficazmente a polimerização do sistema adesivo. 

No entanto, são vários os estudos publicados posteriormente que indicam 

o contrário (Pettemerides, Ireland e Sherriff 2001; Klocke et al. 2002; Sfondrini, 

Cacciafesta e Klersy 2002; Ip e Rock 2004; Wendl e Droschl 2004; Signorelli et 

al. 2006). De facto, os resultados obtidos em diversos trabalhos (Pettemerides, 

Ireland e Sherriff 2001; James et al. 2003; Ip e Rock 2004) sugerem que um 

tempo de exposição do fotoiniciador à radiação luminosa de elevada 

intensidade emitida pelos fotopolimerizadores de plasma, entre 3 e 5 segundos, 

permite obter valores de resistência adesiva similares aos obtidos quando o 

sistema adesivo ortodôntico é fotopolimerizado com um fotopolimerizador 

convencional de halogéneo, durante um período de tempo de 20 segundos. No 

entanto, a maior parte dos autores aponta os 6 segundos, como sendo o tempo 

mínimo de exposição à luz, para garantir uma fotopolimerização eficaz do 

sistema adesivo sob brackets metálicos e, deste modo, possibilitar a obtenção 

de valores de resistência adesiva adequados (Ishikawa et al. 2001; Oesterle, 

Newman e Shellhart 2001; Klocke et al. 2002; Signorelli et al. 2006; Thind, 

Stirrups e Lloyd 2006). 

Todos estes estudos demonstram que este tipo de fotopolimerizadores 

possibilita uma efectiva redução do tempo dispendido durante a fase de 

fotopolimerização do sistema adesivo. Contudo, talvez devido ao seu elevado 

custo, a aceitação por parte dos clínicos foi limitada. 

 

3.1.1.3 Fotopolimerizadores de quartzo-tungsténeo-halogéneo 
 

O desenvolvimento de fotopolimerizadores de halogéneo capazes de 

gerar radiação luminosa de elevada intensidade tem permitido reduzir o tempo 

de exposição necessário para uma correcta polimerização dos sistemas 
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adesivos ortodônticos activados pela luz. 

De acordo com os resultados obtidos em dois estudos diferentes, é 

possível reduzir o período de tempo em que a resina é exposta à radiação 

luminosa para 10 segundos, mantendo os valores de resistência adesiva do 

cimento ortodôntico (Evans et al. 2002; Ip e Rock 2004) 

Recentemente, foram publicados dois estudos (Staudt et al. 2005; Staudt, 

Krejci e Mavropoulos 2006) que demonstram a possibilidade de reduzir o 

tempo de exposição para apenas 4 a 6 segundos, desde que a radiação 

luminosa usada para a activação do sistema adesivo apresente uma 

intensidade de 3000mW/cm2. 

No entanto, estes aparelhos apresentam ainda diversos aspectos 

negativos, tais como, um tempo de vida útil relativamente curto, a diminuição 

progressiva de intensidade da radiação luminosa emitida e o calor gerado. 

  

3.1.1.4 Fotopolimerizadores LED 
 

Os aparelhos fotopolimerizadores baseados na tecnologia LED parecem 

ser os mais promissores, devido às inúmeras vantagens que apresentam e que 

foram anteriormente enumeradas. No entanto, talvez por terem sido os últimos 

a surgir no mercado, são os que se encontram menos estudados. 

Apesar de constituírem uma alternativa válida aos fotopolimerizadores de 

halogéneo, a utilização dos primeiros aparelhos LED a surgirem no mercado 

não permitiu a redução do tempo de exposição, devido à reduzida intensidade 

da radiação luminosa emitida (Dunn e Taloumis 2002; Bishara, Ajlouni e 

Oonsombat 2003). 

Num dos primeiros estudos laboratoriais realizados no âmbito da 

ortodontia, avaliando a eficácia deste tipo de fotopolimerizadores, foram 

comparados dois aparelhos LED com fotopolimerizadores de halogéneo (Dunn 

e Taloumis 2002). A radiação luminosa gerada pelos dois fotopolimerizadores 

LED apresentava uma intensidade de apenas 150mW/cm2, enquanto que os 

fotopolimerizadores de halogéneo emitiam uma luz com 400mW/cm2 ou com 

1030mW/cm2. Os autores utilizaram, para todos os grupos, um tempo de 

exposição de 40 segundos, independentemente do fotopolimerizador usado. O 
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sistema adesivo usado foi o Transbond XT. Após a análise dos resultados 

obtidos, os autores verificaram que não existiam diferenças estatisticamente 

significativas entre os valores de resistência adesiva a forças de corte obtidos 

com os diversos aparelhos de polimerização testados. 

Pouco depois, foi realizado um estudo em que os autores compararam os 

valores de resistência adesiva obtidos quando o sistema adesivo era 

fotopolimerizado com um fotopolimerizador de halogéneo ou com um aparelho 

LED (Bishara, Ajlouni e Oonsombat 2003). Os fotopolimerizadores geravam 

radiação luminosa com 400mW/cm2. Em ambos os casos, o sistema adesivo 

foi exposto à fonte luminosa durante 20 segundos. Tal como no estudo anterior, 

não foram encontradas diferenças. 

Posteriormente, foram realizados dois estudos em que os respectivos 

autores confirmaram ser possível uma redução do tempo de exposição de 40 

segundos para 20 segundos, sem que houvesse uma diminuição 

estatisticamente significativa dos valores de resistência adesiva (Swanson et al. 

2004; Usumez, Buyukyilmaz e Karaman 2004). Esta diminuição do tempo de 

exposição à luz era possível, tanto para os fotopolimerizadores de halogéneo, 

como para os aparelhos LED. Em ambos os estudos, foram utilizados 

fotopolimerizadores com capacidade para emitir radiação luminosa de 

aproximadamente 400mW/cm2. 

O rápido desenvolvimento da tecnologia LED possibilitou que, poucos 

anos após o lançamento dos primeiros aparelhos, surgissem no mercados 

fotopolimerizadores LED capazes de gerar radiação luminosa com uma 

intensidade de aproximadamente 1000mW/cm2. 

 Os estudos realizados com este tipo de aparelhos apontam para a 

possibilidade de manter os valores de resistência adesiva reduzindo o tempo 

de exposição do cimento ortodôntico à fonte luminosa para apenas 10 

segundos (Mavropoulos et al. 2005; Gronberg et al. 2006; Thind, Stirrups e 

Lloyd 2006). 

Recentemente, têm surgido no mercado aparelhos fotopolimerizadores 

baseados na tecnologia LED com a capacidade de emitir radiação luminosa 

com uma intensidade que se aproxima dos 1800mW/cm2. Devido ao seu 

recente lançamento, não existem ainda disponíveis estudos independentes que 

comprovem a sua eficácia em ortodontia. 
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3.1.2 Métodos de fotopolimerização 
 

Ao contrário do que sucede com os brackets plásticos e cerâmicos, os 

brackets metálicos impedem a progressão da radiação luminosa, dificultando a 

eficaz fotoactivação dos sistemas adesivos ortodônticos. Assim, a luz terá que 

atravessar e ser reflectida pelos tecidos dentários antes entrar em contacto 

com o cimento que se encontra sob o bracket. 

A fotopolimerização por transiluminação parece ser um método eficaz em 

determinadas situações (Oesterle e Shellhart 2001). No entanto, quando a 

espessura de tecido dentário que a luz tem que atravessar é elevada ou 

quando os dentes apresentam restaurações metálicas, este método pode 

tornar-se ineficaz. 

A aplicação directa da luz sobre a zona de colagem, que pressupõe a 

reflexão da luz no esmalte e na dentina, poderá ser efectuada de diversas 

formas. 

Segundo as instruções do fabricante do sistema adesivo utilizado nos 

estudos que compõem esta dissertação, Transbond XT (3M Unitek), o cimento 

de resina deve ser fotopolimerizado sob brackets metálicos aplicando a fonte 

luminosa sobre a zona de colagem durante um determinado tempo que 

depende do tipo de fotopolimerizador. O tempo total de exposição à luz deverá 

ser dividido em dois períodos iguais, em que a luz é aplicada por mesial e por 

distal de cada bracket. Por fim, e ainda segundo o referido fabricante, a 

aplicação da luz nos espaços interproximais permitirá a fotopolimerização da 

face mesial e distal de dois brackets adjacentes de uma só vez, o que 

possibilitará a redução do tempo dispendido neste procedimento clínico. 

O local onde é aplicada, o ângulo de incidência e a distância a que se 

encontra a fonte luminosa têm sido também apontados por alguns autores 

como tendo uma influência decisiva na eficaz polimerização das resinas 

compostas fotopolimerizáveis (Pires et al. 1993; Eliades et al. 1995; Oyama, 

Komori e Nakahara 2004). 

No entanto, a influência da combinação do tempo de exposição e da área 

do bracket onde é aplicada a luz sobre os valores de resistência adesiva 

encontra-se ainda muito pouco estudada. 
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3.2 OBJECTIVOS 
 

1. Estudar a influência de diversos tipos de aparelhos fotopolimerizadores 

sobre a adesão directa de brackets ortodônticos ao esmalte dentário, de 

acordo com as seguintes hipóteses:  

H0: A adesão directa de brackets ortodônticos ao esmalte dentário não é 

influenciada pelo tipo de aparelho de fotopolimerização utilizado. 

H1: A adesão directa de brackets ortodônticos ao esmalte dentário é 

influenciada pelo tipo de aparelho de fotopolimerização utilizado. 

 

2. Determinar a influência do método de fotopolimerização sobre a adesão 

directa de brackets ortodônticos ao esmalte dentário, testando as seguintes 

hipóteses: 

H0: Os valores de adesão de brackets ortodônticos ao esmalte dentário não 

são influenciados pelo método de fotopolimerização utilizado. 

H1: Os valores de adesão de brackets ortodônticos ao esmalte dentário são 

influenciados pelo método de fotopolimerização utilizado. 

 

3. Determinar a existência de interacção entre o tipo de aparelho 

fotopolimerizador e o método de fotopolimerização, de acordo com as 

seguintes hipóteses: 

H0: Não existe interacção. 

H1: Existe interacção. 

 

4. Analisar a influência dos diferentes tipos de fotopolimerizadores sobre o tipo 

de falha de união, comparando as seguintes hipóteses: 

H0: O tipo de falha de união não é influenciado pelo tipo de aparelho 

fotopolimerizador utilizado. 

H1: O tipo de falha de união é influenciado pelo tipo de aparelho 

fotopolimerizador utilizado. 
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5. Determinar a influência dos diferentes métodos de fotopolimerização sobre o 

tipo de falha de união, analisando as seguintes hipóteses: 

H0: O tipo de falha de união não é influenciado pelo método de 

fotopolimerização. 

H1: O tipo de falha de união é influenciado pelo método de 

fotopolimerização. 
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3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.3.1 Delineamento experimental 
 

Neste estudo laboratorial, foi investigada a influência do tipo de 

fotopolimerizador e do método de fotopolimerização sobre os valores de 

adesão de brackets metálicos ao esmalte dentário.  

Foram constituídos doze grupos experimentais de acordo com as várias 

combinações possíveis entre as duas variáveis independentes testadas (Figura 

3.1).  

 

Lâmpada de halogéneo
400 mW/cm2

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal

LED média intensidade
800 mW/cm2

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal

LED elevada intensidade
1400 mW/cm2

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal

Lâmpada de halogéneo
400 mW/cm2

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal

LED média intensidade
800 mW/cm2

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal

LED elevada intensidade
1400 mW/cm2

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal

5” por mesial + 5” por distal

5” por mesial + 5” por distal + 5” por oclusal

10” por mesial + 10” por distal

10” por mesial + 10” por distal + 10” por oclusal
 

Figura 3.1: Delineamento experimental. 
 

 

Os brackets metálicos foram aplicados sobre o esmalte dentário, 

utilizando um cimento ortodôntico fotopolimerizado com um dos três aparelhos 

a testar: 1) lâmpada de halogéneo (400mW/cm2), 2) LED de média intensidade 

(800mW/cm2) e 3) LED de elevada intensidade (1400mW/cm2). Para cada 

fotopolimerizador foram utilizados quatro métodos de polimerização 
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alternativos: 1) a luz foi aplicada por mesial e distal de cada bracket, durante 

um período total de 10 segundos; 2) cada bracket foi fotopolimerizado por 

mesial, distal e oclusal, durante um período total de 15 segundos; 3); a 

aplicação da luz foi efectuada por mesial e distal de cada bracket, durante um 

período de tempo de 20 segundos e 4) aplicando a luz por mesial, distal e 

oclusal de cada bracket, durante um período total de 30 segundos. 

Os valores de resistência adesiva foram determinados sob forças de corte. 

Após a falha adesiva, as superfícies de fractura foram observadas com o 

objectivo de determinar o tipo de falha de união. 

 

3.3.2 Preparação dos dentes 
 

Foram utilizados 240 dentes pré-molares humanos extraídos, íntegros, 

sem restaurações e isentos de cárie ou de qualquer tipo de lesões de esmalte 

na face vestibular.  

Todos os dentes foram processados de acordo com a especificação 

técnica da ISO/TS nº11405:2003 (ISO 2003). Após lavagem em água corrente, 

os restos de sangue, o tecido periodontal e o tártaro foram removidos com o 

auxílio de curetas. Em seguida, foram imersos numa solução 

bacteriostática/bactericida de cloramina a 0,5%, à temperatura de 4ºC, durante 

o período de uma semana. Por fim, os dentes foram colocados em água 

destilada e armazenados em frigorifico, à temperatura de 4ºC. 

Imediatamente antes dos procedimentos adesivos, uma pedra verde 

montada em contra-ângulo foi aplicada de encontro ao esmalte da superfície 

vestibular dos espécimes, de forma a garantir a total remoção de possíveis 

restos de tártaro. 

Os 240 dentes foram aleatoriamente divididos em grupos de 20 dentes. 

Foram assim criados 12 grupos experimentais, de acordo com as várias 

combinações possíveis entre as duas variáveis independentes estudadas. 
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3.3.3 Cimentação dos brackets 
 

Neste estudo, foram utilizados 240 brackets metálicos para pré-molares 

[Victory SeriesTM Miniature Mesh Twin Bracket Univ U Bicus, .018 (0,46mm), 

+0º TQ 0º Ang, lote nº 997880200, 3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA]. A 

adesão do sistema adesivo à base dos brackets era promovida por uma rede 

metálica. A área nominal da base dos brackets usados foi de 10,61mm2 . 

Todos os brackets foram colados ao esmalte dentário com o mesmo 

sistema adesivo fotopolimerizável, o Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, CA 

91016, EUA). 

Após a limpeza do esmalte, foi efectuado o seu condicionamento com 

uma solução de ácido fosfórico a 35% (Transbond XT Etching Gel, lote nº 6GN, 

validade até 2008-12, 3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA), durante 30 

segundos. Em seguida, o esmalte foi lavado com jacto de água/ar e seco com 

um jacto de ar isento de óleos, durante 15 e 5 segundos, respectivamente. 

Após cuidadosa verificação do correcto condicionamento do esmalte, foi então 

aplicada sobre ele uma camada uniforme de adesivo (Transbond XT Primer, 

lote nº 6CT, validade até 2009-05, 3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA). Por 

fim, o cimento de resina (Transbond XT Light Cure Orthodontic Adhesive, lote 

UB, validade até 2009-04, 3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA) foi colocado 

nas bases dos brackets e estes aplicados sobre as superfícies de esmalte. Os 

brackets foram ajustados na sua posição e firmemente pressionados de 

encontro às superfícies dentárias. Os excessos de cimento foram 

cuidadosamente removidos com uma sonda periodontal. O sistema adesivo foi 

então fotopolimerizado de acordo com o grupo experimental a que cada 

espécime pertencia. 

O aparelho de fotopolimerização e o método utilizado determinaram a 

divisão dos espécimes em 12 grupos. Nos grupos experimentais I, II, III e IV o 

sistema adesivo foi fotopolimerizado com o fotopolimerizador de halogéneo 

Ortholux XT Visible Light Curing Unit, nº de série: 202187 (3M Unitek, St. Paul, 

MN 55144, EUA). Esta lâmpada gerava uma luz com intensidade de 

aproximadamente 400mW/cm2 e um comprimento de onda com uma amplitude 

dos 400 e os 500nm. 
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- Grupo experimental I: Foi utilizado um tempo de exposição total de 

10 segundos por bracket. A luz foi aplicada durante dois períodos de 

5 segundos, um por mesial e outro por distal do bracket, com um 

ângulo de incidência de 90º em relação à base do bracket. 

- Grupo experimental II: A polimerização do sistema adesivo foi 

efectuada de forma similar ao utilizado no grupo experimental I, 

acrescido de um período adicional, em que a luz foi aplicada por 

oclusal. O tempo de exposição total foi de 15 segundos. A luz foi 

aplicada durante dois períodos de 5 segundos, um por mesial e outro 

por distal do bracket, com um ângulo de incidência de 90º em relação 

à base do bracket. Finalmente, a luz foi aplicada por oclusal, durante 

5 segundos, com um ângulo de incidência de 45º em relação à base 

do bracket. 

- Grupo experimental III: O sistema adesivo foi fotopolimerizado 

durante dois períodos de 10 segundos, por mesial e por distal do 

bracket, com um ângulo de incidência de 90º em relação à base do 

bracket. O tempo total de aplicação da luz foi de 20 segundos. 

- Grupo experimental IV: O tempo de exposição teve uma duração total 

de 30 segundos. A luz foi aplicada durante dois períodos de 10 

segundos, um por mesial e outro por distal do bracket, com um 

ângulo de incidência de 90º em relação à base do bracket. 

Finalmente, a luz foi aplicada por oclusal, durante 10 segundos, com 

um ângulo de incidência de 45º em relação à base do bracket. 

Nos grupos experimentais V, VI, VII e VIII foi utilizado o Ortholux LED 

Curing Light, nº de série: 939830000776 (3M Unitek, 82171 Puchheim, 

Alemanha). Este aparelho emitia uma luz com um comprimento de onda entre 

os 430 e 480nm, com uma intensidade de aproximadamente 800mW/cm2. 

- Grupo experimental V: Foi utilizado um tempo de exposição total de 

10 segundos por bracket. A luz foi aplicada durante dois períodos de 

5 segundos, um por mesial e outro por distal do bracket, com um 

ângulo de incidência de 90º em relação à base do bracket. 

- Grupo experimental VI: A polimerização do sistema adesivo foi 

efectuada de forma similar ao utilizado no grupo experimental V, 

acrescido de um período adicional, em que a luz foi aplicada por 
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oclusal. O tempo de exposição total foi de 15 segundos. A luz foi 

aplicada durante dois períodos de 5 segundos, um por mesial e outro 

por distal do bracket, com um ângulo de incidência de 90º em relação 

à base do bracket. Finalmente, a luz foi aplicada por oclusal, durante 

5 segundos, com um ângulo de incidência de 45º em relação à base 

do bracket. 

- Grupo experimental VII: O sistema adesivo foi fotopolimerizado 

durante dois períodos de 10 segundos, por mesial e por distal do 

bracket, com um ângulo de incidência de 90º em relação à base do 

bracket. O tempo total de aplicação da luz foi de 20 segundos. 

- Grupo experimental VIII: O tempo de exposição teve uma duração 

total de 30 segundos. A luz foi aplicada durante dois períodos de 10 

segundos, um por mesial e outro por distal do bracket, com um 

ângulo de incidência de 90º em relação à base do bracket. 

Finalmente, a luz foi aplicada por oclusal durante 10 segundos com 

um ângulo de incidência de 45º em relação à base do bracket. 

Finalmente, nos grupos IX, X, XI e XII o aparelho fotopolimerizador 

utilizado, foi o Bluephase 16i LED, nº de série: 1610247 (Ivoclar Vivadent AG, 

FL-9494 Schaan, Liechtenstein), com um comprimento de onda situado no 

intervalo entre os 430 e 490nm e com uma intensidade de aproximadamente 

1400mW/cm2. 

- Grupo experimental IX: Foi utilizado um tempo de exposição total de 

10 segundos por bracket. A luz foi aplicada durante dois períodos de 

5 segundos, um por mesial e outro por distal do bracket, com um 

ângulo de incidência de 90º em relação à base do bracket. 

- Grupo experimental X: A polimerização do sistema adesivo foi 

efectuada de forma similar ao utilizado no grupo experimental IX, 

acrescido de um período adicional, em que a luz foi aplicada por 

oclusal. O tempo de exposição total foi de 15 segundos. A luz foi 

aplicada durante dois períodos de 5 segundos, um por mesial e outro 

por distal do bracket, com um ângulo de incidência de 90º em relação 

à base do bracket. Finalmente, a luz foi aplicada por oclusal, durante 

5 segundos, com um ângulo de incidência de 45º em relação à base 

do bracket. 
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- Grupo experimental XI: O sistema adesivo foi fotopolimerizado 

durante dois períodos de 10 segundos, por mesial e por distal do 

bracket, com um ângulo de incidência de 90º em relação à base do 

bracket. O tempo total de aplicação da luz foi de 20 segundos. 

- Grupo experimental XII: O tempo de exposição teve uma duração 

total de 30 segundos. A luz foi aplicada durante dois períodos de 10 

segundos, um por mesial e outro por distal do bracket, com um 

ângulo de incidência de 90º em relação à base do bracket. 

Finalmente, a luz foi aplicada por oclusal durante 10 segundos com 

um ângulo de incidência de 45º em relação à base do bracket. 

Os grupos experimentais III e V reflectiram as recomendações do 

fabricante do sistema adesivo utilizado. 

A ponta condutora da luz apresentava um diâmetro de 8mm, nos três 

aparelhos fotopolimerizadores. 

A intensidade da luz emitida pelos fotopolimerizadores foi verificada 

imediatamente antes de se iniciar a polimerização de cada grupo. Para tal, foi 

utilizado um radiómetro (Demetron L.E.D. Radiometer, nº de série: 79300882, 

Kerr, Danbury, CT 06810, EUA) com capacidade para registar intensidade 

luminosa até 2000mW/cm2.  

 

3.3.4 Testes de resistência adesiva sob forças de corte  
 

Após a cimentação dos brackets, os dentes foram incluídos, de forma 

padronizada, em cilindros de metacrilato de isobutilo autopolimerizável (Sampl-

Kwick, lote nº 51-09-5020, validade até 2009-12, Buehler, Lake Bluff, IL 60044, 

EUA). Foram utilizados anéis de aço de maneira a assegurar uma dimensão 

uniforme dos cilindros (17mm de altura por 12mm de diâmetro). Os anéis foram 

preenchidos com a resina acrílica e a raiz dos dentes imersa no acrílico. A 

padronização da posição do bracket, em relação ao cilindro de acrílico, foi 

efectuada com o auxílio de um fio de aço de secção rectangular (0,45mm x 

0,65mm) (Figura 3.2 e 3.3). 
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Figura 3.2: Dispositivo utilizado para a padronização da posição do bracket. 

 

 

 
Figura 3.3: Espécime montado em cilindro de resina. 

 

 

Após este procedimento, todos os espécimes foram conservados em água 

destilada, numa estufa (Memmert, 854 Schwabach, Alemanha) à temperatura 

de 37ºC, durante um período de 72 horas. 

Em seguida, os espécimes foram submetidos a termociclagem, utilizando 

uma unidade de termociclagem Aralab, modelo Refri 200-E, nº de fabrico: 238 

(Aralab, Talaíde, 2750 Cascais, Portugal). Os espécimes foram imersos 

alternadamente num banho frio e num banho quente, a 5º e 55ºC, 

respectivamente, durante 500 ciclos (Jardim et al. 2005). O tempo de imersão 

em cada banho de água destilada foi de 20 segundos e o tempo de 

transferência entre os banhos de 5 segundos (Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Termociclagem dos espécimes por imersão em banho de água a 5ºC e 55ºC. 

 

Após a termociclagem e antes de se realizarem os testes de resistência 

adesiva, os espécimes foram de novo conservados em água destilada a 37ºC, 

durante um período de tempo igual a 72 horas. 

Os valores de resistência adesiva entre bracket e esmalte foram 

determinados sob forças de corte, utilizando uma máquina de testes mecânicos 

universal Instron, modelo 4502, nº de série: H3307 (Instron Ltd., Bucks, HP12 

3SY, Inglaterra) (Figura 3.5). 

 

 
Figura 3.5: Máquina de testes mecânicos universal Instron. 

 

Os espécimes foram montados no braço fixo do Instron, com a superfície 

de união entre o bracket e o esmalte alinhada em relação ao braço superior 

móvel da máquina de testes, de maneira a assegurar a obtenção de forças de 

corte. As cargas foram aplicadas, utilizando uma ansa de aço inoxidável 
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Remanium (Dentaurum, D-7530, Pforzheim, Alemanha) de secção redonda, 

com 0,8 milímetros de diâmetro e 20 centímetros de comprimento (Figura 3.6). 

Os testes foram efectuados à velocidade de 1 milímetro por minuto, utilizando 

uma célula de carga de 1 KiloNewton. No momento da falha, as forças 

máximas foram registadas em Newton. Os valores de resistência adesiva a 

tensões de corte, expressos em MegaPascal (MPa), foram calculados 

automaticamente pelo computador associado à máquina de testes mecânicos, 

dividindo a força registada no momento da falha pela área da base do bracket. 

 

 
Figura 3.6: Aplicação de tensão de corte com ansa metálica. 

 

3.3.5 Análise do tipo de falha 
 

Com o objectivo de determinar o tipo de falha de união ocorrida, as 

interfaces de fractura de todos os espécimes foram observadas com um 

estereomicroscópio Meiji Techno, modelo EMZ-8TR, número de série 411479 

(Meiji Techno Co., Lda, Saitama 354-0043, Japão), com uma ampliação de 20 

vezes. O tipo de falha foi classificado segundo o Índice de Adesivo Residual 

(Artun e Bergland 1984; Jardim, Marques e Leitão 2001) (Figura 3.7): 

Índice 0 –  100% de sistema adesivo remanescente na base do 

bracket, correspondendo a falha na interface esmalte-

sistema adesivo. 

Índice 1 –  Falha mista com mais de 50% de sistema adesivo 

remanescente na base do bracket. 
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Índice 2 –  Falha mista com menos de 50 % de sistema adesivo 

remanescente na base do bracket. 

Índice 3 –  Ausência de sistema adesivo na base do bracket, 

correspondendo a falha na interface bracket-sistema 

adesivo. 

 

 
Figura 3.7: Tipo de falha de união: a) Índice 0; b) Índice 1; c) Índice 2; d) Índice 3. 

 

3.3.6 Análise estatística 
 

A dimensão da amostra (n) foi determinada, tendo em conta os resultados 

obtidos num estudo piloto previamente realizado, de maneira a fixar o erro 

estatístico tipo I (α) em 0,05 e o erro tipo II (β) em 0,20. Foi utilizada a seguinte 

fórmula desenvolvida por Snedecor e Cochran: n =1+2C(s/d)2, em que s é o 

desvio padrão, d representa a diferença a ser detectada e C a constante 
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dependente do valor de α e β seleccionados (Dell, Holleran e Ramakrishnan 

2002). 

Os dados obtidos foram analisados por intermédio de uma aplicação 

informática comercial – SPSS for Windows, versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, 

IL 60606, EUA). 

De acordo com a metodologia corrente, foi efectuada a estatística 

descritiva dos valores de resistência adesiva sob forças de corte. Para cada 

grupo experimental foi calculada a média, o desvio padrão e os valores máximo 

e mínimo. 

Os valores de resistência adesiva obtidos foram submetidos a uma 

análise de variância factorial (ANOVA), com duas dimensões. A resistência 

adesiva sob forças de corte foi utilizada como variável dependente. O tipo de 

aparelho fotopolimerizador e o método de fotopolimerização foram utilizados 

como variáveis independentes. Como foi encontrada uma interacção 

estatisticamente significativa entre as duas variáveis, foram efectuadas 

análises de variância com uma dimensão, com o objectivo de determinar se 

existiam diferenças estatisticamente significativas entre os métodos de 

fotopolimerização, para cada tipo de fotopolimerizador estudado e entre os 

tipos de fotopolimerizador, para cada método utilizado. Sempre que se 

justificou, foi efectuada a comparação dos diferentes grupos experimentais com 

provas post-hoc, segundo o método de Tukey. 

Por fim, foi realizada a análise do tipo de falha de união. Foi determinada 

a distribuição dos vários tipos de falha pelos diversos grupos experimentais. 

Neste caso, como o tipo de falha era uma variável ordinal, a análise estatística 

foi realizada com testes não paramétricos. O teste de Kruskal-Wallis foi 

utilizado para determinar se existiam diferenças entre os três 

fotopolimerizadores e entre os quatro métodos utilizados na fotopolimerização 

do sistema adesivo. Quando se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas, foi realizada a comparação dos resultados obtidos nos vários 

grupos, seguindo o método preconizado por Langley (Langley 1979). 
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3.4 RESULTADOS 
 

3.4.1 Resistência adesiva sob forças de corte 
 

3.4.1.1 Estatística descritiva 
 

A estatística descritiva dos valores de resistência adesiva sob forças de 

corte (média, desvio padrão, valor mínimo e máximo) é apresentada na tabela 

3.1. Os valores encontram-se expressos em MegaPascal (MPa).  

 

Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização 

N Média Desvio 
Padrão 

Mín. Máx. 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 20 5,67 1,57 1,85 7,19 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 20 8,44 1,94 5,98 12,41 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 20 9,66 2,22 5,71 13,36 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 20 10,73 2,79 5,98 14,89 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 20 11,58 2,85 6,91 15,73 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 20 14,29 2,67 7,03 18,84 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 20 13,00 3,05 8,32 18,50 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 20 13,49 4,12 2,83 18,66 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 20 14,42 2,74 8,70 18,99 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 20 15,08 3,93 8,24 23,58 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 20 15,07 3,27 9,99 21,35 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 20 15,36 3,65 8,86 21,57 

       

Tabela 3.1: Análise descritiva dos valores de resistência adesiva sob forças de corte (MPa). 
 

Os valores de resistência adesiva média variaram entre 5,67 e 10,73MPa 

para os espécimes fotopolimerizados com a lâmpada de halogéneo de 

400mW/cm2 (Ortholux XT), entre 11,58 e 14,29MPa com o LED de 800mW/cm2 
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(Ortholux LED), e entre 14,42 e 15,36MPa com o LED de 1400mW/cm2 

(Bluephase 16i). Relativamente ao método de fotopolimerização utilizado, os 

valores médios de resistência adesiva situaram-se entre 5,67 e 14,42MPa com 

uma exposição à luz de 5+5 segundos, entre 8,44 e 15,08MPa para 5+5+5 

segundos, entre 9,66 e 15,07MPa com 10+10 segundos, e entre 10,73 e 

15,36MPa para os espécimes fotopolimerizados durante 10+10+10 segundos. 

 

3.4.1.2 Análise de variância 
 

Os valores de resistência adesiva sob forças de corte foram submetidos a 

uma análise de variância factorial (ANOVA), com duas dimensões, para 

analisar o efeito do tipo de aparelho fotopolimerizador e do método de 

fotopolimerização (variáveis independentes) sobre a resistência adesiva sob 

forças de corte (variável dependente). Os resultados desta análise, 

apresentados na tabela 3.2, demonstraram a existência de influência 

estatisticamente muito significativa (p<0,001) sobre a resistência adesiva, quer 

o tipo de aparelho fotopolimerizador, como o método de fotopolimerização.  

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P Potência do 
teste 

Aparelho fotopolimerizador 2 1855,64 927,82 103,71 <0,001*** 1,00

Método de fotopolimerização 3 311,38 103,79 11,60 <0,001*** 1,00

Aparelho fotopolimerizador / 
Método de fotopolimerização 6 194,48 32,41 3,62 0,002**ii 0,95

Residual 228 2039,79 8,95  

GL – Graus de liberdade; SQ - Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.2: Análise de variância (ANOVA) com duas dimensões, da resistência adesiva sob forças de 
corte (variáveis independentes: aparelho fotopolimerizador e método de fotopolimerização; variável 
dependente: resistência adesiva) 
 

 

 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 100 

Foi igualmente observada uma interacção estatisticamente significativa 

(p=0,002) entre os dois factores, indicando que o efeito do tipo de aparelho 

fotopolimerizador variou consoante o método de fotopolimerização seguido. Os 

gráficos 3.1 e 3.2 ilustram a interacção verificada. 
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Gráfico 3.1: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de fotopolimerização; 
variável dependente: resistência adesiva sob forças de corte (MPa)]. 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Hal 400 LED 800 LED 1400

5''+5''

5''+5''+5''

10''+10''

10''+10''+10''

 
Gráfico 3.2: Gráfico de interacção [efeito: aparelho fotopolimerizador vs. método de fotopolimerização; 
variável dependente: resistência adesiva sob forças de corte (MPa)]. 

 

 

A constatação da existência desta interacção tornou necessário realizar 

uma análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, para cada método de 

fotopolimerização, utilizando o tipo de aparelho fotopolimerizador como variável 

independente. 
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Os resultados da análise de variância (ANOVA), para o subgrupo no qual 

os espécimes foram fotopolimerizados durante 5+5 segundos, encontram-se 

descritos na tabela 3.3 e revelaram diferenças estatisticamente muito 

significativas (p<0,001) entre os aparelhos fotopolimerizadores. As 

comparações múltiplas entre os diferentes grupos demonstraram que os 

valores médios destes grupos eram todos estatisticamente (p<0,05) diferentes 

entre si (Tabela 3.4 e gráfico 3.3).  

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 1006,69 503,35 83,46 <0,001***

Residual 57 343,79 6,03  

GL – Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.3: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da resistência adesiva sob forças dos 
brackets cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket 
seguido de mais 5 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável 
dependente: resistência adesiva). 

 

 

Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 6,91 0,78 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 9,75 0,78 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 2,84 0,78 0,002 ** 

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.4: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos 
por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal (variável dependente: resistência adesiva). 
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Gráfico 3.3: Resistência adesiva sob forças de corte, obtida com o método em que o sistema adesivo é 
polimerizado durante 5 segundos por mesial do bracket seguido de mais 5 segundos por distal (os grupos 
representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas). 

 

 

Nas análises de variância (ANOVA) com uma dimensão e os 

subsequentes testes post-hoc segundo Tukey, para os subgrupos em que os 

espécimes foram fotopolimerizados durante 5+5+5 segundos (Tabelas 3.5 e 

3.6 e gráfico 3.4), 10+10 segundos (Tabelas 3.7 e 3.8 e gráfico 3.5) ou 

10+10+10 segundos (Tabelas 3.9 e 3.10 e gráfico 3.6), verificou-se um 

aumento estatisticamente significativo (p<0,05) dos valores de resistência 

adesiva ao passar da lâmpada de halogéneo para os aparelhos LED. Não se 

verificaram, no entanto, diferenças estatisticamente significativas (p≥0,05) entre 

os valores obtidos com os dois aparelhos LED.  

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 526,82 263,41 30,02 <0,001***

Residual 57 500,23 8,78  

GL – Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
*  p < 0,05 

 
Tabela 3.5: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da resistência adesiva sob forças dos 
brackets cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos 
por distal do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por oclusal (variável 
independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: resistência adesiva). 
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Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 5,86 0,94 <0,001 ***

 LED 1400mW/cm2 6,64 0,94 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 0,78 0,94 0,682 

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.6: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 5 segundos 
por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 5 segundos por 
oclusal (variável dependente: resistência adesiva). 
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Gráfico 3.4: Resistência adesiva sob forças de corte, obtida com o método em que o sistema adesivo é 
polimerizado durante 5 segundos por mesial e 5 segundos por distal do bracket seguido de um período 
suplementar de 5 segundos por oclusal (os grupos representados sob a mesma linha não apresentam 
diferenças estatisticamente significativas). 
 
 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 298,68 149,34 17,98 <0,001***

Residual 57 473,47 8,31  

GL – Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.7: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da resistência adesiva sob forças dos 
brackets cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket 
seguido de mais 10 segundos por distal (variável independente: aparelho fotopolimerizador; variável 
dependente: resistência adesiva). 
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Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 3,34 0,91 0,002 ** 

 LED 1400mW/cm2 5,42 0,91 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 2,08 0,91 0,067 

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.8: Resultados das comparações múltiplas entre grupos segundo, o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos 
por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por distal (variável dependente: resistência adesiva). 
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Gráfico 3.5: Resistência adesiva sob forças de corte, obtida com o método em que o sistema adesivo é 
polimerizado durante 10 segundos por mesial do bracket seguido de mais 10 segundos por distal (os 
grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
 
 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Aparelho fotopolimerizador 2 217,93 108,96 8,60 0,001**

Residual 57 722,29 12,67  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 3.9: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da resistência adesiva sob forças dos 
brackets cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos 
por distal do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por oclusal (variável 
independente: aparelho fotopolimerizador; variável dependente: resistência adesiva). 
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Aparelho 
fotopolimerizador Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

Halogéneo 400mW/cm2 LED 800mW/cm2 2,77 1,13 0,044 * 

 LED 1400mW/cm2 4,63 1,13 <0,001 ***

LED 800mW/cm2 LED 1400mW/cm2 1,87 1,13 0,229 

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.10: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado durante 10 segundos 
por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um período suplementar de 10 segundos por 
oclusal (variável dependente: resistência adesiva). 
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Gráfico 3.6: Resistência adesiva sob forças de corte, obtida com o método em que o sistema adesivo é 
polimerizado durante 10 segundos por mesial e 10 segundos por distal do bracket seguido de um período 
suplementar de 10 segundos por oclusal (os grupos representados sob a mesma linha não apresentam 
diferenças estatisticamente significativas). 

 

 

 

Para determinar o efeito do método de fotopolimerização sobre a 

resistência adesiva sob forças de corte, em cada tipo de aparelho 

fotopolimerizador, foram realizadas três análises de variância (ANOVA) com 

uma dimensão. 

Na tabela 3.11 são apresentados os resultados da análise de variância 

(ANOVA) realizada para os espécimes fotopolimerizados com a lâmpada de 
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halogéneo de 400mW/cm2 (Ortholux XT). Tendo-se verificado que a influência 

do método fotopolimerizador era estatisticamente muito significativa (p<0,001), 

os valores médios foram comparados segundo o método de Tukey (Tabela 

3.12 e gráfico 3.7). Os espécimes fotopolimerizados durante 5+5 segundos 

apresentaram um valor médio de resistência adesiva estatisticamente 

(p<0,001) inferior aos obtidos com os restantes métodos. A aplicação da fonte 

luminosa por oclusal não representou um aumento estatisticamente 

significativo (p≥0,05) em relação ao método preconizado pelo fabricante do 

sistema adesivo (10+10 segundos). 

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Método de fotopolimerização 3 418,24 139,42 29,41 <0,001***

Residual 76 360,28 4,74  

GL – Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 

Tabela 3.11: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da resistência adesiva sob forças dos 
brackets cimentados com o sistema adesivo polimerizado com a lâmpada de halogéneo de 400mW/cm2 
(variável independente: método de fotopolimerização; variável dependente: resistência adesiva). 
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Gráfico 3.7: Resistência adesiva sob forças de corte, obtida com a lâmpada de halogéneo de 400mW/cm2 
(os grupos representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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Método de 
fotopolimerização Vs. 

Diferença 
entre  

Médias 

Erro 
Padrão 

Valor P  

5’’(M) + 5’’(D) 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 3,77 0,69 <0,001 ***

 10’’(M) + 10’’(D) 4,99 0,69 <0,001 ***

 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 6,06 0,69 <0,001 ***

5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10’’(M) + 10’’(D) 1,22 0,69 0,296  

 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 2,29 0,69 0,007 ** 

10’’(M) + 10’’(D) 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 1,07 0,69 0,411  

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.12: Resultados das comparações múltiplas entre grupos, segundo o método de Tukey, para o 
subgrupo em que os brackets foram cimentados com o sistema adesivo polimerizado com a lâmpada de 
halogéneo de 400mW/cm2 (variável dependente: resistência adesiva).  

 

 

Os resultados das análises de variância (ANOVA) realizadas para os 

espécimes fotopolimerizados com o LED de 800mW/cm2 (Ortholux LED) ou 

com LED de 1400mW/cm2 (Bluephase 16i) não permitiram verificar diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,065 e p=0,846, respectivamente) entre os 

vários métodos de fotopolimerização avaliados (Tabelas 3.13 e 3.14 e gráficos 

3.8 e 3.9).  

 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Método de fotopolimerização 3 78,07 26,02 2,51 0,065

Residual 76 788,00 10,37  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 

 
Tabela 3.13: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da resistência adesiva sob forças dos 
brackets cimentados com o sistema adesivo polimerizado com o LED de 800mW/cm2 (variável 
independente: método de fotopolimerização; variável dependente: resistência adesiva). 
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Gráfico 3.8: Resistência adesiva sob forças de corte, obtida com o LED de 800mW/cm2 (os grupos 
representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
 

 

Fonte de variação GL SQ QM Valor F Valor P 

Método de fotopolimerização 3 9,54 3,18 0,271 0,846

Residual 76 891,51 11,73  

GL - Graus de liberdade; SQ – Soma dos quadrados do tipo III; QM - Quadrado médio. 
* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 3.14: Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, da resistência adesiva sob forças dos 
brackets cimentados com o sistema adesivo polimerizado com o LED de 1400mW/cm2 (variável 
independente: método de fotopolimerização; variável dependente: resistência adesiva). 
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Gráfico 3.9: Resistência adesiva sob forças de corte, obtida com o LED de 1400mW/cm2 (os grupos 
representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas). 
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3.4.2 Tipo de falha de união 
 

A tabela 3.15 apresenta a distribuição do tipo de falha de união pelos 

diversos grupos experimentais. A maioria dos espécimes apresentou um tipo 

de falha misto, com parte do sistema adesivo a ficar aderido à base do bracket 

e o restante à superfície do esmalte. O tipo de falha caracterizado pela 

totalidade do adesivo na superfície do esmalte apenas se verificou em alguns 

espécimes polimerizados com a lâmpada de halogéneo de 400mW/cm2 

durante 5 segundos por mesial seguidos de mais 5 segundos por distal do 

bracket. À medida que a energia luminosa aumenta o tipo de falha passou a 

verificar-se maioritariamente entre o sistema adesivo e a superfície do esmalte. 

 

Tipo de falha 
Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização Índice 0 Índice 1 Índice 2 Índice 3 

Totais 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 0 0 13 7 20 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 0 4 16 0 20 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 0 4 16 0 20 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 1 6 13 0 20 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 0 9 11 0 20 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 0 13 7 0 20 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 0 13 7 0 20 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 1 10 9 0 20 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 0 9 11 0 20 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 0 7 13 0 20 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 1 11 8 0 20 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 0 14 6 0 20 

Totais  3 100 130 7 240 

       

Tabela 3.15: Prevalência dos tipos de falha nos diferentes grupos experimentais (Índice 0 – 100% de 
sistema adesivo remanescente na base do bracket, correspondendo a falha na interface esmalte-sistema 
adesivo; Índice 1 – Falha mista com mais de 50% de sistema adesivo remanescente na base do bracket; 
Índice 2 – Falha mista com menos de 50 % de sistema adesivo remanescente na base do bracket; Índice 3 
– Ausência de sistema adesivo na base do bracket, correspondendo a falha na interface bracket-sistema 
adesivo). 
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Os resultados obtidos foram submetidos a testes estatísticos não 

paramétricos de maneira a se poder identificar a influência do tipo de aparelho 

fotopolimerizador e do método de fotopolimerização sobre o modo de falha de 

união. 

O teste de Kruskal-Wallis revelou que o tipo de aparelho fotopolimerizador 

apresentava uma influência estatisticamente muito significativa (p<0,001) sobre 

a distribuição do tipo de falha observado. A comparação entre grupos, segundo 

o método de Langley, demonstrou existirem diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) entre o grupo de espécimes fotopolimerizados com a 

lâmpada de halogéneo e os grupos de espécimes fotopolimerizados com 

qualquer dos aparelhos LED. Porém, as diferenças verificadas entre os dois 

aparelhos LED não se revelaram estatisticamente significativas (p≥0,05). 

Os resultados obtidos no teste de Kruskal-Wallis mostraram ainda que a 

distribuição do tipo de falha de união foi influenciada pelo método de 

fotopolimerização de forma estatisticamente significativa (p=0,006). No entanto, 

a comparação entre os grupos, segundo o método desenvolvido por Langley, 

apenas revelou diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os 

espécimes fotopolimerizados durante 5 segundos por mesial mais 5 segundos 

por distal e os fotopolimerizados durante 10+10+10 segundos.  
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3.5 DISCUSSÃO  
 

O sucesso do tratamento ortodôntico depende da capacidade de 

conseguir transmitir forças externas às peças dentárias. Para que tal seja 

possível, é necessário obter uma adesão efectiva entre brackets e dentes. 

Durante o tratamento ortodôntico, os brackets estão sujeitos às forças 

ortodônticas induzidas pelos arcos, às forças geradas durante a mastigação e 

ainda a outro tipo de forças que poderão ser produzidas pelo paciente. Os 

valores de resistência adesiva alcançados deverão ser suficientes para resistir 

a todas estas forças, de maneira a evitar a descimentação de brackets, o que 

iria atrasar o tratamento e aumentar os custos. Assim, o estudo da magnitude 

dos valores de resistência adesiva gerados entre os brackets e os dentes 

assume uma importância relevante, apesar de ser apenas um dos múltiplos 

factores que determinam a qualidade da interface de união. 

Tem sido sugerido que a obtenção de um valor de resistência adesiva 

entre o do bracket e a estrutura dentária, de 6 a 8MPa, seria suficiente para 

garantir um bom desempenho clínico (Reynolds 1975). No entanto, é 

conhecida a influência que diversos factores apresentam sobre os valores de 

adesão, como por exemplo, o tipo de dentes utilizados, a forma como foi 

realizado o condicionamento ácido do esmalte, o sistema adesivo utilizado, a 

forma e o tempo de armazenamento dos espécimes e a configuração do teste 

mecânico realizado (Johnston, Hussey e Burden 1996; Johnston et al. 1998; 

Oesterle, Shellhart e Belanger 1998; Hobson, McCabe e Hogg 2001; C.R.A. 

2002; Wendl e Droschl 2004; Klocke e Kahl-Nieke 2005a; Katona e Long 2006; 

Klocke e Kahl-Nieke 2006). A ausência de uniformidade na metodologia 

utilizada pelos autores dos diversos estudos de adesão de brackets limita a 

comparação dos valores absolutos de resistência adesiva obtidos e a 

extrapolação dos resultados para a clínica. 

São diversos os estudos de resistência adesiva ortodôntica que utilizam 

dentes bovinos como substrato (Evans et al. 2002; Sfondrini, Cacciafesta e 

Klersy 2002; Staudt, Krejci e Mavropoulos 2006). No entanto, apesar de 

poderem ser utilizados como substitutos dos dentes humanos nos estudos de 
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adesão, os dentes bovinos apresentam algumas diferenças histológicas e 

anatómicas que podem ser responsáveis pelas diferenças relatadas nos 

valores de resistência adesiva (Oesterle, Shellhart e Belanger 1998). No 

presente trabalho, foram utilizados dentes humanos, com o objectivo de 

reproduzir com uma maior correcção a situação existente na clínica. 

O fabricante do sistema adesivo utilizado neste trabalho recomenda que a 

técnica adesiva seja iniciada pelo condicionamento do esmalte com ácido 

fosfórico a 35% durante 15 segundos (3M-Unitek-Orthodontic-Products 2005). 

No entanto, encontram-se publicados alguns estudos que sugerem que este 

período de tempo talvez seja insuficiente (Johnston, Hussey e Burden 1996; 

Johnston et al. 1998). Por outro lado, os autores da maioria dos estudos in 

vitro, realizados com o intuito de avaliar a resistência adesiva de brackets ao 

esmalte, utilizaram um tempo de condicionamento ácido de 30 segundos 

(Evans et al. 2002; Sfondrini, Cacciafesta e Klersy 2002; Ip e Rock 2004; 

Usumez, Buyukyilmaz e Karaman 2004; Signorelli et al. 2006; Staudt, Krejci e 

Mavropoulos 2006). Assim, como medida de segurança e com o objectivo de 

uniformizar a metodologia seguida, optou-se por realizar, neste trabalho, o 

condicionamento ácido dos espécimes durante um período de 30 segundos. 

Encontram-se descritos na literatura diversas formas de realizar os 

ensaios mecânicos, quando o objectivo é avaliar a resistência adesiva de 

brackets ao esmalte. Apesar da grande maioria dos autores avaliar a 

resistência adesiva a tensões de corte, a forma como a força é aplicada varia 

consoante os casos. Em alguns estudos (Dunn e Taloumis 2002; Yi, Dunn e 

Taloumis 2003; Usumez, Buyukyilmaz e Karaman 2004; Staudt et al. 2005; 

Elvebak et al. 2006), a força, paralela à área de colagem, foi aplicada com um 

cinzel no sentido ocluso-gengival. Noutros, a força foi aplicada no sentido 

gengivo-oclusal (Oesterle, Newman e Shellhart 2001; Ip e Rock 2004; Signorelli 

et al. 2006; Thind, Stirrups e Lloyd 2006; Hildebrand et al. 2007; Oztoprak et al. 

2007). De acordo com os resultados obtidos no trabalho que se encontra 

descrito no segundo capítulo desta dissertação, foi nas áreas central e gengival 

do bracket que o cimento ortodôntico apresentou um menor grau de conversão, 

e como tal, uma menor resistência adesiva. Assim, neste trabalho optou-se por 

aplicar a força no sentido gengivo-oclusal com uma ansa de aço inoxidável. 

Desta forma a força foi aplicada na zona de menor resistência mecânica. 
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De igual forma, a velocidade com que foram realizados os ensaios 

mecânicos nos estudos previamente publicados não é homogénea. A 

velocidade de execução dos testes variou entre 0,1mm/min e 5mm/min. Num 

estudo anterior verificou-se que a velocidade com que era executado o ensaio 

poderia ter influência sobre os valores de adesão à dentina (Hara, Pimenta e 

Rodrigues 2001). Segundo este mesmo estudo, deveria ser utilizada uma 

velocidade de 0,5mm/min ou de 0,75mm/min. No entanto, num estudo 

posteriormente publicado, Klocke e Kahl-Nieke (2005b) não observaram 

qualquer diferença entre os valores de resistência adesiva de brackets 

metálicos ao esmalte, quando variavam a velocidade de execução dos ensaios 

mecânicos entre 0,1mm/min e 5mm/min. Apesar tudo, e uma vez mais, com o 

objectivo de uniformizar a metodologia com os estudos anteriormente 

publicados, neste trabalho foi utilizada uma velocidade de 1mm/min, tal como a 

maioria dos estudos em que as forças foram aplicadas aos brackets no sentido 

gengivo-oclusal (Jardim 1998; Oesterle, Newman e Shellhart 2001; Sfondrini et 

al. 2006; Signorelli et al. 2006; Godinho, Oliveira e Jardim 2007). 

A necessidade de obter um grau de conversão elevado tem sido referida 

como fundamental para garantir propriedades físicas e mecânicas adequadas 

das resinas compostas (Ferracane e Greener 1986; Peutzfeldt e Asmussen 

1996; Ferracane et al. 1997). O grau de conversão dos cimentos ortodônticos 

com resina, tal como todas as resinas compostas foto-activadas em geral, 

encontra-se dependente da composição da resina e da energia que lhe é 

transmitida, isto é, das características da radiação luminosa e do tempo de 

exposição (Asmussen 1982a; Rueggeberg, Caughman e Curtis 1994).  

Os resultados obtidos no presente trabalho revelaram que a exposição do 

cimento ortodôntico à radiação luminosa emitida pelo fotopolimerizador de 

halogéneo de 400mW/cm2, durante um período total de 10 segundos, produziu 

uma reduzida resistência adesiva, que parece ser insuficiente para resistir às 

forças desenvolvidas na clínica. 

A análise estatística realizada com os dados obtidos permitiu verificar que 

a resistência adesiva entre brackets metálicos e esmalte foi influenciada, tanto 

pelo tipo de aparelho fotopolimerizador, como pelo método de 

fotopolimerização utilizados. Verificou-se ainda, uma interacção entre os dois 
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factores, o que indica que a influência de um, sobre os valores de resistência 

adesiva, se encontra dependente da do outro. 

 

3.5.1 Influência do tipo de aparelho fotopolimerizador 
 

No presente trabalho, foram testados três aparelhos fotopolimerizadores. 

Um fotopolimerizador convencional de halogéneo, com capacidade para 

produzir radiação luminosa com uma intensidade de 400mW/cm2, e dois 

fotopolimerizadores LED, o Ortholux LED e o Bluephase 16i, geradores de 

radiação luminosa com 800mW/cm2 e 1400mW/cm2, respectivamente. O 

Ortholux LED é o fotopolimerizador actualmente recomendado pelo fabricante 

do adesivo utilizado neste trabalho. O Bluephase 16i é um fotopolimerizador 

capaz de emitir radiação de elevada intensidade, cuja eficácia na 

fotopolimerização de cimentos ortodônticos ainda não tinha sido testada. 

Apesar de apresentarem pequenas diferenças no comprimento de onda 

da luz emitida, todos os fotopolimerizadores geravam radiação luminosa com 

uma amplitude compatível de excitar o fotoiniciador presente no sistema 

adesivo utilizado. 

A correcta activação da polimerização, quantificada pela determinação do 

grau de conversão, tem sido associada à optimização das propriedades físicas 

e mecânicas das resinas compostas (Ferracane e Greener 1986; Peutzfeldt e 

Asmussen 1996; Ferracane et al. 1997). 

Segundo os resultados obtidos neste trabalho, e de uma maneira geral, o 

recurso a radiação luminosa com maior intensidade conduziu a valores de 

resistência adesiva mais elevados. Este facto poderá ser explicado pelo 

aumento da quantidade de energia transmitida ao fotoiniciador, que provoca 

um aumento do grau de conversão da resina, e portanto, das suas 

propriedades mecânicas. Resultados semelhantes foram encontrados em 

estudos anteriores (Ip e Rock 2004; Staudt, Krejci e Mavropoulos 2006). 

A utilização do fotopolimerizador LED de 800mW/cm2 permitiu obter 

sempre valores de resistência adesiva estatisticamente superiores aos obtidos 

com o fotopolimerizador convencional de halogéneo de 400mW/cm2, 

independentemente do método utilizado na fotopolimerização do sistema 
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adesivo. Este resultado está de acordo com o obtido no trabalho descrito no 

capítulo anterior desta dissertação, em que o aumento da intensidade da 

radiação luminosa de 400mW/cm2 para 800mW/cm2 contribuiu sempre para um 

aumento dos valores de microdureza, e portanto, do grau de conversão do 

cimento ortodôntico. Como foi referido anteriormente, o maior grau de 

conversão da resina terá sido o responsável pelo aumento da resistência 

mecânica do sistema adesivo. 

Resultados ligeiramente diferentes foram obtidos num estudo em que 

foram comparados dois fotopolimerizadores de halogéneo (Ip e Rock 2004). 

Nesse caso, nem sempre a utilização do fotopolimerizador de 800mW/cm2 

conduziu a valores de resistência adesiva superiores aos obtidos com o 

fotopolimerizador de 400mW/cm2. Apenas se observou um aumento 

estatisticamente significativo dos valores de adesão quando o sistema adesivo 

foi fotopolimerizado durante 10 segundos. Não se verificaram diferenças entre 

os grupos fotopolimerizados durante 20 segundos. 

No entanto, no presente trabalho, apesar da diferença observada entre os 

valores de adesão obtidos nestes grupos se ter revelado sempre 

estatisticamente significativa, o seu significado estatístico diminuiu à medida 

que aumentou o tempo de exposição à luz. 

 Por outro lado, o aumento da intensidade da radiação luminosa, de 

800mW/cm2 para 1400mW/cm2, nem sempre contribuiu para um aumento 

estatisticamente significativo dos valores de resistência adesiva. Estes 

resultados parecem indicar no mesmo sentido que os obtidos no trabalho 

descrito no capítulo anterior, onde foi analisada a influência do tipo de 

fotopolimerizador sobre os valores de microdureza do cimento ortodôntico. 

Em ambos os casos, os resultados sugerem que, a influência do aumento 

da intensidade da radiação luminosa não é tão expressiva a partir de um 

determinado limite. O mesmo é corroborado por um estudo recentemente 

publicado, em que os autores (Staudt, Krejci e Mavropoulos 2006) avaliaram a 

influência da intensidade da radiação luminosa emitida por um novo 

fotopolimerizador de halogéneo sobre os valores de resistência adesiva de 

brackets metálicos ao esmalte de dentes bovinos. Os resultados obtidos no 

referido estudo sugerem que o aumento da resistência adesiva não é 

proporcional ao aumento da intensidade da radiação luminosa. Os autores 
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utilizaram um modelo exponencial para descrever esta relação. A partir de 

determinada intensidade luminosa, o número de monómeros disponíveis para 

formar radicais livres torna-se bastante reduzido, o que provocará, 

necessariamente, um aumento mais lento do grau de conversão e portanto das 

propriedades mecânicas da resina. 

Resultados semelhantes têm sido obtidos em estudos desenvolvidos no 

âmbito da dentisteria (Halvorson, Erickson e Davidson 2002; Musanje e Darvell 

2003). Também nestes estudos foi sugerido não haver benefícios para as 

propriedades mecânicas das resinas compostas quando a intensidade da 

radiação luminosa é aumentada a partir de um determinado valor. 

Como já foi explicado no primeiro capítulo, o grau de conversão das 

resinas não depende apenas da intensidade da radiação luminosa. A 

transformação do fotoiniciador das resinas em radicais livres depende 

fundamentalmente da quantidade de energia que lhe é transmitida que, por sua 

vez, depende da intensidade da radiação luminosa e do tempo de exposição do 

fotoiniciador à luz (Powers e Sakaguchi 2006). 

Esta interdependência, entre a intensidade luminosa e o tempo de 

exposição, poderá ajudar a explicar que o aumento dos valores de resistência 

adesiva, quando se passou do fotopolimerizador LED de 800mW/cm2 para o de 

1400mW/cm2, só tenha sido estatisticamente significativo nos grupos com o 

menor tempo de exposição testado. Nestes grupos, os espécimes foram 

fotopolimerizados aplicando a fonte luminosa apenas durante dois períodos de 

5 segundos, um por mesial e outro por distal do bracket. Deste modo, a energia 

que lhes é transmitida é menor que nos restantes grupos. 

Os resultados obtidos revelam que, quanto menor é a energia, maior é a 

influência da variação da intensidade da radiação luminosa sobre a resistência 

mecânica do sistema adesivo estudado. 

A energia fornecida pelo Ortholux LED de 800mW/cm2, durante 10 

segundos, é menos eficaz para promover a obtenção de um correcto grau de 

conversão, e consequentemente de uma resistência mecânica adequada do 

sistema adesivo, do que a energia fornecida pelo Bluephase 16i de 

1400mW/cm2, no mesmo período de tempo. Deste modo, quando os 

espécimes são fotopolimerizados durante apenas 10 segundos, torna-se 
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vantajosa a utilização do fotopolimerizador com capacidade para gerar 

radiação luminosa com maior intensidade. 

A interpretação dos resultados obtidos na análise do tipo de falha de união 

revela dois padrões distintos. 

O tipo de falha dos espécimes fotopolimerizados com o Ortholux XT de 

400mW/cm2 foi maioritariamente misto, com menos de 50% do sistema adesivo 

aderido à base do bracket. Por outro lado, apenas nestes grupos se 

observaram falhas na interface bracket-sistema adesivo, notando-se uma 

ausência deste na base do bracket. Estes resultados parecem indicar que a 

polimerização do sistema adesivo não foi homogénea e que a transmissão da 

radiação luminosa à porção de cimento que se encontrava junto à base do 

bracket ocorreu com dificuldade. Deste modo, apenas a porção do cimento 

ortodôntico que se encontrava junto ao esmalte estava bem polimerizada. 

Os espécimes fotopolimerizados com o Ortholux LED de 800mW/cm2 e 

com o Bluephase 16i de 1400mW/cm2 apresentaram um padrão de falha 

predominantemente do tipo misto, com mais de 50% do sistema adesivo 

remanescente a permanecer na base do bracket, não se encontrando 

diferenças relevantes entre os espécimes fotopolimerizados com estes dois 

aparelhos. Nestes grupos, parece ter sido conseguida uma polimerização mais 

homogénea do sistema adesivo, o que terá contribuído para o aumento dos 

valores de adesão, relativamente aos obtidos nos espécimes fotopolimerizados 

com o Ortholux XT de 400mW/cm2. 

Tal como num estudo anterior (Staudt, Krejci e Mavropoulos 2006), a 

análise do tipo de falha de união parece indicar que o aumento da intensidade 

luminosa conduz a uma melhoria na interface de união estabelecida entre o 

sistema adesivo e o bracket. Este parece ser o factor responsável pelo 

aumento dos valores de resistência adesiva. 

  

3.5.2 Influência do método de fotopolimerização 
 

Uma vez que, os brackets metálicos limitam a progressão da radiação 

luminosa, o fabricante do sistema adesivo utilizado no presente trabalho 

recomenda que, durante a sua fotopolimerização sob este tipo de brackets, o 
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tempo de exposição à luz seja dividido em dois períodos iguais. A luz deverá 

ser aplicada por mesial e distal de cada bracket metálico, de maneira a garantir 

uma polimerização mais homogénea do cimento ortodôntico. Baseados neste 

princípio, é comum os clínicos optarem por aplicar a luz também por 

incisal/oclusal do bracket. Um dos objectivos deste trabalho foi verificar o 

fundamento deste procedimento. 

De acordo com os resultados obtidos, o método de fotopolimerização 

utilizado teve influência sobre os valores de resistência adesiva apenas nos 

grupos em que os espécimes foram fotopolimerizados com o aparelho Ortholux 

XT de 400mW/cm2. Não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os valores de adesão obtidos com os diversos métodos de 

fotopolimerização, quando foi utilizado o Ortholux LED de 800mW/cm2 ou o 

Bluephase 16i de 1400mW/cm2. 

Os métodos utilizados na fotopolimerização dos espécimes deste trabalho 

diferiram entre si, quer pela variação do tempo de exposição à luz, como pela 

variação do local do bracket em que a luz foi aplicada. Nos espécimes 

fotopolimerizados com o Ortholux XT de 400mW/cm2, o tempo de exposição 

parece ter tido maior influência sobre os valores de adesão do que o local onde 

foi aplicada a luz. Nestes espécimes, o aumento do tempo de exposição 

conduziu a um aumento dos valores de resistência adesiva, 

independentemente do tempo de aplicação da radiação luminosa ter sido 

dividido em dois ou três períodos. Este aumento dos valores de resistência 

adesiva, observado com o aumento do tempo de exposição à luz, foi também 

verificado em estudos anteriores (Ip e Rock 2004; Swanson et al. 2004) e pode 

ser facilmente explicado pelo aumento do grau de conversão de monómero em 

polímero. 

No entanto, este aumento foi-se tornando menos expressivo à medida que 

o tempo de exposição ia aumentando. Num estudo anterior, em que foi 

avaliada a influência da variação do tempo de exposição à luz sobre os valores 

de microdureza dum sistema adesivo ortodôntico, Kauppi e Combe (2003) 

verificaram que o aumento dos valores de microdureza também se tornava 

menos acentuado à medida que aumentava o tempo de exposição à luz. Como 

foi atrás explicado, quando a energia total transmitida ao fotoiniciador é 

reduzida, a variação da intensidade da radiação luminosa ou do tempo de 
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exposição tem grande significado sobre o grau de conversão, e portanto sobre 

propriedades físicas e mecânicas do cimento ortodôntico. Quando a energia 

total é elevada, o significado da variação da radiação luminosa ou do tempo de 

exposição é menor. 

Em relação ao local do bracket onde foi aplicada a luz, a utilização de um 

período suplementar por incisal/oclusal parece não ter contribuído para o 

aumento dos valores de resistência adesiva, relativamente à aplicação da fonte 

luminosa apenas por mesial e distal do bracket. Isto, apesar dos valores de 

microdureza, obtidos nas áreas central e incisal do bracket terem sido 

superiores, conforme se verificou no trabalhou descrito no capítulo anterior. 

Para tal, poderá ter contribuído o facto de durante a execução dos ensaios 

mecânicos a força ter sido aplicada no sentido gengivo-oclusal, o que terá 

conduzido a uma maior acumulação de tensões no sistema adesivo situado na 

área gengival do bracket. De acordo com os resultados do trabalho 

anteriormente descrito, foi o aumento do tempo de exposição que mais 

contribuiu para o aumento dos valores de microdureza nesta área.   

De uma maneira geral, a falha de união foi predominantemente do tipo 

misto, em que menos de 50% do sistema adesivo ficou aderido à base do 

bracket. No entanto, à medida que o tempo de exposição foi aumentando, 

observou-se um número crescente de espécimes com um tipo de falha em que 

a maioria do sistema adesivo permaneceu na base do bracket. Tal como se 

tinha verificado com o aumento da intensidade da radiação luminosa, o 

aumento do tempo de exposição parece ter contribuído para uma 

polimerização mais homogénea do sistema adesivo.  

 

3.5.3 Considerações clínicas 
 

Os valores de resistência adesiva encontrados neste trabalho parecem 

ser suficientes para suportar as tensões desenvolvidas na clínica, à excepção 

dos obtidos quando os espécimes foram fotopolimerizados com o Ortholux XT 

de 400mW/cm2 durante 10 segundos (Reynolds 1975). 

No entanto, os fotopolimerizadores baseados na tecnologia LED 

possibilitaram a obtenção de valores adesão mais elevados do que os obtidos 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 120 

com o fotopolimerizador de halogéneo. A utilização dos fotopolimerizadores 

LED torna ainda possível o uso de um menor tempo de exposição do sistema 

adesivo à fonte luminosa, e deste modo, a redução do tempo dispendido na 

clínica. 

Não se observaram vantagens na fotopolimerização dos espécimes 

durante um período de tempo superior a 10 segundos, com qualquer um dos 

fotopolimerizadores LED testados. Por outro lado, a utilização do Bluephase 16i 

permitiu obter valores de resistência adesiva superiores aos verificados com o 

Ortholux LED, quando se optou pelo tempo de exposição mais reduzido. Assim 

parece ser possível recomendar a fotopolimerização deste sistema adesivo 

com um fotopolimerizador LED de elevada intensidade durante um tempo total 

10 segundos, dividido por dois períodos de 5 segundos, em que a luz será 

aplicada por mesial e por distal de cada bracket metálico. 

Apesar dos resultados obtidos no trabalho descrito no capítulo anterior 

desta dissertação indicarem que o cimento ortodôntico se encontrava 

claramente mal polimerizado em algumas áreas do bracket, parece que o grau 

de conversão atingido nas áreas mais próximas da fonte luminosa foi o 

suficiente para assegurar um grau de resistência adesiva satisfatório.  

A extrapolação para a clínica dos resultados obtidos neste trabalho deverá 

ser efectuado com prudência. Nos testes laboratoriais os espécimes são 

fabricados em condições óptimas de colocação dos brackets e de controlo de 

contaminação por humidade, difíceis de reproduzir na clínica. Por outro lado, 

quando colocados em função no meio oral, os sistemas adesivos encontram-se 

sujeitos a fenómenos de biodegradação por acção da saliva, ácidos e 

bactérias, além de serem constantemente submetidos a diversos tipos de 

forças. Na realidade, tem sido referido na literatura que os valores de adesão 

obtidos in vivo são inferiores aos obtidos nos testes realizados in vitro (Pickett 

et al. 2001; Hildebrand et al. 2007). Finalmente, a resistência adesiva é apenas 

um dos diversos factores que caracterizam a interface de união. 
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3.6 CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir que: 

 

1. A adesão directa de brackets ortodônticos ao esmalte dentário foi 

influenciada pelo tipo de aparelho de fotopolimerização utilizado. Os 

espécimes fotopolimerizados com o fotopolimerizador de halogéneo de 

400mW/cm2 apresentaram sempre um valor de resistência adesiva inferior 

aos espécimes fotopolimerizados com os fotopolimerizadores LED. A 

utilização do fotopolimerizador LED de 1400mW/cm2 permitiu obter valores 

de resistência adesiva superiores aos encontrados com o fotopolimerizador 

LED de 800mW/cm2, apenas nos espécimes fotopolimerizados durante 10 

segundos. 

 

2. Os valores de adesão de brackets ortodônticos ao esmalte dentário foram 

influenciados pelo método de fotopolimerização utilizado. Nos espécimes 

fotopolimerizados com o aparelho de halogéneo, o aumento do tempo de 

exposição provocou um aumento dos valores de resistência adesiva. Os 

valores de resistência adesiva observados nos espécimes fotopolimerizados 

com os aparelhos LED não foram influenciados pelo método de 

fotopolimerização utilizado. 

 

3. Existiu uma interacção entre o tipo de aparelho fotopolimerizador e o 

método de fotopolimerização utilizado. A influência do método de 

fotopolimerização diminui à medida que aumenta a intensidade da radiação 

luminosa gerada pelo fotopolimerizador. 

 

4. O tipo de falha de união foi influenciado pelo tipo de aparelho 

fotopolimerizador utilizado. O tipo de falha de união observado nos 

espécimes fotopolimerizados com o aparelho fotopolimerizador de 

halogéneo foi predominantemente do tipo misto, com menos de 50% do 

sistema adesivo a permanecer na base do bracket. Nos espécimes 
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fotopolimerizados com os aparelhos LED, o tipo de falha de união foi 

predominantemente misto com mais de 50% do sistema adesivo 

remanescente na base do bracket. 

 

5. O tipo de falha de união foi influenciado pelo método de fotopolimerização 

utilizado. Apenas se verificaram diferenças entre os espécimes 

fotopolimerizados durante 10 segundos e os espécimes fotopolimerizados 

durante 30 segundos. 
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4 INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOPOLIMERIZADOR E 
DO MÉTODO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO SOBRE A 
MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL EM BRACKETS 
CIMENTADOS COM UM SISTEMA ADESIVO DE 
RESINA ORTODÔNTICO 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 
 

A microinfiltração consiste na penetração de substância orgânicas e 

inorgânicas, isto é, bactérias, fluidos e substâncias químicas, na interface de 

união entre o material restaurador e a estrutura dentária (Kidd 1976; 

Bergenholtz et al. 1982; Bauer e Henson 1984). A ocorrência deste fenómeno 

pressupõe a existência de uma fenda e pode ser detectada laboratorialmente 

pela monitorização da penetração de um corante (Norling 2003). 

No caso particular da dentisteria, a microinfiltração marginal tem sido 

associada a sensibilidade pós-operatória, inflamação pulpar, cárie secundária e 

até, em casos mais extremos, a necrose pulpar (Cavalcante et al. 2007).  

Em ortodontia, a microinfiltração marginal parece encontrar-se relacionada 

com processos de desmineralização do esmalte situado sob os brackets (Arhun 

et al. 2006). 
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4.1.1 Factores que podem desencadear o aparecimento da 
microinfiltração 

 

A microinfiltração ocorre sempre que existe uma fenda entre a restauração 

e o dente (Hakimeh et al. 2000). Esta fenda marginal pode resultar do não 

estabelecimento de adesão ou de uma perda da adesão conseguida entre o 

material restaurador e a estrutura dentária (Bouillaguet 2004). A contracção de 

polimerização do material restaurador, as diferenças existentes entre os 

coeficientes de expansão térmica do material restaurador e a estrutura 

dentária, e a degradação do adesivo ou do material de restauração utilizado 

têm sido apontados como os mecanismos responsáveis pelo estabelecimento 

desta falha (Anusavice e Brantley 2003; Ferracane e Mitchem 2003; Powers e 

Sakaguchi 2006). 

 

4.1.1.1 Contracção de polimerização 
 

A contracção de polimerização é um fenómeno que ocorre em todas as 

resinas compostas utilizadas em medicina dentária. Corresponde a uma 

diminuição do volume do compósito, sem que haja uma redução da sua massa, 

e que se deve à diminuição da distância intermolecular (Versluis, Tantbirojn e 

Douglas 1998). Antes da reacção de polimerização, as moléculas do 

monómero encontram-se unidas por ligações secundárias de van der Waals. 

Durante a reacção de polimerização, dá-se a formação das cadeias poliméricas 

com o estabelecimento de ligações covalentes entre as moléculas do 

monómero. A distância entre as moléculas unidas por ligações covalentes é 20 

a 50% inferior à distância entre as moléculas unidas por ligações de van der 

Waals (Peutzfeldt 1997; Rawls e Esquivel-Upshaw 2003). Assim, quanto maior 

for o número de ligações covalentes estabelecidas entre as várias moléculas, 

maior será a contracção de polimerização das resinas compostas.  

Na tentativa de reduzir a contracção de polimerização dos compósitos, os 

fabricantes aumentaram o peso molecular das moléculas do monómero e a 

percentagem de partículas de carga (Rawls e Esquivel-Upshaw 2003). Esta 

medida diminuiu o número de moléculas do monómero por volume de 

compósito, e portanto, o número de ligações covalentes por estabelecer. Por 
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outro lado, os factores que contribuem para um aumento do grau de conversão, 

também conduzem a um aumento da contracção de polimerização das resinas 

compostas. Por exemplo, estudos recentes demonstram que o aumento da 

energia transmitida ao fotoiniciador conduz a um aumento da contracção de 

polimerização (Asmussen e Peutzfeldt 2005; Calheiros et al. 2007; Visvanathan 

et al. 2007). 

A contracção de polimerização dos compósitos caracteriza-se por duas 

fases distintas. Numa primeira fase, o compósito apresenta propriedades visco-

elásticas que permitem o seu escoamento. A mobilidade das cadeias 

poliméricas em crescimento permite que a massa do compósito se desloque 

dos locais em que pode contrair livremente para as zonas em que a sua 

contracção se encontra restringida. Com o desenrolar da reacção de 

polimerização, começam a estabelecer-se ligações cruzadas entre as várias 

cadeias poliméricas, conduzindo ao aumento do módulo de elasticidade do 

compósito. Desta forma, a capacidade de escoamento do compósito diminui, 

dando origem ao desenvolvimento de tensões de contracção (Feilzer, De Gee 

e Davidson 1990). 

Recentemente, com o intuito de reduzir o tempo dispendido na 

fotoactivação dos compósitos, têm surgido no mercado aparelhos 

fotopolimerizadores com capacidade para gerar radiação luminosa de elevada 

intensidade. No entanto, o aumento da velocidade da reacção de polimerização 

encurta a primeira fase da polimerização e diminui a capacidade de 

escoamento do compósito (Versluis, Tantbirojn e Douglas 1998; Cunha et al. 

2008). Assim, a utilização destes aparelhos fotopolimerizadores poderá 

aumentar as tensões desenvolvidas durante a contracção de polimerização e 

potenciar a possibilidade de surgir microinfiltração marginal. 

Quando não existe qualquer tipo de restrição, a contracção dos 

compósitos dá-se na direcção do centro da massa. No entanto, na clínica, a 

contracção de polimerização encontra-se restringida pela adesão estabelecida 

entre o compósito e a estrutura dentária. Nestes casos, a contracção assume 

uma direcção das superfícies livres para as superfícies aderidas (Versluis, 

Tantbirojn e Douglas 1998; Suh e Wang 2001). 

A contracção de polimerização das resinas compostas assume uma maior 

importância no âmbito da dentisteria, uma vez que um volume considerável de 
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compósito é polimerizado no interior de uma cavidade com um número variável 

de paredes. Conforme já foi explicado, a capacidade do compósito sofrer 

escoamento permite a redução das tensões gerada durante a contracção de 

polimerização (Davidson e de Gee 1984). No entanto, o facto do escoamento 

do compósito se encontrar restringido pela adesão às paredes cavitárias 

potencia o aparecimento de tensões. Estas tensões de contracção de 

polimerização serão tanto maiores quanto maior for a razão entre a área de 

superfícies aderidas e a área de superfícies livres, conhecida como Factor 

Cavitário ou Factor-C (Feilzer, De Gee e Davidson 1987; Cunha et al. 2008). 

Um Factor-C elevado, diminui a possibilidade do compósito fluir das 

superfícies livres para as superfícies aderidas e deste modo reduzir as tensões 

geradas pela contracção de polimerização. 

Alguns estudos (Ferracane e Mitchem 2003; Calheiros et al. 2004; 

Calheiros et al. 2007) apontam para que um aumento das tensões de 

contracção de polimerização conduzirá a um aumento da microinfiltração. No 

entanto, parece que nem sempre o aumento das tensões de contracção de 

polimerização origina um aumento da microinfiltração (Kubo et al. 2004; Attar e 

Korkmaz 2007; Cavalcante et al. 2007). Se a magnitude da força de união do 

compósito à estrutura dentária, promovida pelo sistema adesivo, for superior à 

das tensões geradas pela contracção, a probabilidade de aparecimento de 

microinfiltração será menor (Bouillaguet 2004). 

Em ortodontia, são diversos os factores que levam a maior parte dos 

autores a considerar que a contracção de polimerização das resinas compostas 

não constitui um problema. Primeiro, a camada de resina sob os brackets é 

muito fina (Klocke et al. 2002). Segundo, usualmente, existe nas margens do 

bracket um excesso de resina que permitirá a libertação de algumas das 

tensões geradas. Terceiro, a resina encontra-se aderida apenas por uma 

superfície à estrutura dentária, o que corresponde a um Factor-C inferior a 1. 

De acordo com o verificado em estudos anteriores (Feilzer, De Gee e Davidson 

1987; Feilzer, De Gee e Davidson 1990), nestes casos as tensões de 

contracção são negligenciáveis. Por fim, como o bracket se encontra livre 

durante o processo de colagem e a contracção de polimerização é 

acompanhada por um escoamento da resina na direcção das superfícies 

aderidas, a contracção de polimerização da resina terá tendência a aproximar o 
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bracket da superfície dentária, o que por si representa mais uma vantagem do 

que uma desvantagem (Oesterle, Newman e Shellhart 2001; Usumez, 

Buyukyilmaz e Karaman 2003). 

 

4.1.1.2 Coeficiente de expansão térmica 
 

Todos os materiais expandem quando se encontram sujeitos a um 

aumento da temperatura. Da mesma forma, os materiais sofrem uma 

contracção quando sujeitos a uma diminuição da temperatura. O modo como 

expandem ou contraem quando a temperatura varia, é específico para cada 

material, e é quantificado pelo seu coeficiente de expansão térmica. 

O coeficiente de expansão térmica pode ser definido como a alteração do 

comprimento por unidade de comprimento de um material, quando a 

temperatura é aumentada ou diminuída em um grau centigrado (Powers e 

Sakaguchi 2006). 

Tanto os materiais dentários como os dentes encontram-se 

constantemente sujeitos a variações de temperatura. Essas variações térmicas 

podem apresentar uma amplitude que vai dos 4ºC, na ingestão de um copo de 

água gelado, aos 65ºC, durante a ingestão de um café (Vieira 1965; Li, Burrow 

e Tyas 2002). 

Se não tiverem um coeficiente de expansão térmica semelhante, os 

dentes e os materiais de restauração, expandem ou contraem de maneira 

diferente, sempre que se encontrarem sujeitos a variações de temperatura. 

Este facto irá dar origem ao desenvolvimento de tensões que poderão ser 

responsáveis pelo aparecimento de microinfiltração (Anusavice e Brantley 

2003). Além disso, a contracção e a expansão dos diversos materiais de uma 

forma repetida poderá funcionar como uma bomba hidráulica, criando um efeito 

de sucção dos fluidos orais para o interior da fenda marginal (Arhun et al. 

2006). 

Estes fenómenos poderão desempenhar um papel importante em 

ortodontia, uma vez que, o coeficiente de expansão térmica dos brackets 

metálicos e dos cimentos ortodônticos com resina são bastante diferentes do 
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coeficiente de expansão térmica do esmalte dentário (Arhun et al. 2006; 

Powers e Sakaguchi 2006). 

 

4.1.1.3 Biodegradação das resinas 
 

A resistência aos mecanismos de biodegradação é uma das propriedades 

mais importantes dos materiais utilizados na cavidade dentária. É através do 

conhecimento desta propriedade que se torna possível prever o 

comportamento dos materiais dentários no meio oral, em que se encontram 

expostos a diversos factores tais como, alimentos, ácidos e enzimas.  

A exposição aos ácidos produzidos pelas bactérias presentes na placa 

bacteriana pode contribuir para a degradação dos compósitos e conduzir a uma 

diminuição dos seus valores de dureza (Asmussen 1984; Bagheri, Tyas e 

Burrow 2007). 

No entanto, a hidrólise das resinas compostas quanto se encontram em 

meio húmido tem sido apontada como o mecanismo de degradação mais 

importante (Gopferich 1996). A penetração de água na massa do compósito é 

responsável pela degradação química do polímero. Trata-se de um processo 

que consiste na quebra das cadeias poliméricas, resultando no aparecimento 

de oligómeros e monómeros, que são libertados para o meio oral (Gopferich 

1996). Após penetrar na matriz do compósito, a água entra em contacto com as 

partículas de carga, originando a sua dissolução (Soderholm et al. 1984). A 

progressiva degradação altera a microestrutura do compósito e conduz à 

formação de poros e fendas que poderão ser responsáveis pela deterioração 

das suas propriedades mecânicas e pelo aparecimento de microinfiltração 

(Soderholm et al. 1984; Prakki et al. 2005). 

O grau de conversão e a densidade de ligações cruzadas estabelecidas 

entre as várias cadeias poliméricas são dois dos factores que influenciam a 

velocidade de degradação a que todas as resinas compostas estão sujeitas.  

Um reduzido grau de conversão é responsável por uma maior velocidade 

de degradação dos compósitos (Pearson e Longman 1989). Desta forma, a 

degradação das resinas parece assumir uma elevada importância em 

ortodontia, uma vez que é difícil obter uma fotopolimerização eficaz e 
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homogénea do cimento de resina ortodôntico, quando é utilizado sob brackets 

metálicos, conforme foi demonstrado no trabalho descrito no segundo capítulo 

desta dissertação.  

Por outro lado, para o mesmo grau de conversão, o aumento da 

densidade de ligações cruzadas entre as diversas cadeias poliméricas parece 

conduzir a uma diminuição da velocidade de degradação dos compósitos 

(Asmussen e Peutzfeldt 2001; Asmussen e Peutzfeldt 2003). A 

fotopolimerização das resinas compostas com radiação luminosa de elevada 

intensidade, além de reduzir o tempo de exposição à luz necessário para uma 

correcta activação, permite obter uma elevada densidade de ligações cruzadas. 

Uma reacção de polimerização mais lenta, associada a radiação luminosa de 

baixa intensidade, parece desenvolver um escasso número de centros de 

crescimento do polímero, resultando numa estrutura polimérica mais linear e 

com poucas ligações cruzadas. A utilização de radiação luminosa com elevada 

intensidade na fase inicial da fotopolimerização irá originar múltiplos centros de 

crescimento do polímero, o que permitirá obter uma maior densidade de 

ligações cruzadas (Asmussen e Peutzfeldt 2003).  

 

4.1.2 Estudos de microinfiltração em ortodontia 
  

Os estudos laboratoriais efectuados com o intuito de avaliar a 

microinfiltração sob cimentos ortodônticos fotopolimerizáveis, utilizados para a 

colagem de brackets, são escassos e recentes (Chapra e White 2003; James 

et al. 2003; Li et al. 2005; Arhun et al. 2006; Arikan et al. 2006). 

James et al. (2003) pretenderam avaliar a influência do tipo de aparelho 

fotopolimerizador sobre a microinfiltração observada entre brackets metálicos e 

esmalte de dentes pré-molares humanos. Os brackets foram colados com 

cimentos de resina fotopolimerizável, metade com o Transbond XT e a outra 

metade com o APC. Os fotopolimerizadores utilizados foram, um de halogéneo, 

um LASER e um de arco de plasma, geradores de radiação luminosa com 

772mW/cm2, 238mW/cm2 e 1407mW/cm2, respectivamente. Neste estudo, o 

tempo de exposição do sistema adesivo à luz variou de acordo com o 

fotopolimerizador. Foram utilizados 20 segundos (10 segundos por mesial mais 
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10 segundos por distal do bracket) para o fotopolimerizador de halogéneo, 10 

segundos (5 segundos por mesial mais 5 segundos por distal) para o aparelho 

LASER e 5 segundos (3 segundos por mesial mais 2 segundos por distal) para 

o fotopolimerizador de arco de plasma. Todos os grupos experimentais 

apresentaram microinfiltração, mas não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os fotopolimerizadores, no grupo de 

espécimes fabricados com o Transbond XT. No entanto, quando os brackets 

foram colados com o APC, a fotopolimerização com o arco de plasma resultou 

num grau de microinfiltração estatisticamente menor que o observado nos 

espécimes fotopolimerizados com os aparelhos geradores de radiação 

luminosa de menor intensidade. 

Num outro estudo, Li et al. (2005) avaliaram a influência de dois sistemas 

adesivos sobre a microinfiltração observada nas margens gengival e oclusal de 

brackets metálicos colados a pré-molares humanos. Os autores verificaram 

que, a utilização de um sistema adesivo autocondicionante conduzia a um 

aumento significativo da microinfiltração, comparativamente à utilização de 

tradicional condicionamento do esmalte com ácido fosfórico. Verificaram ainda 

que o grau de microinfiltração na margem gengival do bracket era 

estatisticamente mais elevado do que na margem oclusal. 

No entanto, Arhun et al. (2006) não encontraram diferenças 

estatisticamente significativas entre a microinfiltração observada nos 

espécimes fabricados com um sistema adesivo autocondicionante e nos 

espécimes em que os brackets foram colados com um sistema adesivo que 

pressupunha o prévio condicionamento do esmalte com ácido. Os autores 

deste estudo verificaram ainda que, apesar dos espécimes realizados com 

brackets metálicos apresentarem um maior grau de microinfiltração do que os 

fabricados com brackets de cerâmica, a diferença não era, de um modo geral, 

estatisticamente significativa. Por fim, a comparação entre o grau de 

penetração do corante nas margens gengival e oclusal apenas revelou 

diferenças estatisticamente significativas num dos grupos experimentais. 

O mesmo grupo de autores (Arikan et al. 2006) publicou simultaneamente 

um trabalho realizado com o objectivo de determinar a forma como o grau de 

microinfiltração era influenciado pelo tipo de bracket (metálico ou cerâmico) e 

pelo tipo de fotopolimerizador (fotopolimerizador halogéneo ou 
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fotopolimerizador LED) usados na preparação dos espécimes. Todos os 

brackets foram colados a pré-molares humanos com um cimento de resina, o 

Transbond XT, e o tempo de exposição à fonte de radiação luminosa variou de 

acordo com o tipo de fotopolimerizador utilizado, 20 segundos para o 

fotopolimerizador de halogéneo e 10 segundos para o aparelho LED. Tal como 

sucedia no estudo anteriormente descrito, o grau de microinfiltração encontrado 

sob os brackets de cerâmica foi menor que o observado sob os bracket 

metálicos, embora esta diferença nem sempre tenha sido estatisticamente 

significativa. Esta tendência foi atribuída a um menor grau de conversão da 

resina, quando fotopolimerizada sob os brackets metálicos. Verificaram ainda 

que, no grupo de espécimes fabricados com brackets metálicos, a utilização do 

fotopolimerizador LED conduziu a um maior grau de penetração do corante, 

comparativamente ao observado com o fotopolimerizador de halogéneo. Esta 

diferença apenas se mostrou estatisticamente significativa na margem 

gengival. Uma vez que os autores não mencionam a intensidade da radiação 

luminosa emitida pelos aparelhos fotopolimerizadores, torna-se difícil encontrar 

uma justificação para este facto. 

Na totalidade dos estudos laboratoriais aqui descritos, os autores 

encontraram microinfiltração em todos os grupos experimentais. Sabendo que, 

a existência de microinfiltração na interface de união entre o sistema adesivo e 

a superfície dentária poderá conduzir à desmineralização do esmalte localizado 

sob o bracket, e uma vez que este tema se encontra pouco estudado, é de 

suma importância o seu estudo mais aprofundado. 
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4.2 OBJECTIVOS 
 

1. Comparar a influência do tipo de aparelho fotopolimerizador sobre o grau de 

microinfiltração entre o sistema adesivo ortodôntico e o esmalte dentário, 

estudando as seguintes hipóteses: 

H0: O grau de microinfiltração verificado entre sistema adesivo e esmalte 

não é influenciado pelo tipo de aparelho fotopolimerizador usado.  

H1: O grau de microinfiltração verificado entre sistema adesivo e esmalte é 

influenciado pelo tipo de aparelho fotopolimerizador usado. 

 

2. Avaliar a influência do método de fotopolimerização sobre o grau de 

microinfiltração entre o sistema adesivo ortodôntico e o esmalte dentário, 

avaliando as seguintes hipóteses: 

H0: O grau de microinfiltração verificado entre sistema adesivo e esmalte 

não é influenciado pelo método de fotopolimerização. 

H1: O grau de microinfiltração verificado entre sistema adesivo e esmalte é 

influenciado pelo método de fotopolimerização. 

 

3. Comparar o grau de microinfiltração observado nas margens oclusal e 

gengival do bracket, de acordo com as seguintes hipóteses: 

H0: Não existem diferenças entre o grau de microinfiltração observado na 

margem oclusal e o observado na margem gengival do bracket. 

H1: Existem diferenças entre o grau de microinfiltração observado na 

margem oclusal e o observado na margem gengival do bracket. 
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4.3 MATERAIS E MÉTODOS 
 

4.3.1 Delineamento experimental 
 

Neste ensaio realizado em laboratório, foi investigada a influência do tipo 

de fotopolimerizador e do método de fotopolimerização sobre o grau de 

microinfiltração existente entre o sistema adesivo ortodôntico e o esmalte 

dentário. 

Foram constituídos doze grupos experimentais, de acordo com as várias 

combinações possíveis entre as duas variáveis independentes testadas (tipo de 

aparelho fotopolimerizador e método de fotopolimerização). Foram utilizados 

três fotopolimerizadores (fotopolimerizador de halogéneo de 400mW/cm2, LED 

de 800mW/cm2 e LED de 1400mW/cm2) e quatro métodos de 

fotopolimerização, utilizando diferentes incidências e tempos de aplicação da 

luz. 

O grau de microinfiltração foi determinado pela penetração ou não do 

corante ao longo da interface entre o sistema adesivo e o esmalte dentário. 

 

4.3.2 Preparação dos dentes 
 

Os dentes utilizados neste estudo foram preparados de acordo com a 

metodologia preconizada pela especificação técnica da ISO/TS nº11405:2003 

(ISO 2003), anteriormente descrita no estudo de resistência adesiva. Foram 

utilizados 120 dentes pré-molares humanos extraídos. Apenas foram utilizados 

dentes isentos de cárie, sem restaurações e sem qualquer tipo de alteração do 

esmalte da superfície vestibular.  

Os dentes começaram por se lavados em água corrente. Os restos de 

sangue, tártaro e ligamento periodontal foram removidos utilizando uma cureta. 

Em seguida, os dentes pré-molares foram colocados numa solução 

bacteriostática/bactericida de cloramina a 0,5%, em ambiente refrigerado (4ºC), 

durante um período de tempo igual a uma semana. Por fim, foram 
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armazenados em água destilada, à temperatura de 4ºC, até terem sido 

realizados os procedimentos de adesão. 

Antes da colagem dos brackets, a superfície de esmalte da face vestibular 

dos dentes pré-molares foi submetida à acção abrasiva de uma pedra verde 

montada em contra-ângulo. 

 

4.3.3 Cimentação dos brackets 
 

Foram utilizados 120 brackets ortodônticos metálicos para pré-molares 

[Victory SeriesTM Miniature Mesh Twin Bracket Univ U Bicus, .018 (0,46mm), 

+0º TQ 0º Ang, lote nº 997880200, 3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA]. A 

base dos brackets tinha uma área de 10,61mm2.  

Os espécimes foram preparados utilizando os mesmos materiais e 

seguindo a mesma metodologia descrita no estudo de resistência adesiva, 

anteriormente apresentado. O sistema adesivo fotopolimerizável Transbond XT 

(3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA) foi utilizado para a cimentação de todos 

os brackets ortodônticos. 

Os procedimentos adesivos iniciaram-se pelo condicionamento da 

superfície vestibular dos dentes pré-molares com uma solução de ácido 

fosfórico a 35% (Transbond XT Etching Gel, lote nº 6GY, validade até 2009-04, 

3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA), durante 30 segundos. Após ter sido 

lavada com jacto de ar/água, durante 15 segundos, a superfície do esmalte foi 

seca com jacto de ar isento de óleos, por um período de 5 segundos. Findo 

estes procedimentos foi confirmado o correcto condicionamento do esmalte e, 

em seguida, aplicada sobre ele uma camada fina e uniforme de adesivo 

(Transbond XT Primer, lote nº 6CT, com validade até 2009-05, 3M Unitek, 

Monrovia, CA 91016, EUA). A base dos brackets foi coberta com uma 

quantidade padronizada de cimento de resina (Transbond XT Light Cure 

Orthodontic Adhesive, lote UB e validade até 2009-04, 3M Unitek, Monrovia, 

CA 91016, EUA). Os brackets foram então posicionados e firmemente 

pressionados de encontro à superfície do esmalte condicionado. Após a 

remoção dos excessos de cimento com uma sonda, o sistema adesivo foi 

fotopolimerizado de acordo com o grupo experimental a que pertenciam. 
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Foram utilizados três fotopolimerizadores, uma lâmpada de halogéneo 

(Ortholux XT Visible Light Curing Unit, nº de série: 202187, 3M Unitek, St. Paul, 

MN 55144, EUA) e dois aparelhos LED [(Ortholux LED Curing Light, nº de 

série: 939830000776, 3M Unitek, 82171 Puchheim, Alemanha) e (Bluephase 

16i LED, nº de série: 1610247, Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan, 

Liechtenstein)]. Na tabela 4.1 encontram-se representadas a potência e a 

amplitude do comprimento de onda da luz gerada pelos diversos aparelhos 

fotopolimerizadores utilizados.  

 

Aparelho 
fotopolimerizador Potência máxima 

Amplitude do 

comprimento de onda 

Diâmetro da ponta 

condutora da luz 

Ortholux XT 400mW/cm2 400 – 500nm 8mm 

Ortholux LED 800mW/cm2 430 – 480nm 8mm 

Bluephase 16i 1400mW/cm2 430 – 490nm 8mm 

 
Tabela 4.1: Características técnicas dos aparelhos fotopolimerizadores utilizados. 

 

 

Os métodos utilizados na fotopolimerização do sistema adesivo diferiram 

na incidência e no tempo de aplicação da luz. No primeiro método, foi utilizado 

um tempo de exposição total de 10 segundos por bracket. A um primeiro 

período de 5 segundos, em que a luz foi aplicada por mesial do bracket, 

seguiu-se um segundo período de igual tempo, por distal do bracket. Nos dois 

locais, foi utilizado um ângulo de incidência da luz de 90º, relativamente à base 

do bracket. De acordo com o segundo método avaliado, foi usado um tempo de 

exposição total de 15 segundos. A luz foi inicialmente aplicada durante dois 

períodos de 5 segundos, um por mesial e outro por distal do bracket, com um 

ângulo de incidência de 90º, em relação à base do bracket. Adicionalmente, a 

luz foi aplicada durante 5 segundos por oclusal, com um ângulo de incidência 

de 45º, em relação à base do bracket. No terceiro método testado, o sistema 

adesivo foi fotopolimerizado durante dois períodos de 10 segundos, por mesial 

e distal do bracket, com um ângulo de incidência de 90º. O tempo total de 

exposição à luz foi de 20 segundos. Por fim, o quarto método utilizado implicou 
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um tempo de exposição à luz com uma duração total de 30 segundos. A luz foi 

aplicada durante dois períodos de 10 segundos, um por mesial e outro por 

distal do bracket, com um ângulo de incidência de 90º, seguido de um período 

de 10 segundos, em que a luz foi aplicada por oclusal, com um ângulo de 

incidência de 45º, em relação à base do bracket. 

Assim, de forma a garantir as 12 combinações possíveis entre estas duas 

variáveis, os 120 espécimes foram aleatoriamente divididos em 12 grupos de 

10 espécimes. Conforme se encontra ilustrado na tabela 4.2, os grupos 

experimentais criados foram identificados com numeração romana, do I ao XII. 

Os grupos experimentais III e V reflectiram as recomendações do fabricante do 

sistema adesivo utilizado. 

 

Grupo 
Experimental 

Aparelho 
fotopolimerizador Método de fotopolimerização 

I Halogéneo de 400mW/cm2 5’’ por mesial (M) + 5’’ por distal (D) 

II Halogéneo de 400mW/cm2 5’’ por mesial (M) + 5’’ por distal (D) + 5’’ por oclusal (O) 

III Halogéneo de 400mW/cm2 10’’ por mesial (M) + 10’’ por distal (D) 

IV Halogéneo de 400mW/cm2 10’’ por mesial (M) + 10’’ por distal (D) + 10’’ por oclusal (O) 

V LED de 800mW/cm2 5’’ por mesial (M) + 5’’ por distal (D) 

VI LED de 800mW/cm2 5’’ por mesial (M) + 5’’ por distal (D) + 5’’ por oclusal (O) 

VII LED de 800mW/cm2 10’’ por mesial (M) + 10’’ por distal (D) 

VIII LED de 800mW/cm2 10’’ por mesial (M) + 10’’ por distal (D) + 10’’ por oclusal (O) 

IX LED de 1400mW/cm2 5’’ por mesial (M) + 5’’ por distal (D) 

X LED de 1400mW/cm2 5’’ por mesial (M) + 5’’ por distal (D) + 5’’ por oclusal (O) 

XI LED de 1400mW/cm2 10’’ por mesial (M) + 10’’ por distal (D) 

XII LED de 1400mW/cm2 10’’ por mesial (M) + 10’’ por distal (D) + 10’’ por oclusal (O) 

Tabela 4.2: Divisão dos 120 espécimes pelos grupos experimentais (n=10). 
 

Imediatamente antes de se iniciar a polimerização do sistema adesivo de 

cada grupo, a intensidade da luz emitida pelos fotopolimerizadores foi 

verificada com um radiómetro (Demetron L.E.D. Radiometer, nº de série: 
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79300882, Kerr, Danbury, CT 06810, EUA) capaz de registar intensidade 

luminosa até 2000mW/cm2. 

 

4.3.4 Avaliação do grau de microinfiltração 
 

Após os procedimentos anteriormente descritos, os espécimes foram 

conservados no interior de uma estufa (Memmert, 854 Schwabach, Alemanha), 

imersos em água destilada, à temperatura de 37ºC, durante 24 horas. 

Em seguida, foram submetidos a termociclagem, utilizando uma unidade 

de termociclagem Aralab, modelo Refri 200-E, nº de fabrico: 238 (Aralab, 

Talaíde, 2750 Cascais, Portugal). Foram utilizados dois banhos com água 

destilada, um à temperatura de 5ºC e o outro a 55ºC. Os espécimes foram 

imersos alternadamente em cada banho, durante um período de 20 segundos, 

até perfazer 500 ciclos. O tempo de transferência entre os banhos foi de 5 

segundos. 

Com o objectivo de limitar a possível penetração do corante à interface de 

união, criada entre o sistema adesivo e o esmalte dentário, a superfície dos 

dentes foi revestida com duas camadas consecutivas de verniz para unhas, 

com o cuidado de não isolar uma faixa, com 1mm de largura, em redor das 

margens dos brackets (Figura 4.1). O ápice dos dentes foi selado com cera 

colante (Figura 4.2). 

 

 
Figura 4.1: Espécime com superfície dentária revestida com verniz para unhas. 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 138 

 
Figura 4.2: Selamento dos ápices dos dentes com cera colante. 

 

Os espécimes foram então imersos numa solução aquosa de azul-de-

metileno a 2%, durante 24 horas, à temperatura ambiente (23±2ºC) (Bernardo, 

Portugal e Leitão 2002). Em seguida, foram lavados com água corrente e secos 

com jacto de ar. Após a secção das raízes, os espécimes foram incluídos em 

metacrilato de isobutilo autopolimerizável (Sampl-Kwick, lote nº 51-09-5020, 

Buehler, Lake Bluff, IL 60044, EUA) (Figura 4.3). 

 

 
Figura 4.3: Molde utilizado para a inclusão dos espécimes em metacrilato de isobutilo. 

 

De maneira a permitir a observação directa da superfície de união entre o 

bracket e o esmalte dentário, os espécimes foram seccionados 

longitudinalmente. O corte foi realizado com disco diamantado de 0,30mm de 

espessura sob refrigeração de água, montado num micrótomo (Struers 

Accutom-2, Struers A/S, DK-2750 Ballerup, Dinamarca), de modo a passar pelo 
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centro do bracket, dividindo-o em duas metades, uma mesial e outra distal 

(Figura 4.4). Desta forma, foram criadas duas superfícies de observação por 

espécime. A avaliação da penetração do corante foi efectuada, tanto a partir da 

margem gengival, como a partir da margem oclusal do bracket, com um 

estereomicroscópio Meiji Techno, modelo EMZ-8TR, número de série 411479 

(Meiji Techno Co., Lda, Saitama 354-0043, Japão), com uma ampliação de 20 

vezes.  

 

 
Figura 4.4: Secção dos espécimes em duas metades longitudinais. 

 

O grau de microinfiltração foi determinado pela existência de penetração 

do azul-de-metileno ao longo da interface de união entre o bracket e o esmalte 

dentário, de acordo com a seguinte escala: 

Grau 0 – ausência de penetração do corante  

Grau 1 – presença do corante ao longo da interface de união  

 

4.3.5 Análise estatística 
 

A dimensão da amostra (n) foi determinada de maneira a fixar o erro 

estatístico tipo I (α) em 0,05 e o erro tipo II (β) em 0,20. Para tal, foi utilizada a 

fórmula para o cálculo da dimensão da amostra para variáveis dicotómicas 

desenvolvida por Fleiss: n =C[(pcqc+peqe)/d2]+2/d+2 (Dell, Holleran e 

Ramakrishnan 2002). 
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Após a introdução dos dados obtidos numa base de dados, estes foram 

analisados estatisticamente com uma aplicação informática comercial – SPSS 

for Windows, versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL 60606, EUA). 

Numa primeira fase, foi determinada a distribuição do grau de 

microinfiltração observado, tanto na margem gengival, como na margem 

oclusal do bracket. 

Em seguida, os dados foram submetidos a uma análise de regressão 

logística, com o objectivo de determinar a influência das duas variáveis 

independentes (tipo de aparelho fotopolimerizador e método de 

fotopolimerização) sobre a variável independente (microinfiltração). Sempre 

que se justificou, foi realizada a comparação entre grupos, com o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney, corrigido segundo o método de Bonferroni.    

Por fim, os dados foram analisados com o teste não paramétrico segundo 

Wilcoxon, para determinar a existência de diferenças entre o grau de 

microinfiltração verificado na margem oclusal e gengival do bracket. 
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4.4 RESULTADOS 
 

4.4.1 Distribuição do grau de microinfiltração 
 

A distribuição do grau de microinfiltração do corante ao longo da margem 

oclusal e gengival do bracket, nos diversos grupos experimentais, encontra-se 

representada nas tabelas 4.3 e 4.4, respectivamente. São apresentados o 

número de casos observados e a respectiva percentagem. 

 

Infiltração marginal 
Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização Grau 0 Grau 1 

Totais 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 5 
(50,0%) 

5 
(50,0%) 

10 
(100%) 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 9 
(90,0%) 

1 
(10,0%) 

10 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 9 
(90,0%) 

1 
(10,0%) 

10 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 9 
(90,0%) 

1 
(10,0%) 

10  
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

Totais  112 
(93,3%)

8 
(6,7%) 

120 
(100%) 

Tabela 4.3: Distribuição do tipo de infiltração observado na margem oclusal do bracket de acordo com 
o grupo experimental (número de casos observados e respectiva percentagem). 
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Infiltração marginal 
Aparelho 
fotopolimerizador 

Método de 
fotopolimerização Grau 0 Grau 1 

Totais 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 6 
(60,0%) 

4 
(40,0%) 

10 
(100%) 

Halogéneo de 400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 8 
(80,0%) 

2 
(20,0%) 

10 
(100%) 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 7 
(70,0%) 

3 
(30,0%) 

10 
(100%) 

Halogéneo de 400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 9 
(90,0%) 

1 
(10,0%) 

10 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 8 
(80,0%) 

2 
(20,0%) 

10 
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) 8 
(80,0%) 

2 
(20,0%) 

10  
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) 7 
(70,0%) 

3 
(30,0%) 

10 
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 10 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

10 
(100%) 

Totais  103 
(85,8%)

17 
(14,2%) 

120 
(100%) 

     

Tabela 4.4: Distribuição do tipo de infiltração observado na margem gengival do bracket de acordo com 
o grupo experimental (número de casos observados e respectiva percentagem). 

 

 

O grupo experimental I, em que os espécimes foram fotopolimerizados 

com a lâmpada de halogéneo durante 5+5 segundos, apresentou o número 

mais elevado de casos com microinfiltração do corante, tanto na margem 

oclusal, como na margem gengival do bracket. 

Na maioria dos grupos experimentais, não foram detectados espécimes 

com microinfiltração na margem oclusal.  

As tabelas 4.5 e 4.6 representam a distribuição do grau de microinfiltração 

de acordo com o tipo de aparelho fotopolimerizador utilizado. No grupo de 

espécimes fotopolimerizados com a lâmpada de halogéneo verificou-se a 
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existência de um ligeiro aumento no número de casos com microinfiltração do 

corante, quer na margem oclusal, como na margem gengival.  

 

Infiltração marginal 
Aparelho 
fotopolimerizador Grau 0 Grau 1 

Totais 

Halogéneo de 400mW/cm2 35 
(87,5%) 

5 
(12,5%) 

40 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 38 
(95,0%) 

2 
(5,0%) 

40 
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 39 
(97,5%) 

1 
(2,5%) 

40 
(100%) 

Totais 112 
(93,3%)

8 
(6,7%)

120 
(100%) 

    

Tabela 4.5: Distribuição do tipo de infiltração observado na margem oclusal do bracket de acordo com 
o aparelho fotopolimerizador utilizado (número de casos observados e respectiva percentagem). 
 
 

Infiltração marginal 
Aparelho 
fotopolimerizador Grau 0 Grau 1 

Totais 

Halogéneo de 400mW/cm2 31 
(77,5%) 

9 
(22,5%) 

40 
(100%) 

LED de 800mW/cm2 37 
(92,5%) 

3 
(7,5%) 

40 
(100%) 

LED de 1400mW/cm2 35 
(87,5%) 

5 
(12,5%) 

40 
(100%) 

Totais 103 
(85,8%)

17 
(14,2%)

120 
(100%) 

    

Tabela 4.6: Distribuição do tipo de infiltração observado na margem gengival do bracket de acordo com 
o aparelho fotopolimerizador utilizado (número de casos observados e respectiva percentagem). 
 
 

Nas tabelas 4.7 e 4.8 encontra-se representada a distribuição do grau de 

microinfiltração, de acordo com o método de fotopolimerização. Na margem 

oclusal do bracket, verificou-se que a percentagem de casos com 

microinfiltração foi bastante elevada, no grupo em que os espécimes foram 

fotopolimerizados durante 5+5 segundos. Não se observaram grandes 

diferenças entre os restantes grupos (Tabela 4.7). 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 144 

Infiltração marginal 
Método de 
fotopolimerização Grau 0 Grau 1 

Totais 

5’’(M) + 5’’(D) 23 
(76,7%) 

7 
(23,3%) 

30 
(100%) 

5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 29 
(96,7%) 

1 
(3,3%) 

30 
(100%) 

10’’(M) + 10’’(D) 30 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

30 
(100%) 

10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 30 
(100,0%) 

0 
(0,0%) 

30 
(100%) 

Totais 112 
(93,3%)

8 
(6,7%)

120 
(100%) 

    

Tabela 4.7: Distribuição do tipo de infiltração observado na margem oclusal do bracket de acordo com 
o método de fotopolimerização utilizado (número de casos observados e respectiva percentagem). 

 

 

Na análise dos dados obtidos na margem gengival, constatou-se que 

foram os grupos cujos espécimes foram fotopolimerizados durante 5+5 e 10+10 

segundos, não tendo a fonte luminosa sido aplicada por oclusal, que 

apresentaram um número mais elevado de casos com microinfiltração (Tabela 

4.8). 

 

Infiltração marginal 
Método de 
fotopolimerização Grau 0 Grau 1 

Totais 

5’’(M) + 5’’(D) 24 
(80,0%) 

6 
(20,0%) 

30 
(100%) 

5’’(M) + 5’’(D) + 5’’(O) 27 
(90,0%) 

3 
(10,0%) 

30 
(100%) 

10’’(M) + 10’’(D) 24 
(80,0%) 

6 
(20,0%) 

30 
(100%) 

10’’(M) + 10’’(D) + 10’’(O) 28 
(93,3%) 

2 
(6,7%) 

30 
(100%) 

Totais 103 
(85,8%)

17 
(14,2%)

120 
(100%) 

    

Tabela 4.8: Distribuição do tipo de infiltração observado na margem gengival do bracket de acordo com 
o método de fotopolimerização utilizado (número de casos observados e respectiva percentagem). 
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4.4.2 Análise da influência das variáveis independentes 
 

Os dados de microinfiltração, obtidos em cada uma das margens do 

bracket, foram inicialmente avaliados estatisticamente com duas análises 

independentes de regressão logística. 

Os resultados obtidos revelaram que o método de fotopolimerização 

utilizado teve uma influência estatisticamente muito significativa (p<0,001) 

sobre o grau de microinfiltração observado na margem oclusal. O tipo de 

aparelho fotopolimerizador não influenciou de forma estatisticamente 

significativa (p=0,131) o grau de microinfiltração nesta margem. 

Na margem gengival do bracket, nem o tipo de aparelho fotopolimerizador 

nem o método de fotopolimerização se revelaram com influência 

estatisticamente significativa (p=0,140 e p=0, 286, respectivamente) sobre o 

grau de microinfiltração do corante.   

Com o objectivo de investigar o tipo de influência do método de 

fotopolimerização sobre o grau de microinfiltração observado na margem 

oclusal do bracket, os resultados obtidos com os quatro métodos de 

fotopolimerização estudados foram comparados entre si. O teste não 

paramétrico de Mann-Whitney, corrigido segundo o método de Bonferroni, 

revelou que a microinfiltração verificada no grupo em que os espécimes foram 

fotopolimerizados durante 5+5 segundos foi superior à observada nos grupos 

10+10 e 10+10+10, de forma estatisticamente significativa (p=0,005). Para uma 

significância estatística de 5%, não se observaram diferenças nas restantes 

comparações.   

 

4.4.3 Diferenças entre os locais de observação 
 

Com o objectivo de verificar se existiam diferenças no grau de 

microinfiltração do corante observado nas margens oclusal e gengival do 

bracket, os dados foram submetidos a uma análise não paramétrica, segundo o 

método desenvolvido por Wilcoxon para dados emparelhados. 

Numa primeira fase, foi realizada uma análise geral dos 120 casos, que 

exibiu diferenças estatisticamente significativas (p=0,029) entre os locais de 
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observação. Existiu um maior número de casos com microinfiltração do corante 

na margem gengival do que na margem oclusal. 

Em seguida, os dados foram divididos em dois grupos de 60 casos, de 

acordo com o método de polimerização. No grupo em que o sistema adesivo foi 

fotopolimerizado, aplicando a fonte luminosa por mesial, distal e oclusal do 

bracket (5+5+5 e 10+10+10), o teste segundo Wilcoxon revelou diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,046) entre a microinfiltração observada nas 

duas margens do bracket. Na margem gengival foi encontrado um maior 

número de casos com microinfiltração do corante. No grupo de espécimes em 

que o cimento de resina não foi fotopolimerizado por oclusal (5+5 e 10+10), 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p=0,166) 

entre os locais de observação. 

Por fim, os espécimes foram agrupados em três grupos, de acordo com o 

tipo de aparelho fotopolimerizador usado. O teste de Wilcoxon, utilizado para 

efectuar a comparação entre a microinfiltração observada nas duas margens 

do bracket, apenas revelou diferenças estatisticamente significativas (p=0,046) 

no grupo de espécimes fotopolimerizados com LED de 1400mW/cm2. Também 

neste grupo, a microinfiltração observada na margem gengival foi superior à 

observada na margem oclusal. 
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4.5 DISCUSSÃO 
 

A desmineralização do esmalte da superfície vestibular dos dentes, 

caracterizada pela formação de típicas manchas esbranquiçadas, usualmente 

conhecidas como “white spot lesions”, representa um problema significativo 

para o paciente ortodôntico (Ogaard 1989; Anderson et al. 2002). A taxa de 

dentes com desmineralização poderá, em alguns casos, ser superior a 50% 

(Elaut e Wehrbein 2004). Por outro lado, a percentagem de pacientes que após 

o tratamento ortodôntico apresentam um ou mais dentes com sinais de 

desmineralização pode atingir os 73% (Banks et al. 2000). 

Na tentativa de prevenir este problema, têm sido propostos diversos 

procedimentos, tais como uma meticulosa higiene oral, a aplicação tópica de 

flúor, a utilização de ligaduras ou cimentos ortodônticos com capacidade para 

libertar flúor ou a irradiação do esmalte com laser (Sonis e Snell 1989; Geiger 

et al. 1992; Banks et al. 2000; Mattick et al. 2001; Anderson et al. 2002; Zimmer 

e Rottwinkel 2004; Chadwick et al. 2005; Farhadian et al. 2008) 

Embora a grande maioria dos autores centre a sua atenção na prevenção 

da desmineralização do esmalte situado em redor da área de união ao bracket, 

a superfície de esmalte que se situa debaixo do bracket também poderá ser 

afectada, uma vez que, como foi anteriormente demonstrado, a infiltração dos 

fluidos orais ao longo da interface de união estabelecida entre o sistema 

adesivo ortodôntico e a superfície dentária é um fenómeno frequente (Arhun et 

al. 2006). 

 

4.5.1 Influência do tipo de aparelho fotopolimerizador 
 

No presente trabalho, a influência do tipo de fotopolimerizador, sobre o 

grau de microinfiltração do corante, não se demonstrou estatisticamente 

significativa em nenhuma das margens do bracket. Estes resultados 

encontram-se de acordo com os obtidos num dos estudos anteriormente 

realizados (James et al. 2003). Os seus autores também não encontraram 

diferenças estatisticamente significativas entre vários tipos de aparelhos 
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fotopolimerizadores, geradores de radiação luminosa com diferente 

intensidade, quando os espécimes eram fabricados, colando brackets 

metálicos ao esmalte da superfície vestibular de pré-molares humanos com o 

mesmo sistema adesivo utilizado no presente trabalho, o Transbond XT. Estes 

resultados parecem contribuir para afastar o receio de que um aumento da 

intensidade da radiação luminosa possa ser traduzido por um aumento das 

tensões de contracção dos cimentos ortodônticos. Conforme foi atrás 

explicado, o aumento da intensidade de radiação luminosa conduz a um 

aumento da velocidade da reacção de polimerização. O aumento da velocidade 

da reacção diminui a capacidade de escoamento do compósito, o que pode 

contribuir para o aparecimento de tensões responsáveis pelo desenvolvimento 

de uma fenda marginal (Versluis, Tantbirojn e Douglas 1998; Cunha et al. 

2008). A reduzida espessura com que é utilizado o cimento ortodôntico na 

colagem de brackets, a existência de um excesso de resina e o facto do 

cimento se encontrar aderido à estrutura dentária apenas por uma superfície 

deverão ser os factores responsáveis pelas tensões de contracção de 

polimerização dos cimentos não constituírem uma preocupação em ortodontia. 

Aliás, a análise dos resultados obtidos no presente trabalho parece indicar 

uma tendência de diminuição do número de espécimes com microinfiltração 

marginal à medida que a intensidade de radiação luminosa aumenta. O mesmo 

pode ser observado no estudo atrás citado (James et al. 2003). Quando os 

espécimes foram fabricados com o cimento de resina APC, os autores 

observaram que a utilização do fotopolimerizador de arco de plasma, gerador 

de radiação luminosa com intensidade mais elevada, contribuía para a redução 

do grau de infiltração do corante. A justificação para este fenómeno poderá 

talvez ser encontrada no trabalho descrito no segundo capítulo desta 

dissertação. De uma maneira geral, a utilização de aparelhos 

fotopolimerizadores capazes de produzir radiação luminosa com maior 

intensidade permitiu obter um grau de conversão mais elevado. Por outro lado, 

o aumento da velocidade da reacção de polimerização permite obter uma maior 

densidade de ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas (Asmussen e 

Peutzfeldt 2003). Desta forma, a velocidade de degradação do cimento 

ortodôntico e a probabilidade de desenvolvimento de fenda marginal serão 

menores.  
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No outro estudo disponível na literatura (Arikan et al. 2006), em que foi 

comparada a microinfiltração após a utilização de dois aparelhos 

fotopolimerizadores, os resultados não foram muito diferentes. Também aqui, 

os espécimes foram fabricados colando brackets metálicos a pré-molares 

humanos, e o sistema adesivo foi uma vez mais o Transbond XT. Os 

fotopolimerizadores utilizados foram um fotopolimerizador de halogéneo e um 

aparelho LED. Os resultados obtidos variaram de acordo com a margem do 

bracket em que foi avaliada a microinfiltração. Embora o grau de 

microinfiltração tenha sido sempre superior nos espécimes fotopolimerizados 

com o aparelho LED, apenas na margem gengival esta diferença se revelou 

significativa. Contudo, é difícil encontrar uma explicação para estes resultados, 

uma vez que não nos é facultada a intensidade da radiação luminosa dos 

referidos fotopolimerizadores. 

 

4.5.2 Influência do método de fotopolimerização 
 

Não foi encontrado na literatura nenhum estudo efectuado com o objectivo 

de analisar a influência dos diferentes métodos de fotopolimerização sobre a 

microinfiltração em ortodontia. 

No presente trabalho, só se verificaram diferenças entre os diversos 

métodos de fotopolimerização testados, nas observações realizadas na 

margem oclusal dos brackets. Neste local, a fotopolimerização do sistema 

adesivo durante um tempo total de 10 segundos, 5 segundos por mesial mais 5 

segundos por distal do bracket, apresentou um número de casos com 

microinfiltração estatisticamente superior ao observado quando o sistema 

adesivo foi fotopolimerizado durante 20 segundos ou durante 30 segundos. No 

entanto, a observação atenta da distribuição dos casos com microinfiltração 

pelos 12 grupos experimentais permitiu observar que, o grupo em que o 

sistema adesivo foi polimerizado com o fotopolimerizador de halogéneo durante 

10 segundos foi responsável por mais de 60% dos casos com microinfiltração. 

Em três dos grupos experimentais apenas foi encontrado um espécime com 

microinfiltração. Nos restantes grupos não foi observado nenhum caso com 

infiltração do corante. Assim, apenas a fotopolimerização do sistema adesivo 
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com o fotopolimerizador de halogéneo durante 10 segundos parece não ser 

recomendável. 

Na margem gengival dos brackets, não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os quatro métodos de fotopolimerização 

avaliados. 

 

4.5.3 Influência do local de observação 
 

Conforme ficou demonstrado no trabalho de microdureza descrito no 

segundo capítulo desta dissertação, a fotopolimerização de um cimento de 

resina ortodôntico sob brackets metálicos não permite obter um grau de 

conversão homogéneo. De facto, o cimento localizado nas áreas central e 

gengival do bracket atingiu um grau de conversão inferior ao obtido nas 

restantes áreas. A não obtenção de um grau de conversão adequado poderá 

dificultar o estabelecimento do mecanismo de adesão entre o sistema adesivo 

e a superfície dentária. Por outro lado, um menor grau de conversão do 

cimento conduz a uma maior velocidade da sua degradação, quando exposto 

ao ambiente oral (Pearson e Longman 1989). Desta forma, seria expectável 

que a margem gengival do bracket apresentasse maior microinfiltração do que 

a margem oclusal. Os resultados obtidos no presente trabalho parecem 

confirmar esta tese. De uma maneira geral, existiu um maior número de casos 

com microinfiltração na margem gengival do que na margem oclusal do 

bracket. Resultados idênticos tinham já sido obtidos num estudo anteriormente 

realizado (Li et al. 2005). 

A maior dificuldade de higienização e a existência de um maior grau de 

microinfiltração na margem gengival dos brackets parecem ser os factores 

responsáveis pela maior incidência de desmineralização na área gengival da 

superfície vestibular dos dentes dos pacientes submetidos a tratamento com 

aparatologia fixa (Banks e Richmond 1994). 

A influência do tipo de fotopolimerizador e do método de fotopolimerização 

sobre as diferenças encontradas entre a microinfiltração observada nas 

margens gengival e oclusal também foi alvo de análise do presente estudo. No 

grupo de espécimes em que a fonte luminosa foi aplicada por mesial, distal e 
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oclusal do bracket, os resultados encontrados permitiram observar uma 

diferença estatisticamente significativa entre a microinfiltração verificada nas 

duas margens. A utilização de um período suplementar de aplicação da luz por 

oclusal aumenta o grau de conversão da resina localizada nesta área, sendo 

responsável pelo menor número de casos com microinfiltração na margem 

oclusal. Deste modo, seria recomendável a aplicação da luz também por 

gengival dos brackets. Contudo, este procedimento na clínica é muitas vezes 

difícil de efectuar, nomeadamente, quando os dentes se encontram pouco 

erupcionados. 

 

4.5.4 Considerações clínicas 
 

A maior parte dos grupos experimentais apresentou espécimes com 

microinfiltração marginal, independentemente do tipo de fotopolimerizador e do 

método de fotopolimerização utilizados. 

A existência de microinfiltração marginal poderá ser um dos factores 

responsáveis pelo elevado número de casos de desmineralização dentária 

observada nos pacientes ortodônticos, após a remoção da aparatologia fixa. 
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4.6 CONCLUSÕES 
 

A análise dos resultados obtidos neste trabalho conduziu às seguintes 

conclusões: 

 

1. O grau de microinfiltração verificado entre sistema adesivo e esmalte não foi 

influenciado pelo tipo de aparelho fotopolimerizador usado. 

 

2. O grau de microinfiltração verificado entre sistema adesivo e esmalte foi 

influenciado pelo método de fotopolimerização. Na margem oclusal, o 

método em que o sistema adesivo foi fotopolimerizado durante 10 segundos 

apresentou um maior número de casos com microinfiltração. 

Na margem gengival, o grau de microinfiltração não foi influenciado pelo 

método de fotopolimerização. 

 

3. Existiram diferenças entre o grau de microinfiltração observado na margem 

oclusal e o observado na margem gengival do bracket. O número de casos 

com microinfiltração na margem gengival foi superior ao número de casos 

com microinfiltração na margem oclusal. 
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5 INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOPOLIMERIZADOR 
SOBRE O DESEMPENHO CLÍNICO DE BRACKETS 
METÁLICOS CIMENTADOS COM UM SISTEMA 
ADESIVO DE RESINA ORTODÔNTICO 
 

 

5.1 INTRODUÇÃO 
 

Tal como foi anteriormente explicado, a introdução da técnica adesiva e 

dos cimentos à base de resina alterou radicalmente a forma de realizar os 

tratamentos ortodônticos. 

Numa primeira fase, a reacção de polimerização dos cimentos à base de 

resina, utilizados para a colagem de brackets, era activada quimicamente, pela 

junção de dois componentes. Este tipo de cimentos ortodônticos, apresentava 

alguns aspectos negativos, entre os quais, talvez se possa destacar, a 

limitação que o ortodontista tinha no controlo do tempo de endurecimento. 

Com o objectivo de eliminar esta limitação, foram introduzidos no mercado 

os cimentos à base de resina fotopolimerizável. No entanto, o tempo 

dispendido na sua activação é longo e tem sido apontado como o maior 

inconveniente destes sistemas adesivos (Oesterle, Newman e Shellhart 2001; 

Hildebrand et al. 2007). O tempo de exposição recomendado é, actualmente, 

de 20 segundos por bracket, para a radiação luminosa emitida por um aparelho 

fotopolimerizador de halogéneo convencional de 400mW/cm2 (3M-Unitek-

Orthodontic-Products 2005). Deste modo, durante a colocação de um aparelho 
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ortodôntico fixo bimaxilar, o ortodontista despenderá cerca de 220 segundos, 

só na fotopolimerização do sistema adesivo. 

A correcta fotoactivação destes sistemas adesivos pressupõe a captação 

de uma determinada quantidade de energia luminosa. Para tal, o sistema 

adesivo deverá ser exposto a uma radiação luminosa, com um comprimento de 

onda predefinido e com uma intensidade suficientemente elevada, durante um 

certo período de tempo (Nomoto 1997). O fotoiniciador presente na resina, 

normalmente a canforoquinona, irá determinar o comprimento de onda 

requerido. Relativamente ao tempo de exposição e à intensidade da radiação 

luminosa, tem sido usualmente aceite que, o aumento de um, permite a 

redução do outro (Miyazaki et al. 1996). 

A redução do tempo de exposição possibilitaria, ao ortodontista, diminuir o 

tempo dispendido na clínica. Desta forma, tem-se assistido à introdução no 

mercado, de diferentes tipos de aparelhos fotopolimerizadores com capacidade 

para gerar radiação luminosa com uma intensidade cada vez maior. 

 

5.1.1 Aparelhos fotopolimerizadores de elevado rendimento 
 

Estão disponíveis na literatura diversos ensaios clínicos realizados com o 

objectivo de avaliar a eficácia dos aparelhos fotopolimerizadores de elevado 

rendimento. 

 

5.1.1.1 Fotopolimerizadores LASER 
 

Este tipo de aparelhos fotopolimerizadores, apesar da intensidade da 

radiação luminosa emitida ser relativamente baixa, apresentam uma elevada 

capacidade de polimerização, devido às características da luz emitida. 

Estudos laboratoriais, publicados recentemente (James et al. 2003; 

Hildebrand et al. 2007), sustentam a afirmação anterior. Os seus autores não 

encontraram diferenças estatisticamente significativas ao compararem os 

valores de resistência adesiva a forças de corte, obtidos quando o sistema 

adesivo era fotopolimerizado com aparelhos LASER de aproximadamente 
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250mW/cm2, durante 10 segundos, ou com fotopolimerizadores de halogéneo 

de 480 a 772 mW/cm2, durante 40 segundos. 

Resultados semelhantes foram obtidos num estudo in vivo (Elaut e 

Wehrbein 2004) em que, os autores avaliaram o desempenho clínico, ao longo 

de 14 meses, de um sistema adesivo ortodôntico, o Transbond XT, 

fotopolimerizado com um LASER de 250mW/cm2 ou com um fotopolimerizador 

de halogéneo convencional. O tempo de exposição foi, uma vez mais, de 10 

segundos para o aparelho LASER e de 40 segundos para o fotopolimerizador 

de halogéneo. A análise dos resultados obtidos permitiu concluir que, a 

percentagem de casos em que ocorreu falha adesiva com o aparelho LASER 

(2,4%) foi estatisticamente inferior à verificada com o fotopolimerizador de 

halogéneo convencional (5,7%). 

Em todos estes estudos se verificou que, a utilização de 

fotopolimerizadores LASER permitiu uma efectiva redução do tempo 

dispendido na fotoactivação do cimento ortodôntico, sem diminuir a sua 

eficácia. 

Apesar destes resultados, a sua implementação no mercado tem-se 

revelado difícil, uma vez que são aparelhos de elevado preço, peso e volume. 

Por outro lado, como a amplitude do comprimento de onda da radiação 

luminosa gerada é bastante reduzida, parece não conseguir uma polimerização 

eficaz de todas as resinas utilizadas em Medicina Dentária. 

 

5.1.1.2 Fotopolimerizadores de arco de plasma 
 

Devido à sua capacidade de gerar radiação luminosa de elevada 

intensidade, que em alguns casos pode atingir os 2000mW/cm2, os 

fotopolimerizadores de plasma parecem permitir a obtenção de uma 

polimerização eficaz dos sistemas adesivos ortodônticos, utilizando um tempo 

de exposição reduzido. 

Na realidade, são vários os estudos laboratoriais (Pettemerides, Ireland e 

Sherriff 2001; James et al. 2003; Ip e Rock 2004; Signorelli et al. 2006; Thind, 

Stirrups e Lloyd 2006) que apontam para que, a exposição do sistema adesivo 

ortodôntico à luz gerada por este tipo de fotopolimerizadores durante 3 a 6 
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segundos, seja suficiente para obter valores de resistência adesiva adequados, 

entre os brackets e as superfícies dentárias de esmalte. 

Talvez devido às enormes expectativas criadas, este foi o tipo de aparelho 

fotopolimerizador que, nos últimos anos, foi alvo de um maior número de 

ensaios clínicos. 

Em dois destes estudos in vivo, os autores (Cacciafesta, Sfondrini e 

Scribante 2004; Sfondrini et al. 2004) compararam a influência de dois 

aparelhos fotopolimerizadores sobre a percentagem e o risco de falha da 

adesão entre brackets metálicos e dentes, ao longo de 12 meses. A 

metodologia seguida nestes dois estudos foi idêntica, tendo diferido 

principalmente no número de pacientes envolvidos e no sistema adesivo 

utilizado. Em ambos, metade dos brackets foi fotopolimerizada com um 

fotopolimerizador de halogéneo convencional de 480mW/cm2, durante 20 

segundos. Na outra metade, o sistema adesivo foi exposto à radiação luminosa 

emitida por um fotopolimerizador de plasma com capacidade para gerar 

radiação luminosa de 1250mW/cm2, durante 5 segundos. Num dos estudos 

(Cacciafesta, Sfondrini e Scribante 2004), a percentagem de falha de adesão 

foi de 4% no grupo de brackets fotopolimerizados com o aparelho de 

halogéneo, e de 7% com o fotopolimerizador de plasma. Os valores 

encontrados por Sfondrini et al. (2004) foram de 5,4% para o grupo do 

halogéneo e de 4,3% para o plasma. No entanto, as diferenças observadas 

entre os dois grupos não foram estatisticamente significativas em nenhum dos 

estudos. Também não se registaram diferenças entre os grupos, relativamente 

ao risco de falha ao longo do período de tempo que duraram os estudos. 

Um outro ensaio clínico (Manzo, Liistro e De Clerck 2004) foi elaborado 

com o objectivo de avaliar a influência de dois fotopolimerizadores sobre a 

percentagem e o risco de falha adesiva de brackets metálicos, ao longo do 

tempo. Os dois fotopolimerizadores, um de halogéneo e um de plasma, foram 

testados em todos os pacientes, utilizando o método de controlo de quadrantes 

diagonalmente opostos. Embora não tenha sido referido pelos autores, a 

intensidade da radiação luminosa emitida deverá ter sido de 400mW/cm2, para 

o fotopolimerizador de halogéneo, e de 1600mW/cm2, para o fotopolimerizador 

de plasma. O tempo de exposição à fonte luminosa foi de 20 segundos por 

bracket (10 segundos por mesial do bracket seguido de 10 segundos por 
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distal), no grupo de dentes fotopolimerizados com o fotopolimerizador de 

halogéneo. O fotopolimerizador de plasma foi utilizado com um tempo de 

exposição de apenas 6 segundos (3 segundos por mesial e 3 segundos por 

distal). Os pacientes foram monitorizados durante um período médio 11 meses, 

e todas as falhas de adesão de brackets foram registadas. A taxa de falha de 

adesão obtida foi de 3,9%, independentemente do aparelho fotopolimerizador 

utilizado. Por outro lado, também não foram encontradas diferenças 

relativamente ao risco de falha. 

Nesse mesmo ano, Pettemerides, Sherriff e Ireland (2004) realizaram 

ainda um outro ensaio clínico com o objectivo de avaliar a influência dos dois 

fotopolimerizadores utilizados no estudo anteriormente descrito, sobre a 

percentagem e o risco de falha adesiva de brackets metálicos ao longo de 6 

meses. No entanto, apesar da metodologia seguida ter sido idêntica à do 

estudo anterior, neste caso, os autores compararam ainda dois sistemas 

adesivos, e o tempo de exposição ao fotopolimerizador de plasma foi de 

apenas 3 segundos (1 segundo por oclusal, 1 segundo por mesial e finalmente 

1 segundo por distal). A taxa de falha de adesão obtida no grupo de pacientes 

cujos brackets haviam sido cimentados com Transbond XT foi de 3,41%, 

independentemente do aparelho fotopolimerizador utilizado. No grupo do Fuji 

Ortho LC, também não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

entre a taxa de falha adesiva verificada com o fotopolimerizador de halogéneo 

e com o de plasma, 11,36 % e 10,23% respectivamente. Neste estudo, apenas 

se encontraram diferenças estatisticamente significativas quando se 

compararam os dois sistemas adesivos. 

Por fim, foi publicado um quinto estudo em que os autores (Signorelli et al. 

2006) compararam a eficácia clínica de dois fotopolimerizadores, um de 

halogéneo (400mW/cm2) e um de plasma (2000mW/cm2). Os tempos de 

exposição do sistema adesivo à radiação luminosa foram de 20 segundos para 

o fotopolimerizador de halogéneo e de 6 segundos para o fotopolimerizador de 

plasma. Uma vez mais, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre a percentagem e o risco de falha obtidos nos dois grupos. A 

percentagem de falha foi de 4,9% no grupo de dentes em que foi utilizado o 

fotopolimerizador de halogéneo e de 5,0% para o fotopolimerizador de plasma. 
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Com base nestes estudos é possível concluir que, os fotopolimerizadores 

de plasma também permitem uma redução efectiva do tempo despendido na 

fotoactivação dos sistemas adesivos ortodônticos. No entanto, devido ao seu 

elevado custo, estes aparelhos também não têm tido grande aceitação por 

parte dos clínicos. 

 

5.1.1.3 Fotopolimerizadores de quartzo-tungsténeo-halogéneo 
 

A criação de fotopolimerizadores de halogéneo de elevado rendimento foi 

outro dos desafios colocados aos fabricantes de materiais dentários. 

O desenvolvimento destes aparelhos parece ter permitido também uma 

redução do tempo necessário para a correcta activação dos sistemas adesivos 

ortodônticos (Evans et al. 2002; Ip e Rock 2004; Staudt et al. 2005). 

O mesmo é demonstrado num estudo in vivo, em que os autores (Garino, 

Cacciafesta e Sfondrini 2003) compararam o desempenho clínico de dois 

fotopolimerizadores de halogéneo. Utilizando o método de controlo de 

quadrantes diagonalmente opostos, os autores testaram um fotopolimerizador 

de halogéneo convencional, durante 20 segundos, e um fotopolimerizador de 

halogéneo, capaz de gerar radiação luminosa de elevada intensidade, durante 

apenas 6 segundos. Os resultados obtidos ao fim de um período médio de 12 

meses revelaram uma percentagem de falha de adesão de 4,3%, para o grupo 

de dentes fotopolimerizados com o aparelho convencional, e de 2,3%, para o 

de elevado rendimento. A análise estatística efectuada mostrou que esta 

diferença era estatisticamente significativa. 

Apesar destes resultados promissores, as lâmpadas de halogéneo 

produzem muito calor, apresentam um tempo de vida útil relativamente curto e 

a intensidade da luz gerada tem tendência a diminuir com o tempo de 

utilização.  

 

5.1.1.4 Fotopolimerizadores LED 
 

Os fotopolimerizadores LED foram os últimos a serem lançados no 

mercado. A possibilidade de serem utilizados como aparelhos portáteis, o facto 
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de apresentarem um tempo de vida útil elevado, emitirem pouco calor durante 

a sua utilização e a capacidade de gerarem radiação luminosa com uma 

intensidade constante ao longo do tempo, têm sido apontados como alguns dos 

seus aspectos positivos e parecem ter contribuído para a sua enorme 

aceitação por parte dos clínicos (The Dental Advisor 2006). 

Os primeiros aparelhos deste tipo apenas tinham capacidade para gerar 

radiação luminosa de reduzida intensidade. Desta forma, nos primeiros estudos 

laboratoriais realizados com os fotopolimerizadores LED não foi possível 

demonstrar a sua eficácia na redução do tempo requerido para uma eficaz 

polimerização dos sistemas adesivos ortodônticos (Dunn e Taloumis 2002; 

Bishara, Ajlouni e Oonsombat 2003). 

No entanto, à medida que o desenvolvimento tecnológico tornou possível 

o aumento da intensidade da luz emitida por estes aparelhos, atingindo em 

alguns casos os 1000mW/cm2, o tempo necessário para a exposição do 

sistema adesivo à luz foi diminuindo (Mavropoulos et al. 2005; Gronberg et al. 

2006; Thind, Stirrups e Lloyd 2006). 

Num ensaio clínico, recentemente realizado, Krishnaswamy e Sunitha 

(2007) verificaram que não existiam diferenças, com significado estatístico, na 

percentagem e no risco de falha de união de brackets fotopolimerizados com 

um fotopolimerizador de halogéneo convencional, durante 20 segundos, e dos 

brackets fotopolimerizados com um aparelho LED, durante 10 segundos. 

Actualmente, é possível encontrar aparelhos baseados nesta tecnologia 

com capacidade para gerar radiação luminosa com uma intensidade de 

aproximadamente 1800 a 2000mW/cm2. 

No trabalho descrito no terceiro capítulo desta dissertação verificou-se 

que, quando era usado o tempo de exposição mais reduzido (10 segundos), a 

utilização de um destes aparelhos LED de elevada intensidade tornava 

possível obter valores de resistência adesiva mais elevados que os alcançados 

com o fotopolimerizador de halogéneo convencional ou com o LED de média 

intensidade.  
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5.1.2 Método de fotopolimerização 
 

Tal como nas outras áreas da Medicina Dentária, tem-se assistido, nos 

últimos anos, a um aumento da procura de soluções estéticas em ortodontia. 

Os brackets plásticos e cerâmicos são cada vez mais solicitados, por serem 

mais estéticos, mas o seu uso apresenta várias limitações (Eliades 2007). 

Deste modo, os brackets metálicos são ainda os mais utilizados na construção 

dos aparelhos ortodônticos fixos. 

 No entanto, este tipo de bracket levanta alguns problemas na 

fotopolimerização dos cimentos ortodônticos. Uma vez que a luz é incapaz de 

atravessar o metal, para que a radiação luminosa entre em contacto com o 

sistema adesivo, terá que atravessar ou ser reflectida pela estrutura dentária. 

Assim, têm sido propostos diversos métodos para a fotopolimerização de 

sistemas adesivos ortodônticos, sob brackets metálicos (Oesterle e Shellhart 

2001; Pettemerides, Sherriff e Ireland 2004; Signorelli et al. 2006; Staudt, Krejci 

e Mavropoulos 2006; Hildebrand et al. 2007; Pandis, Strigou e Eliades 2007).  

A dificuldade de obter uma polimerização eficaz do sistema adesivo sob 

este tipo de brackets foi demonstrada no trabalho que se encontra descrito no 

segundo capítulo desta dissertação, onde foi avaliada a influência de diversos 

métodos de fotopolimerização sobre a microdureza do cimento ortodôntico. 

Não foi possível obter um grau de conversão adequado do cimento ortodôntico 

com nenhum dos métodos testados, apesar de se ter assistido a um aumento 

dos valores de microdureza, com o aumento da radiação luminosa ou do tempo 

de exposição. Por outro lado, nenhum dos métodos testados permitiu a 

obtenção de valores de microdureza homogéneos do cimento ortodôntico 

localizado nas várias áreas do bracket. O cimento ortodôntico localizado nas 

áreas do bracket mais afastadas da fonte luminosa apresentava um grau de 

conversão inferior. 

No entanto, a energia absorvida pelo sistema adesivo que se encontra 

nas áreas mais periféricas do bracket parece ser suficiente para assegurar a 

adesão imediata do bracket ao dente (Wendl, Droschl e Kern 2004). De igual 

forma, com excepção dos espécimes fabricados com o fotopolimerizador de 

halogéneo durante 10 segundos, os valores de resistência adesiva obtidos no 

trabalho apresentado no terceiro capítulo desta tese parecem ser suficientes 
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para resistir às tensões geradas na clínica, independentemente do método de 

fotopolimerização utilizado. 
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5.2 OBJECTIVOS 
 

1. Avaliar a influência do tipo de aparelho fotopolimerizador LED sobre o 

desempenho clínico de um sistema adesivo utilizado na adesão de brackets 

metálicos ao esmalte, de acordo com as seguintes hipóteses: 

H0: A frequência de descimentação de brackets não é influenciada pelo tipo 

de aparelho fotopolimerizador LED utilizado. 

H1: A frequência de descimentação de brackets é influenciada pelo tipo de 

aparelho fotopolimerizador LED utilizado. 

 

2. Determinar a influência do tipo de aparelho fotopolimerizador LED sobre o 

risco de falha de adesão de brackets metálicos ao esmalte ao longo de 12 

meses de tratamento ortodôntico, segundo as hipóteses: 

H0: O risco de falha de união ao longo de 12 meses de tratamento 

ortodôntico não é influenciado pelo tipo de aparelho fotopolimerizador LED 

usado. 

H1: O risco de falha de união ao longo de 12 meses de tratamento 

ortodôntico é influenciado pelo tipo de aparelho fotopolimerizador LED 

usado. 

 

3. Comparar a influência das variáveis de controlo (arcada dentária, posição 

que o dente ocupa na arcada, operador e sexo do paciente) sobre o risco 

de falha de adesão de brackets metálicos ao esmalte ao longo de 12 meses 

de tratamento ortodôntico, testando as seguintes hipóteses: 

H0: O risco de falha de união ao longo de 12 meses de tratamento 

ortodôntico não é influenciado pelas variáveis de controlo. 

H1: O risco de falha de união ao longo de 12 meses de tratamento 

ortodôntico é influenciado pelas variáveis de controlo. 
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5.3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.3.1 Delineamento experimental 
 

Neste estudo, foi investigada a influência do tipo de fotopolimerizador LED 

sobre o desempenho clínico de um sistema adesivo, utilizado como promotor 

de união entre brackets metálicos e o esmalte dentário. Tratou-se de um 

estudo clínico prospectivo, com um processo aleatório de selecção do 

fotopolimerizador, controlado pelo método de quadrantes diagonalmente 

opostos, em que foram comparados dois aparelhos LED, geradores de 

radiação luminosa com intensidade distinta.   

 

5.3.2 População 
 

Os pacientes que participaram neste estudo foram seleccionados a partir 

de uma população de indivíduos com necessidade de tratamento ortodôntico, 

que recorreu à consulta de ortodontia da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade de Lisboa. Foram incluídos os primeiros vinte pacientes que 

preencheram os critérios de inclusão / exclusão (Tabela 5.1). 

 

 

Critérios de inclusão / exclusão 

1- Necessidade tratamento ortodôntico com aparatologia fixa bimaxilar 

2- Idade igual ou superior a 13 anos 

3- Presença de 8 ou mais dentes definitivos em mesial dos primeiros molares 

4- Presença de maloclusão simétrica 

5- Ausência de doença mental 

6- Ausência de incapacidade física que impossibilitasse uma correcta higiene oral 

7- Ausência de cáries que não pudessem ser tratadas até ao início do tratamento 

8- Preenchimento de assentimento / consentimento informado 

 
Tabela 5.1: Critérios de inclusão / exclusão utilizados para a selecção dos participantes no estudo. 
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A todos os pacientes foi transmitida informação detalhada sobre os 

objectivos e metodologia do estudo, assim como dos possíveis inconvenientes. 

No caso de pacientes com idade inferior a 18 anos, foi prestada a mesma 

informação aos seus responsáveis legais. Após este procedimento e em caso 

de haver acordo por parte dos pacientes e seus representantes foi recolhido o 

seu assentimento / consentimento informado. Nenhum dos pacientes pré-

seleccionados, ou dos seus representantes legais, recusou a sua assinatura. 

De acordo com a regulamentação em vigor, o protocolo do presente 

estudo clínico foi submetido à aprovação prévia da Comissão de Ética para a 

Saúde da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. 

Dos vinte pacientes seleccionados, onze (55%) eram do sexo feminino e 

nove (45%) eram do sexo masculino. Na tabela 5.2 encontra-se representada a 

distribuição dos pacientes por idades. 

Os procedimentos necessários para a inclusão dos pacientes, realização 

de história clínica, de fotografias extra-orais e intra-orais, de exames 

radiológicos e de modelos de estudos decorreram entre 24/11/2006 e 

19/01/2007. 

 

Idade dos pacientes (anos) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total 

Número de indivíduos  2 5 2 3 5 0 0 2 1 20 

Percentagem do total 10% 25% 10% 15% 25% 0% 0% 10% 5% 100%

 
Tabela 5.2: Distribuição dos participantes no estudo por idades. 

 

5.3.3 Cimentação dos brackets 
 

Os vinte pacientes seleccionados foram aleatoriamente divididos por 

quatro médicos dentistas com experiência em ortodontia. Previamente aos 

procedimentos clínicos, os quatro operadores foram informados e 

familiarizados com o protocolo a seguir. 

Todos os dentes que se encontravam erupcionados mesialmente aos 

primeiros molares, foram incluídos neste estudo, desde que não 
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apresentassem restaurações vestibulares ou alterações significativas da 

morfologia, textura e calcificação do esmalte da face vestibular. 

Foram cimentados 347 brackets ortodônticos metálicos OptiMesh XTR 

(Ormco Corporation, Glendora, CA 91740, EUA).  

Antes da cimentação dos brackets, foi realizada profilaxia do esmalte da 

superfície vestibular dos dentes incluídos no estudo. A profilaxia foi realizada 

com uma escova montada em contra-ângulo e pedra-pomes. Foi ainda utilizada 

uma broca de tungsténio montada em contra-ângulo, sempre que necessário.  

Em seguida, foi realizado o isolamento dos dentes com rolos de algodão e 

retractores de bochechas. 

Após ter sido lavado com jacto de ar/água e seco com jacto de ar, o 

esmalte da superfície vestibular dos dentes foi sujeito à acção condicionadora 

de uma solução de ácido fosfórico a 35% (Transbond XT Etching Gel, lote nº 

6HE e validade até 2009-06, 3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA), durante 30 

segundos (Figura 5.1). Depois deste período, o esmalte foi novamente lavado 

com jacto de água/ar e seco com um jacto de ar isento de óleos. 

O correcto condicionamento do esmalte foi confirmado por inspecção 

visual (Figura 5.2), e sobre ele foi aplicada uma camada fina e uniforme de 

adesivo (Transbond XT Primer, lote nº 6CX, com validade até 2009-07, 3M 

Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA) (Figura 5.3). 

 

 

 
Figura 5.1: Condicionamento do esmalte da superfície vestibular dos dentes com ácido fosfórico a 35%, 

durante 30 segundos. 
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Figura 5.2: Esmalte com um aspecto leitoso, sinal de um correcto condicionamento com o ácido. 

 

 
Figura 5.3: Aplicação de uma camada fina e uniforme do adesivo. 

 

A base dos brackets foi coberta com uma quantidade padronizada de 

cimento de resina (Transbond XT Light Cure Orthodontic Adhesive, lote RU e 

validade até 2009-01, 3M Unitek, Monrovia, CA 91016, EUA). Os brackets 

foram posicionados e firmemente pressionados de encontro a superfície do 

esmalte. Após a remoção dos excessos de cimento com uma sonda (Figura 

5.4), o sistema adesivo foi então fotopolimerizado. 

Neste estudo foram utilizados dois tipos de aparelhos fotopolimerizadores 

com tecnologia LED. O aparelho Ortholux LED Curing Light (3M Unitek, 82171 

Puchheim, Alemanha), emissor de uma luz com um comprimento de onda entre 

os 430 e 480nm e com uma intensidade de aproximadamente 800mW/cm2, foi 

utilizado como controlo por ser o aparelho recomendado pelo fabricante do 

sistema adesivo. Como alternativa, foi utilizado o fotopolimerizador Bluephase 
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16i (Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan, Liechtenstein), com um 

comprimento de onda situado no intervalo entre os 430 e 490nm e com uma 

intensidade de aproximadamente 1400mW/cm2. 

 

 

 
Figura 5.4: Posicionamento dos brackets e remoção dos excessos de cimento com uma sonda. 
 

 

Os dois aparelhos fotopolimerizadores estudados foram utilizados em 

cada um dos vinte pacientes, utilizando o método de controlo de quadrantes 

diagonalmente opostos, vulgarmente conhecido como split-mouth. O tipo de 

aparelho fotopolimerizador a utilizar foi previamente determinado de forma 

aleatória, utilizando uma lista gerada ao acaso por computador. Em 10 

pacientes seleccionados aleatoriamente, no 1º e 3º quadrantes foi utilizado um 

aparelho fotopolimerizador recomendado pelo fabricante do sistema adesivo, 

Ortholux LED. No 2º e 4º quadrantes o sistema adesivo foi fotopolimerizado 

com um aparelho Bluephase 16i. Nos restantes 10 pacientes, os quadrantes 

foram invertidos. No 1º e 3º quadrantes foi utilizado um aparelho Bluephase 

16i, e nos 2º e 4º quadrantes foi utilizado um aparelho fotopolimerizador, 

Ortholux LED. Foram utilizados dois aparelhos fotopolimerizadores de cada 

tipo, com as características indicadas na tabela 5.3. Antes da sua utilização em 

cada paciente, a intensidade da luz emitida foi verificada com um radiómetro 

(Demetron L.E.D. Radiometer, nº de série: 79300882, Kerr, Danbury, CT 

06810, EUA). 
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Aparelho 
fotopolimerizador 

Número 
 de série Potência 

Amplitude do 

comprimento de onda 

Diâmetro da ponta 

Condutora da luz 

Ortholux LED 939830000776 800mW/cm2 430 – 480nm 8mm 

Ortholux LED 939830002571 800mW/cm2 430 – 480nm 8mm 

Bluephase 16i 1610247 1400mW/cm2 430 – 490nm 8mm 

Bluephase 16i 1625535 1400mW/cm2 430 – 490nm 8mm 

 
Tabela 5.3: Características técnicas dos aparelhos fotopolimerizadores utilizados. 

 

 

A fotopolimerização do sistema adesivo foi realizada utilizando o mesmo 

método, independentemente do aparelho fotopolimerizador usado. Foi utilizado 

um tempo total de exposição à luz de 10 segundos. A fonte luminosa foi 

aplicada durante dois períodos de 5 segundos, um por mesial e outro por distal 

de cada bracket, com um ângulo de incidência de 90º em relação à base do 

bracket. A aplicação da luz foi efectuada de forma simultânea por distal de um 

bracket e por mesial do bracket que lhe estava adjacente. Nas situações em 

que os brackets se encontravam com uma distância entre si que impedia a 

aplicação da luz por vestibular (dentes apinhados e rodados) a 

fotopolimerização foi feita por oclusal. Após a polimerização de uma arcada, os 

brackets já cimentados foram cobertos por uma folha de alumínio (Figura 5.5). 

Este procedimento teve como objectivo garantir que o grau de conversão do 

cimento de resina não era influenciado pela luz utilizada nas outras arcadas. 

Por último, nas situações em que dois brackets adjacentes se encontravam 

com uma distância entre si superior a 9mm, a arcada foi aí dividida em dois 

sectores. Primeiro, foi polimerizado um sector. Em seguida, os brackets foram 

recobertos com alumínio. Só depois foi polimerizado o outro sector da arcada. 

Os pacientes desconheciam qual o tipo de fotopolimerizador usado em 

cada arcada. Contudo, não foi possível omitir o tipo de fotopolimerizador aos 

operadores clínicos. 
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Figura 5.5: Fotopolimerização dos brackets do 4º quadrante, após recobrimento com folha de alumínio 

dos brackets do 3º quadrante previamente polimerizados. 
 

 

O arame ortodôntico foi colocado em função imediatamente após a 

polimerização do último bracket. 

Finalmente, os pacientes foram informados dos cuidados que deveriam ter 

em termos de higiene e nutrição. Foi-lhes também solicitado que informassem 

o avaliador no caso de notarem a descimentação de brackets, de maneira a ser 

possível o agendamento de uma consulta de urgência. 

 

5.3.4 Registo das falhas de adesão 
 

Os pacientes foram monitorizados durante um período de 12 meses, 

tendo sido efectuadas as habituais consultas de controlo do aparelho fixo, com 

um intervalo de 4 a 6 semanas. Nestas consultas de controlo e nas consultas 

de urgência, a adesão dos brackets foi avaliada e registada sempre pelo 

mesmo avaliador. No caso de ter sido detectada uma falha de adesão, foi 

registada a data em que foi observada pelo avaliador e o dente em questão. O 

tempo de sobrevivência de cada bracket foi calculado em virtude do tempo que 

mediou a sua colocação e a data em que a falha foi confirmada pelo avaliador. 

Após a falha de adesão, um novo bracket foi colocado. No entanto, este 

novo bracket não foi considerado para o presente estudo. Isto é, apenas foram 

tidos em conta os brackets colocados no início do estudo. 
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5.3.5 Análise do tipo de falha 
 

Sempre que possível, a base dos brackets descimentados foi observada 

com um estereomicroscópio Meiji Techno, modelo EMZ-8TR, número de série 

411479 (Meiji Techno Co., Lda, Saitama 354-0043, Japão), com um ampliação 

de 20 vezes, para determinar o tipo de falha de união ocorrida. 

Tal como no trabalho de resistência adesiva atrás descrito, o tipo de falha 

foi classificado segundo o método do Índice de Adesivo Residual (Artun e 

Bergland 1984): 

 Índice 0 –  100% de sistema adesivo remanescente na base do 

bracket, correspondendo a falha na interface esmalte-

sistema adesivo. 

Índice 1 –  Falha mista com mais de 50% de sistema adesivo 

remanescente na base do bracket. 

Índice 2 –  Falha mista com menos de 50 % de sistema adesivo 

remanescente na base do bracket. 

Índice 3 –  Ausência de sistema adesivo na base do bracket, 

correspondendo a falha na interface bracket-sistema 

adesivo. 

 

5.3.6 Análise estatística 
 

Os dados foram introduzidos numa base de dados e analisados 

estatisticamente com uma aplicação informática comercial, desenvolvida para 

essa finalidade – SPSS for Windows, versão 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL 

60606, EUA). 

Inicialmente, realizou-se a análise descritiva dos resultados e calculou-se 

a distribuição das variáveis de controlo por cada grupo. A homogeneidade das 

variáveis de controlo foi confirmada por métodos estatísticos do qui-quadrado. 

Em seguida, foi efectuada a distribuição dos casos de falha de adesão, de 

acordo com o tipo de fotopolimerizador utilizado, a arcada dentária, a posição 

ocupada pelo dente na arcada, o operador e o sexo do paciente. O teste não 

paramétrico segundo Wilcoxon foi realizado para comparar a percentagem de 
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falhas observadas no final dos 12 meses de tratamento, por paciente, entre os 

dois grupos experimentais.  

Por fim, os dados foram submetidos a uma análise de sobrevivência, 

regressão de Cox, de maneira a analisar o risco de falha ao longo do tempo e 

determinar a influência de diversas covariáveis como factores de risco. Como 

covariáveis foram utilizadas a variável independente e as variáveis de controlo. 

A variável independente, que corresponde à característica cujo efeito se 

pretendeu testar e condiciona a formação dos grupos experimentais, foi o 

fotopolimerizador utilizado. A arcada dentária, a posição que o dente ocupa na 

arcada (anterior ou posterior), o operador e o sexo do paciente foram as 

variáveis de controlo utilizadas neste trabalho. As variáveis de controlo são as 

características ou factores que poderão afectar o desempenho clínico dos 

brackets. 

O nível de significância estatística (α) foi fixado em 5%. 
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5.4 RESULTADOS 
 

5.4.1 Erosão da amostra 
 

Para este trabalho foi realizado o tratamento ortodôntico fixo a 20 

pacientes. Na fabricação dos aparelhos ortodônticos foi utilizado um total de 

347 brackets metálicos. Para a colagem de 172 brackets, o sistema adesivo foi 

polimerizado com o fotopolimerizador Ortholux LED, gerador de radiação 

luminosa com uma intensidade de 800mW/cm2. Nos restantes 175 brackets, o 

sistema adesivo foi fotopolimerizado com o Bluephase 16i de 1400mW/cm2.  

Todos os pacientes foram seguidos durante os 12 meses de duração do 

estudo, tendo sido feitas consultas de avaliação intercalar com um 

espaçamento de 4 a 6 semanas. 

Deste modo, a percentagem de erosão da amostra foi de 0%. 

 

5.4.2 Distribuição da amostra pelas variáveis de controlo 
 

Nas tabelas 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 encontra-se representada a distribuição da 

arcada, da posição que o dente ocupa na arcada, do operador e do sexo do 

paciente pelos dois grupos experimentais. Nas tabelas é apresentado o número 

absoluto de brackets colados e, entre parênteses, a respectiva percentagem.  

A distribuição das quatro variáveis de controlo pelos grupos experimentais 

revelou-se estatisticamente homogénea (p>0,05). 

 

Arcada 
 

Superior Inferior 
Total 

Ortholux LED (800mW/cm2) 83 (48,3%) 89 (51,7%) 172 (100%) 

Bluephase 16i (1400mW/cm2) 84 (48,0%) 91 (52,0%) 175 (100%) 

Total 167 (48,1%) 180 (51,9%) 347 (100%) 

Tabela 5.4: Distribuição dos brackets por grupo experimental (aparelho fotopolimerizador) e arcada. 
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Posição na arcada 
  

Anterior Posterior 
Total 

Ortholux LED (800mW/cm2) 112 (65,1%) 60 (34,9%) 172 (100%) 

Bluephase 16i (1400mW/cm2) 115 (65,7%) 60 (34,3%) 175 (100%) 

Total 227 (65,4%) 120 (34,6%) 347 (100%) 

Tabela 5.5: Distribuição dos brackets por grupo experimental (aparelho fotopolimerizador) e posição na 
arcada. 

 

Operador 
 

A B C D 
Total 

Ortholux LED (800mW/cm2) 41 (23,8%) 44 (25,6%) 41 (23,8%) 46 (26,7%) 172 (100%) 

Bluephase 16i (1400mW/cm2) 42 (24,0%) 45 (25,7%) 41 (23,4%) 47 (26,9%) 175 (100%) 

Total 83 (23,9%) 89 (25,6%) 82 (23,6%) 93 (26,8%) 347 (100%) 

Tabela 5.6: Distribuição dos brackets por grupo experimental (aparelho fotopolimerizador) e operador. 
 

Sexo 
 

Masculino Feminino 
Total 

Ortholux LED (800mW/cm2) 79 (45,9%) 93 (54,1%) 172 (100%) 

Bluephase 16i (1400mW/cm2) 81 (46,3%) 94 (53,7%) 175 (100%) 

Total 160 (46,1%) 187 (53,9%) 347 (100%) 

Tabela 5.7: Distribuição dos brackets por grupo experimental (aparelho fotopolimerizador) e sexo do 
paciente. 

 

5.4.3 Distribuição das falhas de união ao fim dos 12 meses 
 

Na tabela 5.8 pode observar-se a distribuição do número absoluto de 

falhas de união ao fim de 12 meses de tratamento ortodôntico, e a respectiva 

percentagem, de acordo com o grupo experimental e as diversas variáveis de 

controlo. 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 174 

 Número de brackets 
colocados 

Número de falhas 
de adesão 

Percentagem de 
falhas de adesão 

Aparelho Fotopolimerizador    

          Ortholux LED (800mW/cm2) 172 8 4,7% 

          Bluephase 16i (1400mW/cm2) 175 7 4,0% 

Arcada    

          Superior 167 10 6,0% 

          Inferior 180 5 2,8% 

Posição na arcada    

          Anterior 227 2 0,9% 

          Posterior 120 13 10,8% 

Operador    

          A 83 3 3,6% 

          B  89 1 1,1% 

          C 82 7 8,5% 

          D 93 4 4,3% 

Sexo    

          Masculino 160 9 5,6% 

          Feminino 187 6 3,2% 

Total 347 15 4,3% 

    
Tabela 5.8: Distribuição dos casos de falha de união por grupo experimental, arcada, posição na 
arcada, operador e sexo do paciente. 
 

 

Após os 12 meses (52 semanas) de tratamento ortodôntico activo, foi 

registado um total de 15 casos de falha de união do sistema adesivo, 

representando 4,3% do número de brackets colocados no início do estudo. Dos 

172 brackets fotopolimerizados com o Ortholux LED de 800mW/cm2, 

registaram-se 8 casos de falha de união, o que representa uma percentagem 

de 4,7%. No grupo de brackets fotopolimerizados com o Bluephase 16i de 

1400mW/cm2, obteve-se uma taxa de falha de 4,0%, isto é, ocorreu falha de 

união em 7 dos 175 brackets. O teste não paramétrico segundo Wilcoxon não 

revelou diferenças estatisticamente significativas entre os dois aparelhos 

fotopolimerizadores (p=0,809). 
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5.4.4 Risco de falha de união ao longo dos 12 meses de tratamento 
 

A distribuição dos casos de falha de união, pelo grupo experimental e 

pelas semanas em que ocorreram, encontra-se descrita na Tabela 5.9. 

Verificaram-se dois casos de falha de união durante o procedimento clínico de 

colocação do aparelho ortodôntico, um em cada grupo experimental. No final 

da primeira semana, registaram-se um total de quatro casos de falha, o que 

representava cerca de 25% do total das falhas ocorridas durante os 12 meses 

de tratamento. Cerca de 50% das falhas ocorreram até às 6 semanas do 

estudo. 

 

 Número de novas falhas de adesão  Número cumulativo de falhas de adesão Semana 
em que 
ocorreu a 
falha  OrtholuxLED 

800mW/cm2 
Bluephase 16i 
1400mW/cm2 Total  OrtholuxLED 

800mW/cm2 
Bluephase 16i 
1400mW/cm2 Total 

         

Semana 00  1 1 2  1 1 2 

Semana 01  1 1 2  2 2 4 

Semana 05  1 0 1  3 2 5 

Semana 06  2 0 2  5 2 7 

Semana 09  0 1 1  5 3 8 

Semana 10  0 1 1  5 4 9 

Semana 13  0 1 1  5 5 10 

Semana 15  1 0 1  6 5 11 

Semana 32  0 1 1  6 6 12 

Semana 39  0 1 1  6 7 13 

Semana 41  1 0 1  7 7 14 

Semana 52  1 0 1  8 7 15 

 
Tabela 5.9: Distribuição dos casos de falha de união pelas semanas em que ocorreram, de acordo com o 
respectivo grupo experimental. 

 

Com o objectivo de determinar a influência dos diversos factores sobre o 

risco de falha da união dos brackets ao longo dos 12 meses de tratamento foi 

realizada uma regressão de Cox (Tabela 5.10). 
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Fonte de variação GL Coef EP Χ2 Valor P Exp(Coef) 95% Inf 95% Sup 

Aparelho 
 Fotopolimerizador 1 0,165 0,518 0,102 0,750    . 1,180 0,427 3,255

Arcada dentária 1 1,008 0,549 3,369 0.066    . 2,741 0,934 8,044

Posição na arcada 1 -2,721 0,762 12,742 <0,001*** 0,066 0,015 0,293

Operador 3 ● ● 7,596 0,055    . ● ● ●

       Operador A  1 -0,353 0,768 0,211 0,646    . 0,703 0,156 3,168

       Operador B 1 -1,988 1,156 2,958 0,085    . 0,137 0,014 1,320

       Operador C 1 0,716 0,644 1,235 0,266    . 2,046 0,579 7,235

Sexo 1 0,920 0,551 2,783 0,095    . 2,508 0,851 7,389

 

* p < 0,05      ** p < 0,01      *** p < 0,001 
 
Tabela 5.10: Análise de sobrevivência, regressão de Cox (variável independente: aparelho 
fotopolimerizador; variáveis de controlo: arcada dentária, posição na arcada, operador e sexo do 
paciente). 

 

 

 

Esta análise de sobrevivência demonstrou que não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,750) entre os dois grupos 

experimentais (Gráfico 5.1). A arcada dentária, o operador que efectuou os 

procedimentos clínicos e o sexo do paciente também não manifestaram um 

efeito estatisticamente significativo (p=0,066, p=0,055 e p=0,095, 

respectivamente) sobre o risco de falha de união do sistema adesivo (Gráficos 

5.2, 5.3 e 5.4). Apenas a posição que o dente ocupava na arcada revelou uma 

influência estatisticamente significativa (p<0,001) sobre o risco de falha de 

união (Gráfico 5.5). Os brackets colados aos dentes situados no sector 

posterior das arcadas apresentaram um maior risco de falha que os aplicados 

nos dentes anteriores. 
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Gráfico 5.1: Gráfico de sobrevivência da união entre os brackets e as superfícies dentárias, de acordo 
com o grupo experimental e o tempo. 
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Gráfico 5.2: Gráfico de sobrevivência da união entre os brackets e as superfícies dentárias, de acordo 
com a arcada dentária e o tempo. 
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Gráfico 5.3: Gráfico de sobrevivência da união entre os brackets e as superfícies dentárias, de acordo 
com o operador e o tempo. 
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Gráfico 5.4: Gráfico de sobrevivência da união entre os brackets e as superfícies dentárias, de acordo 
com o sexo do paciente e o tempo. 
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Gráfico 5.5: Gráfico de sobrevivência da união entre os brackets e as superfícies dentárias, de acordo 
com a posição na arcada dentária e o tempo. 

 

 

 

 

5.4.5 Tipo de falha de união 
 

Apenas foi possível recuperar 13 dos 15 brackets em que se verificou 

falha de união. 

Na tabela 5.11 é apresentada a distribuição do tipo de falha de união 

pelos dois grupos experimentais. Na maioria dos casos verificou-se a 

existência de uma falha do tipo misto, com o sistema adesivo a ficar localizado 

maioritariamente na base do bracket. Nenhuma das falhas foi classificada 

como Índice 2, e apenas num dos casos, o tipo de falha foi classificado como 

Índice 3, com a totalidade do sistema adesivo a ficar aderido à superfície do 

dente. 

Devido ao reduzido número de falhas verificadas não foi possível realizar 

qualquer análise estatística para determinar diferenças entre os grupos 

experimentais.   
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Tipo de falha 
Aparelho fotopolimerizador 

Índice 0 Índice 1 Índice 2 Índice 3 
Total 

Ortholux LED 800mW/cm2 1 5 0 1 7 

Bluephase 16i 1400mW/cm2 3 3 0 0 6 

Total 4 8 0 1 13 

Nota: não foram recuperados dois dos brackets que tiveram falha de união 
 
Tabela 5.11: Prevalência dos tipos de falha nos diferentes grupos experimentais (Índice 0 – 100% de 
sistema adesivo remanescente na base do bracket, correspondendo a falha na interface esmalte-sistema 
adesivo; Índice 1 – Falha mista com mais de 50% de sistema adesivo remanescente na base do bracket; 
Índice 2 – Falha mista com menos de 50 % de sistema adesivo remanescente na base do bracket; Índice 3 
– Ausência de sistema adesivo na base do bracket, correspondendo a falha na interface bracket-sistema 
adesivo). 
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5.5 DISCUSSÃO 
 

Para que um novo produto ou uma nova técnica possam ser utilizados 

rotineiramente na clínica, deverão ser alvo de um processo prévio de 

investigação científica. Os novos materiais e técnicas deverão começar por ser 

sujeitos a ensaios laboratoriais, que podem compreender testes físico-

químicos, testes mecânicos e testes de biocompatibilidade. Caso se comprove 

o seu bom desempenho in vitro, deverá passar-se a testes in vivo, onde, em 

ambiente controlado, o seu desempenho clínico poderá ser realmente posto à 

prova. Deste modo, os ensaios clínicos deverão representar o último elo da 

cadeia que constitui o processo de investigação de novos materiais e técnicas. 

 Neste último capítulo desta dissertação é descrito um trabalho clínico, 

efectuado para validar e comparar o desempenho clínico das duas formas de 

realizar a fotopolimerização que melhor relação demonstraram entre o 

desempenho laboratorial e o tempo consumido. 

Com este objectivo em mente, foi desenhado um ensaio clínico com um 

processo aleatório de selecção do fotopolimerizador, controlado pelo método 

de quadrantes diagonalmente opostos, por ser este o método mais rigoroso 

para determinar a relação causa-efeito de um determinado tipo de tratamento 

(Sibbald e Roland 1998). 

O método de controlo de quadrantes diagonalmente opostos, utilizado 

neste trabalho, tem a vantagem de eliminar o risco de distorção dos resultados, 

pelas características individuais de cada paciente. O facto de, em cada 

paciente serem utilizados os dois fotopolimerizadores, fez com que os dois 

grupos experimentais tivessem uma distribuição homogénea e ficassem 

sujeitos ao mesmo ambiente oral. Por outro lado, neste trabalho foi efectuada a 

alternância de forma aleatória dos quadrantes, isto é, em metade dos 

pacientes, os brackets do primeiro e do terceiro quadrantes foram 

fotopolimerizados com um aparelho, na outra metade, o mesmo aparelho foi 

utilizado para fotopolimerizar os brackets do segundo e quarto quadrantes. 

Este procedimento foi efectuado para eliminar possíveis erros durante a 
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colocação do aparelho ortodôntico, como por exemplo, o facto do operador ser 

dextro ou canhoto e a ordem de fotopolimerização dos brackets. 

Os procedimentos inerentes à colocação dos aparelhos ortodônticos 

foram realizados de maneira a reproduzir as condições clínicas reais. Em 

princípio, a realização de todos os procedimentos clínicos por apenas um 

operador seria vantajosa, ao reduzir e uniformizar o risco de introdução de 

factores não passíveis de controlo, tais como, os hábitos de trabalho e a 

experiência profissional. No entanto, neste trabalho foram utilizados quatro 

operadores como forma de se obter uma maior aproximação da realidade 

clínica. Para que tal fosse possível, foi necessário garantir a uniformidade nos 

procedimentos clínicos e a distribuição pelos vários grupos de forma 

homogénea. A uniformização dos procedimentos clínicos foi conseguida pelo 

estabelecimento de rigorosos protocolos de actuação. A distribuição 

homogénea dos operadores significa que cada operador cimentou um número 

aproximado de brackets com cada fotopolimerizador. 

Finalmente, os pacientes foram seguidos durante um período de 12 

meses. Apesar de em alguns estudos (Hegarty e Macfarlane 2002; 

Mavropoulos et al. 2003; Wong e Power 2003; Thiyagarajah, Spary e Rock 

2006) se ter observado que a maioria das falhas ocorria durante os primeiros 

meses de tratamento, optou-se por monitorizar os pacientes por um período de 

tempo mais alargado, de forma a permitir uma mais eficaz comparação dos 

resultados com a maioria do estudos disponíveis na literatura. Quando foi 

detectada a falha de união de um bracket, foi cimentado um novo. No entanto, 

este novo bracket não foi utilizado para o estudo, uma vez que o acto da 

substituição de um bracket pode afectar a resistência adesiva (Kinch et al. 

1988; Trimpeneers e Dermaut 1996). 

Uma vez que nem todos os brackets tinham falhado até ao fim deste 

trabalho, os dados recolhidos foram avaliados estatisticamente com uma 

análise de sobrevivência. Este tipo de análise difere das restantes análises 

estatísticas porque tem em consideração informação censurada. Uma vez que 

foi impossível monitorizar todos os brackets até ao momento da sua falha, 

porque o estudo ou o tratamento ortodôntico terminou antes, todos os brackets 

que não apresentaram falha de união foram tratados estatisticamente de 

maneira diferente dos brackets que falharam. Isto é, com esta análise foi 
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possível distinguir um bracket que apresentou uma falha de união às 52 

semanas de um outro que durou as mesmas 52 semanas, mas que foi 

deliberadamente removido porque o paciente terminou o tratamento 

ortodôntico. Por outro lado, permite avaliar o desempenho clínico ao longo de 

todo o tempo em que decorre a experiência e não apenas no momento em que 

esta acaba. 

 

5.5.1 Percentagem e risco de falha de união dos brackets ortodônticos 
 

A utilização dos sistemas adesivos fotopolimerizáveis para a colagem de 

brackets ortodônticos apresenta diversas vantagens, relativamente aos 

sistemas adesivos autopolimerizáveis. No entanto, por ser longo, o tempo 

dispendido na fotoactivação destas resinas poderá ser considerado como uma 

desvantagem. Com o objectivo de reduzir o tempo dispendido neste 

procedimento clínico, têm sido introduzidos no mercado diversos 

fotopolimerizadores de elevado rendimento, capazes de produzir radiação 

luminosa de elevada intensidade. 

 

5.5.1.1 Influência do tipo de aparelho fotopolimerizador 
 

Na maior parte dos estudos disponíveis na literatura (Garino, Cacciafesta 

e Sfondrini 2003; Cacciafesta, Sfondrini e Scribante 2004; Manzo, Liistro e De 

Clerck 2004; Pettemerides, Sherriff e Ireland 2004; Sfondrini et al. 2004; 

Signorelli et al. 2006), os autores compararam o desempenho clínico de um 

fotopolimerizador de halogéneo convencional com o de um fotopolimerizador 

de elevado rendimento. Verificaram que este tipo de aparelhos tornava possível 

a redução do tempo de exposição necessário para uma correcta fotoactivação 

dos sistemas adesivos ortodônticos. 

O presente trabalho foi desenvolvido com a intenção de avaliar e 

comparar o desempenho clínico de um sistema adesivo, quando 

fotopolimerizado, durante igual período de tempo, com um aparelho LED capaz 

de gerar radiação luminosa de média intensidade (800mW/cm2), e um 
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fotopolimerizador LED de elevado rendimento (1400mW/cm2), nunca 

anteriormente testado em ortodontia. 

A percentagem de brackets que manifestaram falha de união, ao fim de 

um período de 12 meses, foi de 4,7%, no grupo de espécimes 

fotopolimerizados com o aparelho LED de 800mW/cm2, e de 4%, nos 

espécimes em que foi utilizado o LED de 1400mW/cm2. A percentagem de 

falha foi ligeiramente inferior à observada nos dois ensaios clínicos anteriores 

em que foi testado o desempenho de fotopolimerizadores LED (Krishnaswamy 

e Sunitha 2007; Pandis, Strigou e Eliades 2007).  

No trabalho descrito no terceiro capítulo desta dissertação observou-se 

que, a utilização do fotopolimerizador LED de 1400mW/cm2 permitia a 

obtenção de valores de resistência adesiva mais elevados que os obtidos com 

o aparelho LED de 800mW/cm2. No entanto, as diferenças encontradas entre a 

percentagem de falha ou entre o risco de falha dos dois grupos experimentais 

deste ensaio clínico não se revelaram com significado estatístico, apesar da 

metodologia seguida na cimentação dos brackets ter sido exactamente igual 

nos dois estudos. Este facto é bem esclarecedor da importância que os ensaios 

clínicos assumem no processo de investigação de novos materiais e técnicas. 

Nem sempre um melhor desempenho laboratorial é sinónimo de um melhor 

desempenho clínico. Deste modo, e uma vez que o custo inerente ao aparelho 

fotopolimerizador de elevada intensidade é maior, parece que a sua utilização 

não pode ser aconselhada nas condições experimentais testadas. No entanto, 

a possibilidade de encurtar o tempo de exposição à luz deverá ser investigada 

em futuros trabalhos. 

A percentagem de falha obtida neste trabalho revelou-se bastante inferior 

aos 10% que têm sido considerados como clinicamente aceitáveis, 

demonstrando que a fotopolimerização deste sistema adesivo é clinicamente 

eficaz com qualquer um dos dois aparelhos LED testados (Mavropoulos et al. 

2003). Por outro lado, a percentagem de falha obtida em ambos os grupos 

experimentais é comparável à observada nos estudos anteriores, em que foi 

testado o mesmo sistema adesivo (Cacciafesta, Sfondrini e Scribante 2004; 

Manzo, Liistro e De Clerck 2004; Sfondrini et al. 2004).  

Tal como em estudo anteriores (Hegarty e Macfarlane 2002; Mavropoulos 

et al. 2003; Wong e Power 2003; Thiyagarajah, Spary e Rock 2006), foi nos 
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primeiros meses de tratamento que se verificaram a maioria dos casos de falha 

de união. Cerca de 50% das falhas de união ocorreram nas primeiras 6 

semanas, o que poderá ser explicado por diversos factores. Qualquer 

deficiência que exista na interface de união entre o bracket e a superfície 

dentária, causada por deficiente polimerização do sistema adesivo, deficiente 

condicionamento do esmalte ou contaminação salivar da superfície de colagem 

(Jardim et al. 1998), deverá tornar-se evidente nos primeiros meses de 

tratamento (Krishnaswamy e Sunitha 2007). Por outro lado, é nesta fase inicial 

do tratamento ortodôntico que o paciente avalia as restrições alimentares que 

lhe foram impostas. Por fim, esta primeira fase poderá estar associada a uma 

maior sobremordida vertical e aos possíveis contactos prematuros que lhe 

estão associados.  

 

5.5.1.2 Influência da arcada dentária 
 

Os autores de alguns dos estudos anteriores observaram um maior risco 

de falha dos brackets aplicados aos dentes da arcada inferior (Krishnaswamy e 

Sunitha 2007; Pandis, Strigou e Eliades 2007). A justificação para este facto 

poderá estar, segundo os referidos autores, numa maior exposição às forças 

oclusais por parte dos dentes situados na mandíbula. 

No entanto, são vários os estudos em que o efeito da arcada dentária não 

se revelou estatisticamente significativo sobre o desempenho clínico de 

cimentos de resina ortodônticos (Cacciafesta, Sfondrini e Scribante 2004; 

Manzo, Liistro e De Clerck 2004; Sfondrini et al. 2004). Este facto parece 

sugerir que, neste caso, as forças oclusais poderão não desempenhar um 

papel tão importante sobre a resistência adesiva dos brackets.  

No presente trabalho, a percentagem de falhas de união foi de 6% para a 

arcada superior, e de 2,8% para a arcada inferior. No entanto, apesar de se 

verificar uma tendência para um pior desempenho clínico dos brackets da 

arcada superior, a análise dos resultados demonstrou que, ao longo dos 12 

meses de tratamento, não existiram diferenças estatisticamente significativas 

entre o risco de falha, nas duas arcadas. 
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O maior número de falhas de união verificado na maxila poderá, 

eventualmente, ser explicado pelo facto da fotopolimerização do sistema 

adesivo ter sido realizada em primeiro lugar nos terceiro e quarto quadrantes, o 

que fez com que tenha sido mais difícil controlar uma possível contaminação 

pela humidade, nos dentes superiores. 

 

5.5.1.3 Influência da posição na arcada 
   

A percentagem de falha de união dos brackets colados aos dentes 

situados no sector posterior das arcadas dentárias, dentes pré-molares, foi 

cerca de dez vezes superior à percentagem de falhas ocorridas nos dentes 

anteriores, incisivos e caninos. A diferença observada entre o risco de falha nos 

dois sectores das arcadas dentárias revelou-se estatisticamente significativa. 

Estes resultados vão de encontro aos obtidos em diversos estudos anteriores 

(Karamouzos et al. 2002; Kula et al. 2002; Manzo, Liistro e De Clerck 2004; 

Krishnaswamy e Sunitha 2007; Elekdag-Turk et al. 2008). 

São vários os factores que têm sido apontados como responsáveis pela 

maior percentagem de falhas ocorrer nos dentes do sector posterior das 

arcadas dentárias. Devido à sua localização, torna-se mais difícil o acesso e o 

controlo da contaminação das superfícies dentárias de colagem pela humidade 

(Trimpeneers e Dermaut 1996; Sunna e Rock 1998; Krishnaswamy e Sunitha 

2007). Por outro lado, devido à sua função, os dentes pré-molares encontram-

se sujeitos a tensões desenvolvidas durante a mastigação mais elevadas que 

os dentes localizados no sector anterior das arcadas dentárias (Sunna e Rock 

1998; Cacciafesta, Sfondrini e Scribante 2004). Nos pacientes mais jovens, os 

pré-molares encontram-se muitas vezes apenas parcialmente erupcionados o 

que dificulta a colagem dos brackets (Mavropoulos et al. 2003). A maior 

curvatura da face vestibular dos pré-molares também poderá contribuir para a 

maior percentagem de falhas nestes dentes, uma vez que torna mais difícil a 

obtenção de uma camada homogénea de cimento ortodôntico (Knoll, Gwinnett 

e Wolff 1986). Finalmente, a maior percentagem de esmalte aprismático, 

presente na superfície vestibular dos dentes pré-molares, poderá diminuir a 
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capacidade de efectuar microrretenções no esmalte, o que afectaria a 

resistência adesiva entre o bracket e o dente (Whittaker 1982).  

No entanto, estes resultados também não são consensuais. Em alguns 

estudos (Garino, Cacciafesta e Sfondrini 2003; Sfondrini et al. 2004; Pandis, 

Strigou e Eliades 2007), os autores não observaram diferenças entre o 

desempenho clínico dos brackets colados aos dentes anteriores ou aos dentes 

posteriores. 

 

5.5.1.4 Influência do sexo do paciente 
 

No presente trabalho, o sexo dos pacientes não revelou uma influência 

estatisticamente significativa sobre o desempenho clínico dos brackets 

ortodônticos. Estes resultados encontram-se de acordo com a maioria dos 

estudos disponíveis na literatura, onde não se observaram diferenças entre os 

pacientes dos dois sexos (Millett et al. 1998; Millett et al. 2000; Mavropoulos et 

al. 2003; Summers et al. 2004; Elekdag-Turk et al. 2008). 

Dos estudos consultados, apenas um (Shammaa et al. 1999), e apenas 

para um dos três sistemas adesivos testados, apresentou uma maior 

percentagem de falha de união adesiva nos pacientes do sexo masculino. 

Segundo os respectivos autores, a maior participação em desportos violentos e 

o menor cuidado com a dieta e o aparelho fixo, por parte dos rapazes, 

poderiam justificar esta diferença. Num outro estudo (Murfitt et al. 2006), 

apesar de terem sido encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre a percentagem de falha obtida nos dois sexos, não se observaram 

diferenças quando o risco de falha ao longo do tempo foi comparado. Contudo, 

estas diferenças, que poderão ser explicadas pela diferente potência dos 

modelos estatísticos utilizados em cada análise, dificultam a interpretação dos 

resultados destes estudo. 

 

5.5.1.5 Influência do operador 
 

A utilização de diversos operadores, que não foi prática exclusiva do 

presente trabalho, visou uma aproximação da realidade clínica. São diversos 
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os estudos onde tal foi utilizado (Millett et al. 1998; Kula et al. 2002; 

Mavropoulos et al. 2003; Murfitt et al. 2006). 

Por vezes é apresentada uma influência estatisticamente significativa por 

parte do operador sobre o desempenho clínico dos brackets (Kula et al. 2002). 

No entanto, no presente trabalho, tal não se verificou, apesar do diferente 

nível de experiência clínica dos operadores. Este facto poderá ser explicado 

pelos procedimentos clínicos terem sido realizados segundo um rigoroso 

protocolo. 

 

5.5.2 Tipo de falha de união 
 

O reduzido número de falhas verificadas no presente trabalho impediu a 

análise estatística dos resultados. No entanto, é possível verificar que a maioria 

dos casos de falha observados no grupo do Ortholux LED de 800mW/cm2 foi 

classificada como índice 1, enquanto que, no grupo do Bluephase 16i se 

encontrou um igual número de falhas classificas com Índice 0 e 1. Isto é, em 

ambos os casos o sistema adesivo encontrava-se localizado maioritariamente 

na base do bracket. 

Estes resultados estão de acordo com os verificados no trabalho de 

resistência adesiva descrito no terceiro capítulo desta dissertação, em que 

também se observou um aumento da quantidade de sistema adesivo aderido à 

base do bracket, à medida que a intensidade da radiação luminosa aumenta. 

Segundo foi anteriormente adiantado, o aumento da radiação luminosa terá 

contribuído para uma polimerização mais homogénea do sistema adesivo. 

Nos ensaios clínicos anteriormente realizados, em que os brackets foram 

colados com cimentos de resina, a interface esmalte-sistema adesivo também 

se revelou como a mais fraca (Hegarty e Macfarlane 2002; Mavropoulos et al. 

2003; Sfondrini et al. 2004; Summers et al. 2004; House, Ireland e Sherriff 

2006; Murfitt et al. 2006). 
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5.6 CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir que: 

 

1. A frequência de descimentação de brackets não foi influenciada pelo tipo de 

aparelho fotopolimerizador LED utilizado. 

 

2. O risco de falha de união ao longo de 12 meses de tratamento ortodôntico 

não foi influenciado pelo tipo de aparelho fotopolimerizador LED usado. 

 

3. O risco de falha de união ao longo de 12 meses de tratamento ortodôntico 

não foi influenciado pela arcada dentária, pelo operador ou pelo sexo do 

paciente. No entanto, foi influenciado pela posição que o dente ocupava na 

arcada. Após 12 meses de tratamento activo, registaram-se mais falhas no 

sector posterior do que no sector anterior das arcadas dentárias. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 

A interface de união entre bracket e esmalte dentário, estabelecida por 

sistemas adesivos ortodônticos, poderá ser estudada por diversos prismas. A 

microdureza do cimento (grau de conversão), a resistência adesiva e a 

microinfiltração são alguns dos aspectos que podem ser estudados 

laboratorialmente. Por fim, o seu desempenho clínico deverá ser avaliado. 

Apenas a integração de todas estas vertentes permitirá uma efectiva 

compreensão do seu comportamento. 

No primeiro trabalho apresentado nesta dissertação foi possível observar 

que a eficaz foto-activação do cimento de resina sob brackets metálicos é um 

processo complicado. A utilização de brackets metálicos, para a construção 

dos aparelhos ortodônticos fixos, torna impossível a fotopolimerização directa 

dos sistemas adesivos. A radiação luminosa, bloqueada pelo metal, terá que 

atravessar e ser reflectida pelas estruturas dentárias antes de atingir a resina. 

Observou-se que, o aumento da intensidade da radiação luminosa ou do tempo 

de exposição à luz contribuiu para um aumento do valor de microdureza, e 

portanto, do grau de conversão, do cimento de resina. No entanto, em 

nenhuma das situações experimentais testadas foi possível obter uma 

polimerização considerada eficaz. Por outro lado, foi ainda possível verificar 

que a capacidade de polimerização do cimento de resina não foi homogénea. 

O cimento ortodôntico que se situava nas áreas do bracket mais próximas da 

fonte luminosa foi o que ficou melhor polimerizado. 

Apesar destes resultados, os valores de resistência adesiva obtidos no 

segundo trabalho parecem ser suficientes para suportar as tensões 
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desenvolvidas na clínica, com excepção dos espécimes fotopolimerizados com 

o Ortholux XT de 400mW/cm2, durante 10 segundos. Deste modo, parece ser 

possível concluir que a radiação luminosa que atinge a porção de cimento 

localizada na periferia do bracket promove um nível de polimerização suficiente 

para assegurar uma resistência adesiva adequada. 

Neste segundo trabalho, foi ainda possível verificar que o aumento do 

tempo de exposição não contribuiu para um aumento dos valores de 

resistência adesiva, nos espécimes fotopolimerizados com os aparelhos LED. 

Por fim, concluiu-se que a utilização do fotopolimerizador LED de 1400mW/cm2 

permitiu a obtenção de valores de resistência adesiva mais elevados que os 

obtidos com o aparelho LED de 800mW/cm2, nos espécimes fotopolimerizados 

durante o menor período de tempo testado, 10 segundos. 

O terceiro trabalho permitiu verificar que, apesar da maior parte dos 

grupos experimentais terem apresentado espécimes com microinfiltração, esta 

apenas foi influenciada na margem oclusal do bracket, pelo método de 

fotopolimerização. O grupo de espécimes fotopolimerizados durante 10 

segundos apresentou um maior número de casos com microinfiltração. No 

entanto, uma observação mais detalhada revelou que foram raros os casos 

com microinfiltração nos grupos fotopolimerizados com os aparelhos LED. Na 

grande maioria dos espécimes com microinfiltração tinha sido utilizado o 

fotopolimerizador de halogéneo de 400mW/cm2. 

No ensaio clínico, descrito no quinto capítulo desta dissertação, foi 

comparado o desempenho clínico de brackets, quando cimentados com o 

sistema adesivo ortodôntico de resina fotopolimerizado durante 10 segundos, 

com um dos dois fotopolimerizadores LED utilizados nos trabalhos anteriores. 

As diferenças que tinham sido observadas nos testes laboratoriais não se 

verificaram neste estudo in vivo. Não foram observadas diferenças entre os 

dois fotopolimerizadores relativamente à percentagem de falha de união ao fim 

dos 12 meses de follow-up, nem em relação ao risco de falha ao longo do 

tratamento ortodôntico. 

Deste modo é possível concluir que, nas condições do presente estudo, a 

utilização dos aparelhos fotopolimerizadores LED permite uma redução efectiva 

do tempo de exposição, mas não existem diferenças com significado clínico 

entre estes dois fotopolimerizadores. 
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I – Dados do estudo de microdureza 

 

Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 VHN – M.5 VHN – I.6 VHN – D.7 VHN – G.8 VHN – C.9

1 1 1 1 29,49 10,44 25,91 4,00 2,04 
2 1 1 1 21,77 9,02 39,18 2,91 1,10 
3 1 1 1 33,23 14,22 29,49 2,22 1,37 
4 1 1 1 36,58 22,15 28,12 1,25 2,36 
5 1 1 1 39,64 7,40 27,65 1,57 0,73 
6 1 1 1 21,08 8,99 20,08 1,23 1,02 
7 1 1 1 38,72 8,58 40,22 0,66 0,43 
8 1 1 1 37,20 6,03 23,62 2,60 0,65 
9 1 1 1 26,79 6,90 26,22 1,81 0,86 

10 1 1 1 35,97 10,77 22,25 1,10 0,70 
11 2 1 2 45,27 54,75 43,76 11,35 24,06 
12 2 1 2 45,56 44,85 38,06 15,96 25,85 
13 2 1 2 51,00 41,43 32,79 12,46 25,37 
14 2 1 2 36,68 42,31 29,64 7,40 19,19 
15 2 1 2 36,38 48,71 33,77 18,18 20,55 
16 2 1 2 36,79 45,56 49,67 6,14 20,72 
17 2 1 2 41,56 44,99 36,07 11,77 19,95 
18 2 1 2 37,84 43,49 40,70 12,26 22,25 
19 2 1 2 44,16 40,10 33,77 9,46 25,85 
20 2 1 2 31,69 41,43 39,18 7,07 18,51 
21 3 1 3 38,30 21,19 45,89 21,61 16,57 
22 3 1 3 40,41 13,43 36,14 24,43 13,05 
23 3 1 3 45,28 36,50 58,24 14,34 13,36 
24 3 1 3 34,70 15,75 44,03 14,97 11,16 
25 3 1 3 57,28 10,74 29,64 8,72 6,18 
26 3 1 3 36,99 24,78 35,87 6,39 11,98 
27 3 1 3 27,31 22,34 28,33 14,94 12,73 
28 3 1 3 43,22 23,25 34,33 8,97 11,53 
29 3 1 3 44,99 25,43 28,62 8,25 10,59 
30 3 1 3 34,42 28,26 34,80 19,23 15,67 
31 4 1 4 45,99 51,86 36,99 26,66 30,64 
32 4 1 4 46,28 49,19 46,87 31,69 34,99 
33 4 1 4 56,48 52,73 57,68 32,45 34,70 
34 4 1 4 52,73 49,67 42,49 21,72 28,06 
35 4 1 4 46,43 49,35 42,83 30,02 26,34 
36 4 1 4 52,20 46,57 38,84 22,94 33,06 
37 4 1 4 42,19 50,16 48,55 30,17 33,50 
38 4 1 4 42,19 50,16 49,84 28,26 33,50 
39 4 1 4 42,19 50,16 52,56 18,77 31,69 
40 4 1 4 36,48 42,31 41,31 23,20 36,48 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- Ortholux LED de 
800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização (1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 
10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Número de dureza Vickers na área mesial do bracket; 6- Número de dureza 
Vickers na área incisal do bracket; 7- Número de dureza Vickers na área distal do bracket; 8- Número de dureza 
Vickers na área gengival do bracket; 9- Número de dureza Vickers na área central do bracket 
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Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 VHN – M.5 VHN – I.6 VHN – D.7 VHN – G.8 VHN – C.9

41 5 2 1 49,35 34,61 43,89 27,78 26,72 
42 5 2 1 40,46 32,70 39,41 26,60 21,39 
43 5 2 1 40,46 35,67 64,07 23,31 28,26 
44 5 2 1 59,99 37,95 37,74 26,92 22,69 
45 5 2 1 41,06 53,27 52,73 27,99 30,40 
46 5 2 1 37,84 29,34 42,70 25,49 22,54 
47 5 2 1 38,28 32,70 33,86 23,84 21,08 
48 5 2 1 54,75 37,31 49,51 26,09 25,61 
49 5 2 1 45,99 33,06 45,42 26,66 25,37 
50 5 2 1 51,00 35,67 34,42 21,53 22,74 
51 6 2 2 50,50 57,68 44,44 34,70 33,96 
52 6 2 2 52,91 52,56 48,24 30,25 37,74 
53 6 2 2 49,03 50,66 57,89 34,42 36,89 
54 6 2 2 42,19 51,68 53,27 42,19 34,51 
55 6 2 2 55,32 50,66 49,35 31,11 35,38 
56 6 2 2 54,37 56,48 41,93 30,48 34,05 
57 6 2 2 41,56 54,75 45,42 27,78 35,87 
58 6 2 2 41,43 49,19 38,17 30,72 31,69 
59 6 2 2 56,28 52,73 47,32 36,07 39,06 
60 6 2 2 42,70 44,03 39,18 30,25 33,14 
61 7 2 3 42,96 44,16 45,27 28,69 36,68 
62 7 2 3 43,49 48,24 48,55 33,50 35,48 
63 7 2 3 40,10 39,52 42,57 39,29 36,38 
64 7 2 3 45,27 47,62 45,99 31,77 30,02 
65 7 2 3 46,28 39,18 49,67 29,49 34,89 
66 7 2 3 43,49 40,58 44,03 38,95 35,48 
67 7 2 3 36,48 40,34 41,56 28,90 31,60 
68 7 2 3 68,32 49,35 53,64 33,77 31,03 
69 7 2 3 43,36 43,62 48,55 32,19 32,45 
70 7 2 3 53,82 38,61 44,85 36,79 35,77 
71 8 2 4 70,46 59,77 51,86 38,50 48,71 
72 8 2 4 65,52 58,09 60,64 39,18 45,27 
73 8 2 4 62,66 57,48 61,75 36,79 45,70 
74 8 2 4 59,56 55,51 52,38 39,75 41,43 
75 8 2 4 51,17 62,89 51,86 37,52 49,51 
76 8 2 4 59,77 56,88 59,13 33,86 51,00 
77 8 2 4 61,53 56,88 49,19 36,48 42,44 
78 8 2 4 49,35 49,67 48,40 37,20 43,62 
79 8 2 4 49,35 55,12 49,51 38,61 46,43 
80 8 2 4 61,08 51,00 48,71 36,38 45,99 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- Ortholux LED de 
800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização (1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 
10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Número de dureza Vickers na área mesial do bracket; 6- Número de dureza 
Vickers na área incisal do bracket; 7- Número de dureza Vickers na área distal do bracket; 8- Número de dureza 
Vickers na área gengival do bracket; 9- Número de dureza Vickers na área central do bracket 

 



Efeito das Condições de Fotopolimerização sobre o Desempenho Laboratorial e Clínico de um Sistema Adesivo Ortodôntico          e 

 230 

 

 

Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 VHN – M.5 VHN – I.6 VHN – D.7 VHN – G.8 VHN – C.9

81 9 3 1 43,09 37,95 44,30 35,09 27,51 
82 9 3 1 53,45 41,56 39,29 30,95 30,09 
83 9 3 1 50,83 41,93 47,02 29,79 35,97 
84 9 3 1 40,94 35,67 42,31 30,17 32,97 
85 9 3 1 37,74 38,61 40,58 32,02 36,38 
86 9 3 1 43,76 32,79 49,35 33,77 32,62 
87 9 3 1 48,24 39,75 45,13 34,61 31,69 
88 9 3 1 56,88 48,55 41,93 36,38 33,50 
89 9 3 1 42,57 42,19 38,50 34,42 29,79 
90 9 3 1 48,24 34,14 30,06 33,96 29,12 
91 10 3 2 67,02 49,35 61,75 37,42 48,55 
92 10 3 2 52,73 51,34 44,16 37,31 46,28 
93 10 3 2 53,09 54,75 57,08 44,99 43,76 
94 10 3 2 45,13 56,48 64,07 44,16 42,96 
95 10 3 2 50,50 52,03 50,50 38,95 43,49 
96 10 3 2 55,89 54,56 59,77 41,93 45,27 
97 10 3 2 51,00 52,73 47,02 44,44 46,87 
98 10 3 2 56,48 52,38 52,91 47,78 48,40 
99 10 3 2 51,68 54,00 58,92 35,67 42,83 
100 10 3 2 54,19 57,28 50,16 47,93 44,16 
101 11 3 3 54,94 51,00 49,03 54,00 41,06 
102 11 3 3 54,94 45,27 54,56 42,31 45,42 
103 11 3 3 57,28 48,87 55,89 41,43 41,06 
104 11 3 3 68,32 53,09 63,36 43,36 41,31 
105 11 3 3 76,92 52,73 55,89 40,70 41,93 
106 11 3 3 54,56 46,28 62,20 51,86 43,89 
107 11 3 3 62,66 45,70 54,00 45,13 39,75 
108 11 3 3 60,86 46,28 55,89 42,70 39,18 
109 11 3 3 54,00 49,84 55,89 38,50 44,03 
110 11 3 3 50,16 49,51 55,70 43,89 40,34 
111 12 3 4 61,53 56,88 53,45 59,77 51,68 
112 12 3 4 53,45 65,77 51,00 50,66 48,09 
113 12 3 4 67,28 55,89 62,66 47,17 47,93 
114 12 3 4 61,98 53,82 56,68 47,78 44,99 
115 12 3 4 61,08 62,43 58,09 47,47 50,16 
116 12 3 4 65,28 57,68 62,43 46,28 53,82 
117 12 3 4 66,27 64,55 53,82 47,62 47,62 
118 12 3 4 49,03 49,67 50,33 48,40 56,48 
119 12 3 4 68,06 75,38 59,56 42,57 44,57 
120 12 3 4 58,30 50,83 52,73 46,28 48,55 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- Ortholux LED de 
800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização (1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 
10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Número de dureza Vickers na área mesial do bracket; 6- Número de dureza 
Vickers na área incisal do bracket; 7- Número de dureza Vickers na área distal do bracket; 8- Número de dureza 
Vickers na área gengival do bracket; 9- Número de dureza Vickers na área central do bracket 

 



                                                                                                                               Apêndice 2 – Dados do estudo de resistência adesiva 

 231

II – Dados do estudo de resistência adesiva 

 

Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 SBS (MPa) 5 T.F.6 

1 1 1 1 7,188 2 
2 1 1 1 1,849 3 
3 1 1 1 6,910 2 
4 1 1 1 4,643 2 
5 1 1 1 5,952 2 
6 1 1 1 3,046 3 
7 1 1 1 5,311 3 
8 1 1 1 2,980 2 
9 1 1 1 2,779 2 

10 1 1 1 2,370 3 
11 1 1 1 4,405 2 
12 1 1 1 6,491 2 
13 1 1 1 6,717 2 
14 1 1 1 4,922 2 
15 1 1 1 4,717 3 
16 1 1 1 3,409 3 
17 1 1 1 4,830 2 
18 1 1 1 6,047 2 
19 1 1 1 4,613 3 
20 1 1 1 4,178 2 
21 2 1 2 8,511 2 
22 2 1 2 6,992 2 
23 2 1 2 6,881 2 
24 2 1 2 6,073 2 
25 2 1 2 5,984 2 
26 2 1 2 6,534 2 
27 2 1 2 7,497 2 
28 2 1 2 7,130 2 
29 2 1 2 8,521 2 
30 2 1 2 9,351 2 
31 2 1 2 11,933 1 
32 2 1 2 11,076 2 
33 2 1 2 8,912 1 
34 2 1 2 8,137 2 
35 2 1 2 7,985 1 
36 2 1 2 10,952 2 
37 2 1 2 8,597 1 
38 2 1 2 12,410 2 
39 2 1 2 5,997 2 
40 2 1 2 9,268 2 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- 
Ortholux LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização 
(1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Valor de resistência adesiva (MegaPascal); 
6- Tipo de falha de união (0- Índice 0, 1- Índice 1, 2- Índice 2, 3- Índice 3) 
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Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 SBS 5 T.F.6 

41 3 1 3 11,350 2 
42 3 1 3 10,400 2 
43 3 1 3 12,230 2 
44 3 1 3 12,550 1 
45 3 1 3 9,160 1 
46 3 1 3 9,220 2 
47 3 1 3 6,260 2 
48 3 1 3 8,100 2 
49 3 1 3 11,200 2 
50 3 1 3 10,890 2 
51 3 1 3 8,409 1 
52 3 1 3 7,321 2 
53 3 1 3 7,969 2 
54 3 1 3 10,486 1 
55 3 1 3 8,264 2 
56 3 1 3 13,362 2 
57 3 1 3 7,830 2 
58 3 1 3 13,105 2 
59 3 1 3 5,708 2 
60 3 1 3 9,305 2 
61 4 1 4 12,820 2 
62 4 1 4 11,430 2 
63 4 1 4 11,020 0 
64 4 1 4 5,980 2 
65 4 1 4 12,210 2 
66 4 1 4 12,420 1 
67 4 1 4 14,890 1 
68 4 1 4 6,670 1 
69 4 1 4 7,370 2 
70 4 1 4 9,280 2 
71 4 1 4 14,648 2 
72 4 1 4 13,733 1 
73 4 1 4 12,219 1 
74 4 1 4 8,130 2 
75 4 1 4 9,127 2 
76 4 1 4 12,524 1 
77 4 1 4 7,034 2 
78 4 1 4 13,333 2 
79 4 1 4 11,667 2 
80 4 1 4 8,004 2 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- 
Ortholux LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização 
(1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Valor de resistência adesiva (MegaPascal); 
6- Tipo de falha de união (0- Índice 0, 1- Índice 1, 2- Índice 2, 3- Índice 3) 
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Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 SBS 5 T.F.6 

81 5 2 1 14,730 2 
82 5 2 1 13,090 1 
83 5 2 1 11,060 2 
84 5 2 1 15,730 1 
85 5 2 1 9,010 1 
86 5 2 1 10,100 2 
87 5 2 1 7,250 1 
88 5 2 1 11,950 2 
89 5 2 1 9,670 2 
90 5 2 1 11,120 2 
91 5 2 1 12,829 2 
92 5 2 1 6,911 2 
93 5 2 1 8,582 2 
94 5 2 1 15,610 1 
95 5 2 1 14,905 1 
96 5 2 1 10,981 2 
97 5 2 1 14,905 1 
98 5 2 1 11,743 2 
99 5 2 1 7,510 1 
100 5 2 1 13,905 1 
101 6 2 2 12,700 2 
102 6 2 2 12,280 2 
103 6 2 2 11,180 1 
104 6 2 2 12,890 2 
105 6 2 2 16,100 1 
106 6 2 2 15,130 2 
107 6 2 2 14,690 1 
108 6 2 2 15,860 1 
109 6 2 2 14,590 2 
110 6 2 2 7,030 1 
111 6 2 2 13,943 1 
112 6 2 2 14,038 1 
113 6 2 2 11,876 1 
114 6 2 2 13,343 1 
115 6 2 2 18,838 2 
116 6 2 2 17,229 1 
117 6 2 2 17,876 1 
118 6 2 2 13,695 2 
119 6 2 2 16,524 1 
120 6 2 2 16,067 1 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- 
Ortholux LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização 
(1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Valor de resistência adesiva (MegaPascal); 
6- Tipo de falha de união (0- Índice 0, 1- Índice 1, 2- Índice 2, 3- Índice 3) 
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Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 SBS 5 T.F.6 

121 7 2 3 15,314 1 
122 7 2 3 16,210 2 
123 7 2 3 12,060 1 
124 7 2 3 9,710 2 
125 7 2 3 16,920 2 
126 7 2 3 18,440 2 
127 7 2 3 8,410 1 
128 7 2 3 13,740 1 
129 7 2 3 10,830 2 
130 7 2 3 18,495 1 
131 7 2 3 12,248 1 
132 7 2 3 14,962 2 
133 7 2 3 11,486 2 
134 7 2 3 13,133 1 
135 7 2 3 13,276 1 
136 7 2 3 14,095 1 
137 7 2 3 11,943 1 
138 7 2 3 8,318 1 
139 7 2 3 10,619 1 
140 7 2 3 9,705 1 
141 8 2 4 15,260 1 
142 8 2 4 9,990 2 
143 8 2 4 15,380 1 
144 8 2 4 14,000 1 
145 8 2 4 15,840 1 
146 8 2 4 8,790 2 
147 8 2 4 11,300 1 
148 8 2 4 15,540 1 
149 8 2 4 17,310 2 
150 8 2 4 13,990 2 
151 8 2 4 2,826 0 
152 8 2 4 15,371 2 
153 8 2 4 6,241 1 
154 8 2 4 17,962 2 
155 8 2 4 11,200 1 
156 8 2 4 12,543 1 
157 8 2 4 18,495 2 
158 8 2 4 13,790 1 
159 8 2 4 18,657 2 
160 8 2 4 15,400 2 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- 
Ortholux LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização 
(1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Valor de resistência adesiva (MegaPascal); 
6- Tipo de falha de união (0- Índice 0, 1- Índice 1, 2- Índice 2, 3- Índice 3) 
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Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 SBS 5 T.F.6 

161 9 3 1 18,030 1 
162 9 3 1 15,870 1 
163 9 3 1 14,020 2 
164 9 3 1 14,910 1 
165 9 3 1 17,300 2 
166 9 3 1 13,914 2 
167 9 3 1 18,990 1 
168 9 3 1 10,290 2 
169 9 3 1 8,980 2 
170 9 3 1 14,350 1 
171 9 3 1 16,143 2 
172 9 3 1 13,962 2 
173 9 3 1 14,638 1 
174 9 3 1 13,267 2 
175 9 3 1 17,505 1 
176 9 3 1 14,581 1 
177 9 3 1 15,552 2 
178 9 3 1 14,629 2 
179 9 3 1 12,819 2 
180 9 3 1 8,697 1 
181 10 3 2 18,280 2 
182 10 3 2 16,630 2 
183 10 3 2 13,700 2 
184 10 3 2 8,240 2 
185 10 3 2 11,170 1 
186 10 3 2 17,940 2 
187 10 3 2 14,310 2 
188 10 3 2 18,550 2 
189 10 3 2 11,920 1 
190 10 3 2 9,700 2 
191 10 3 2 18,248 2 
192 10 3 2 12,867 2 
193 10 3 2 11,933 1 
194 10 3 2 11,800 1 
195 10 3 2 15,029 2 
196 10 3 2 23,581 1 
197 10 3 2 16,371 1 
198 10 3 2 21,476 1 
199 10 3 2 13,105 2 
200 10 3 2 16,714 2 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- 
Ortholux LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização 
(1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Valor de resistência adesiva (MegaPascal); 
6- Tipo de falha de união (0- Índice 0, 1- Índice 1, 2- Índice 2, 3- Índice 3) 
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Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 SBS 5 T.F.6 

201 11 3 3 18,710 2 
202 11 3 3 17,230 2 
203 11 3 3 12,350 1 
204 11 3 3 14,420 1 
205 11 3 3 17,714 2 
206 11 3 3 18,040 2 
207 11 3 3 16,040 2 
208 11 3 3 15,914 0 
209 11 3 3 10,590 2 
210 11 3 3 9,990 1 
211 11 3 3 17,667 1 
212 11 3 3 15,581 1 
213 11 3 3 17,276 1 
214 11 3 3 13,324 1 
215 11 3 3 21,352 1 
216 11 3 3 10,990 2 
217 11 3 3 10,238 1 
218 11 3 3 13,457 2 
219 11 3 3 12,362 1 
220 11 3 3 18,200 1 
221 12 3 4 19,340 1 
222 12 3 4 18,990 2 
223 12 3 4 16,857 2 
224 12 3 4 14,810 1 
225 12 3 4 12,320 1 
226 12 3 4 21,570 1 
227 12 3 4 14,900 2 
228 12 3 4 10,560 2 
229 12 3 4 16,950 1 
230 12 3 4 11,960 1 
231 12 3 4 18,533 1 
232 12 3 4 17,210 2 
233 12 3 4 18,724 1 
234 12 3 4 9,886 1 
235 12 3 4 11,190 1 
236 12 3 4 13,581 2 
237 12 3 4 17,790 1 
238 12 3 4 14,495 1 
239 12 3 4 8,859 1 
240 12 3 4 18,771 1 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- 
Ortholux LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização 
(1- 5’’+5’’, 2- 5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Valor de resistência adesiva (MegaPascal); 
6- Tipo de falha de união (0- Índice 0, 1- Índice 1, 2- Índice 2, 3- Índice 3) 
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III – Dados do estudo de microinfiltração 

 

Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 M.I.-O.5 M.I.-G.6 

1 1 1 1 0 0 
2 1 1 1 1 0 
3 1 1 1 1 0 
4 1 1 1 0 1 
5 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 0 0 
7 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 0 
9 1 1 1 0 0 

10 1 1 1 0 1 
11 2 1 2 0 0 
12 2 1 2 0 0 
13 2 1 2 0 0 
14 2 1 2 0 0 
15 2 1 2 0 1 
16 2 1 2 0 0 
17 2 1 2 0 0 
18 2 1 2 0 0 
19 2 1 2 0 1 
20 2 1 2 0 0 
21 3 1 3 0 0 
22 3 1 3 0 1 
23 3 1 3 0 0 
24 3 1 3 0 1 
25 3 1 3 0 0 
26 3 1 3 0 0 
27 3 1 3 0 0 
28 3 1 3 0 0 
29 3 1 3 0 0 
30 3 1 3 0 1 
31 4 1 4 0 0 
32 4 1 4 0 0 
33 4 1 4 0 0 
34 4 1 4 0 0 
35 4 1 4 0 0 
36 4 1 4 0 0 
37 4 1 4 0 0 
38 4 1 4 0 0 
39 4 1 4 0 0 
40 4 1 4 0 0 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- Ortholux 
LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização (1- 5’’+5’’, 2- 
5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Grau de microinfiltração na margem oclusal do bracket (0- 
Grau 0, 1- Grau 1); 6- Grau de microinfiltração na margem gengival do bracket (0- Grau 0, 1- Grau 1) 
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Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 M.I.-O.5 M.I.-G.6 

41 5 2 1 0 0 
42 5 2 1 0 0 
43 5 2 1 0 0 
44 5 2 1 0 0 
45 5 2 1 0 0 
46 5 2 1 0 0 
47 5 2 1 0 0 
48 5 2 1 1 0 
49 5 2 1 0 0 
50 5 2 1 0 0 
51 6 2 2 0 0 
52 6 2 2 0 0 
53 6 2 2 0 0 
54 6 2 2 0 0 
55 6 2 2 0 0 
56 6 2 2 0 0 
57 6 2 2 1 1 
58 6 2 2 0 0 
59 6 2 2 0 0 
60 6 2 2 0 0 
61 7 2 3 0 0 
62 7 2 3 0 0 
63 7 2 3 0 0 
64 7 2 3 0 0 
65 7 2 3 0 0 
66 7 2 3 0 0 
67 7 2 3 0 0 
68 7 2 3 0 0 
69 7 2 3 0 0 
70 7 2 3 0 0 
71 8 2 4 0 0 
72 8 2 4 0 0 
73 8 2 4 0 0 
74 8 2 4 0 0 
75 8 2 4 0 0 
76 8 2 4 0 1 
77 8 2 4 0 0 
78 8 2 4 0 1 
79 8 2 4 0 0 
80 8 2 4 0 0 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- Ortholux 
LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização (1- 5’’+5’’, 2- 
5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Grau de microinfiltração na margem oclusal do bracket (0- 
Grau 0, 1- Grau 1); 6- Grau de microinfiltração na margem gengival do bracket (0- Grau 0, 1- Grau 1) 
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Esp.1 G.E.2 Foto.3 Mét.4 M.I.-O.5 M.I.-G.6 

81 9 3 1 0 0 
82 9 3 1 0 1 
83 9 3 1 0 0 
84 9 3 1 1 1 
85 9 3 1 0 0 
86 9 3 1 0 0 
87 9 3 1 0 0 
88 9 3 1 0 0 
89 9 3 1 0 0 
90 9 3 1 0 0 
91 10 3 2 0 0 
92 10 3 2 0 0 
93 10 3 2 0 0 
94 10 3 2 0 0 
95 10 3 2 0 0 
96 10 3 2 0 0 
97 10 3 2 0 0 
98 10 3 2 0 0 
99 10 3 2 0 0 
100 10 3 2 0 0 
101 11 3 3 0 1 
102 11 3 3 0 0 
103 11 3 3 0 0 
104 11 3 3 0 0 
105 11 3 3 0 1 
106 11 3 3 0 0 
107 11 3 3 0 1 
108 11 3 3 0 0 
109 11 3 3 0 0 
110 11 3 3 0 0 
111 12 3 4 0 0 
112 12 3 4 0 0 
113 12 3 4 0 0 
114 12 3 4 0 0 
115 12 3 4 0 0 
116 12 3 4 0 0 
117 12 3 4 0 0 
118 12 3 4 0 0 
119 12 3 4 0 0 
120 12 3 4 0 0 

1- Espécime; 2- Grupo experimental; 3- Fotopolimerizador (1- Ortholux XT de 400mW/cm2, 2- Ortholux 
LED de 800mW/cm2, 3- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 4- Método de fotopolimerização (1- 5’’+5’’, 2- 
5’’+5’’+5’’, 3- 10’’+10’’, 4- 10’’+10’’+10’’); 5- Grau de microinfiltração na margem oclusal do bracket (0- 
Grau 0, 1- Grau 1); 6- Grau de microinfiltração na margem gengival do bracket (0- Grau 0, 1- Grau 1) 
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IV – Dados do ensaio clínico 

 

Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

1 2 14 1 1 1 1 1 1 52 0 
1 2 14 1 1 3 1 1 1 52 0 
1 2 14 1 1 4 1 2 1 52 0 
1 2 14 1 1 5 1 2 1 52 0 
1 2 14 1 2 1 1 1 2 52 0 
1 2 14 1 2 3 1 1 2 52 0 
1 2 14 1 2 4 1 2 2 52 0 
1 2 14 1 2 5 1 2 2 52 0 
1 2 14 1 3 1 2 1 1 52 0 
1 2 14 1 3 2 2 1 1 52 0 
1 2 14 1 3 3 2 1 1 52 0 
1 2 14 1 3 4 2 2 1 52 0 
1 2 14 1 3 5 2 2 1 52 0 
1 2 14 1 4 1 2 1 2 52 0 
1 2 14 1 4 2 2 1 2 52 0 
1 2 14 1 4 3 2 1 2 52 0 
1 2 14 1 4 4 2 2 2 52 0 
1 2 14 1 4 5 2 2 2 52 0 
2 2 14 1 1 1 1 1 2 52 0 
2 2 14 1 1 3 1 1 2 52 0 
2 2 14 1 1 4 1 2 2 52 0 
2 2 14 1 1 5 1 2 2 52 0 
2 2 14 1 2 1 1 1 1 52 0 
2 2 14 1 2 3 1 1 1 52 0 
2 2 14 1 2 4 1 2 1 52 0 
2 2 14 1 2 5 1 2 1 5 1 
2 2 14 1 3 1 2 1 2 52 0 
2 2 14 1 3 3 2 1 2 52 0 
2 2 14 1 3 4 2 2 2 52 0 
2 2 14 1 3 5 2 2 2 52 0 
2 2 14 1 4 1 2 1 1 52 0 
2 2 14 1 4 3 2 1 1 52 0 
2 2 14 1 4 4 2 2 1 52 0 
2 2 14 1 4 5 2 2 1 52 0 
3 1 17 1 1 1 1 1 1 52 0 
3 1 17 1 1 2 1 1 1 52 0 
3 1 17 1 1 3 1 1 1 52 0 
3 1 17 1 1 5 1 2 1 52 0 
3 1 17 1 2 1 1 1 2 52 0 
3 1 17 1 2 2 1 1 2 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
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Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

3 1 17 1 2 3 1 1 2 52 0 
3 1 17 1 2 5 1 2 2 52 0 
3 1 17 1 3 2 2 1 1 52 0 
3 1 17 1 3 3 2 1 1 52 0 
3 1 17 1 3 4 2 2 1 52 0 
3 1 17 1 3 5 2 2 1 52 0 
3 1 17 1 4 1 2 1 2 52 0 
3 1 17 1 4 2 2 1 2 52 0 
3 1 17 1 4 3 2 1 2 52 0 
3 1 17 1 4 4 2 2 2 39 1 
3 1 17 1 4 5 2 2 2 52 0 
4 1 14 1 1 1 1 1 2 52 0 
4 1 14 1 1 2 1 1 2 52 0 
4 1 14 1 1 3 1 1 2 0 1 
4 1 14 1 1 5 1 2 2 52 0 
4 1 14 1 2 1 1 1 1 52 0 
4 1 14 1 2 2 1 1 1 52 0 
4 1 14 1 2 3 1 1 1 52 0 
4 1 14 1 2 5 1 2 1 52 0 
4 1 14 1 3 1 2 1 2 52 0 
4 1 14 1 3 2 2 1 2 52 0 
4 1 14 1 3 3 2 1 2 52 0 
4 1 14 1 3 4 2 2 2 52 0 
4 1 14 1 4 1 2 1 1 52 0 
4 1 14 1 4 2 2 1 1 52 0 
4 1 14 1 4 3 2 1 1 52 0 
4 1 14 1 4 4 2 2 1 52 0 
5 2 20 1 1 1 1 1 1 52 0 
5 2 20 1 1 2 1 1 1 52 0 
5 2 20 1 1 3 1 1 1 52 0 
5 2 20 1 1 4 1 2 1 52 0 
5 2 20 1 2 1 1 1 2 52 0 
5 2 20 1 2 2 1 1 2 52 0 
5 2 20 1 2 3 1 1 2 52 0 
5 2 20 1 2 5 1 2 2 52 0 
5 2 20 1 3 1 2 1 1 52 0 
5 2 20 1 3 2 2 1 1 52 0 
5 2 20 1 3 3 2 1 1 52 0 
5 2 20 1 3 4 2 2 1 52 0 
5 2 20 1 4 1 2 1 2 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
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Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

5 2 20 1 4 2 2 1 2 52 0 
5 2 20 1 4 3 2 1 2 52 0 
5 2 20 1 4 4 2 2 2 52 0 
6 1 15 2 1 1 1 1 2 52 0 
6 1 15 2 1 2 1 1 2 52 0 
6 1 15 2 1 3 1 1 2 52 0 
6 1 15 2 1 4 1 2 2 52 0 
6 1 15 2 1 5 1 2 2 52 0 
6 1 15 2 2 1 1 1 1 52 0 
6 1 15 2 2 2 1 1 1 52 0 
6 1 15 2 2 3 1 1 1 52 0 
6 1 15 2 2 4 1 2 1 52 0 
6 1 15 2 2 5 1 2 1 52 0 
6 1 15 2 3 2 2 1 2 52 0 
6 1 15 2 3 3 2 1 2 52 0 
6 1 15 2 3 4 2 2 2 52 0 
6 1 15 2 3 5 2 2 2 52 0 
6 1 15 2 4 2 2 1 1 52 0 
6 1 15 2 4 3 2 1 1 52 0 
6 1 15 2 4 4 2 2 1 52 0 
6 1 15 2 4 5 2 2 1 52 0 
7 1 17 2 1 1 1 1 1 52 0 
7 1 17 2 1 2 1 1 1 52 0 
7 1 17 2 1 3 1 1 1 52 0 
7 1 17 2 1 4 1 2 1 52 0 
7 1 17 2 1 5 1 2 1 52 0 
7 1 17 2 2 1 1 1 2 52 0 
7 1 17 2 2 2 1 1 2 52 0 
7 1 17 2 2 3 1 1 2 52 0 
7 1 17 2 2 4 1 2 2 52 0 
7 1 17 2 2 5 1 2 2 52 0 
7 1 17 2 3 1 2 1 1 52 0 
7 1 17 2 3 2 2 1 1 52 0 
7 1 17 2 3 4 2 2 1 52 0 
7 1 17 2 3 5 2 2 1 52 0 
7 1 17 2 4 1 2 1 2 52 0 
7 1 17 2 4 2 2 1 2 52 0 
7 1 17 2 4 3 2 1 2 52 0 
7 1 17 2 4 4 2 2 2 52 0 
7 1 17 2 4 5 2 2 2 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
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Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

8 1 14 2 1 1 1 1 2 52 0 
8 1 14 2 1 2 1 1 2 52 0 
8 1 14 2 1 3 1 1 2 52 0 
8 1 14 2 1 5 1 2 2 52 0 
8 1 14 2 2 1 1 1 1 52 0 
8 1 14 2 2 2 1 1 1 52 0 
8 1 14 2 2 3 1 1 1 52 0 
8 1 14 2 2 5 1 2 1 52 0 
8 1 14 2 3 1 2 1 2 52 0 
8 1 14 2 3 2 2 1 2 52 0 
8 1 14 2 3 3 2 1 2 52 0 
8 1 14 2 3 5 2 2 2 52 0 
8 1 14 2 4 1 2 1 1 52 0 
8 1 14 2 4 2 2 1 1 52 0 
8 1 14 2 4 3 2 1 1 52 0 
8 1 14 2 4 5 2 2 1 52 0 
9 2 17 2 1 1 1 1 1 52 0 
9 2 17 2 1 2 1 1 1 52 0 
9 2 17 2 1 3 1 1 1 52 0 
9 2 17 2 1 4 1 2 1 52 0 
9 2 17 2 2 1 1 1 2 52 0 
9 2 17 2 2 2 1 1 2 52 0 
9 2 17 2 2 3 1 1 2 52 0 
9 2 17 2 2 4 1 2 2 52 0 
9 2 17 2 3 1 2 1 1 52 0 
9 2 17 2 3 2 2 1 1 52 0 
9 2 17 2 3 3 2 1 1 52 0 
9 2 17 2 3 5 2 2 1 52 0 
9 2 17 2 4 1 2 1 2 52 0 
9 2 17 2 4 2 2 1 2 52 0 
9 2 17 2 4 3 2 1 2 52 0 
9 2 17 2 4 5 2 2 2 52 0 

10 1 20 2 1 1 1 1 2 52 0 
10 1 20 2 1 2 1 1 2 52 0 
10 1 20 2 1 3 1 1 2 52 0 
10 1 20 2 1 4 1 2 2 52 0 
10 1 20 2 1 5 1 2 2 52 0 
10 1 20 2 2 1 1 1 1 52 0 
10 1 20 2 2 2 1 1 1 52 0 
10 1 20 2 2 3 1 1 1 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
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Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

10 1 20 2 2 4 1 2 1 52 0 
10 1 20 2 2 5 1 2 1 6 1 
10 1 20 2 3 1 2 1 2 52 0 
10 1 20 2 3 2 2 1 2 52 0 
10 1 20 2 3 3 2 1 2 52 0 
10 1 20 2 3 4 2 2 2 52 0 
10 1 20 2 3 5 2 2 2 52 0 
10 1 20 2 4 1 2 1 1 52 0 
10 1 20 2 4 2 2 1 1 52 0 
10 1 20 2 4 3 2 1 1 52 0 
10 1 20 2 4 4 2 2 1 52 0 
10 1 20 2 4 5 2 2 1 52 0 
11 2 15 3 1 1 1 1 1 52 0 
11 2 15 3 1 2 1 1 1 52 0 
11 2 15 3 1 3 1 1 1 52 0 
11 2 15 3 2 1 1 1 2 52 0 
11 2 15 3 2 2 1 1 2 52 0 
11 2 15 3 2 3 1 1 2 52 0 
11 2 15 3 3 1 2 1 1 52 0 
11 2 15 3 3 2 2 1 1 52 0 
11 2 15 3 3 3 2 1 1 52 0 
11 2 15 3 3 4 2 2 1 52 0 
11 2 15 3 3 5 2 2 1 41 1 
11 2 15 3 4 1 2 1 2 52 0 
11 2 15 3 4 2 2 1 2 52 0 
11 2 15 3 4 3 2 1 2 52 0 
11 2 15 3 4 4 2 2 2 52 0 
11 2 15 3 4 5 2 2 2 10 1 
12 2 14 3 1 1 1 1 2 52 0 
12 2 14 3 1 2 1 1 2 52 0 
12 2 14 3 1 3 1 1 2 52 0 
12 2 14 3 1 4 1 2 2 52 0 
12 2 14 3 2 1 1 1 1 52 0 
12 2 14 3 2 2 1 1 1 52 0 
12 2 14 3 2 3 1 1 1 52 0 
12 2 14 3 2 4 1 2 1 52 0 
12 2 14 3 3 1 2 1 2 52 0 
12 2 14 3 3 2 2 1 2 52 0 
12 2 14 3 3 3 2 1 2 52 0 
12 2 14 3 3 4 2 2 2 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
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Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

12 2 14 3 4 1 2 1 1 52 0 
12 2 14 3 4 2 2 1 1 52 0 
12 2 14 3 4 3 2 1 1 52 0 
12 2 14 3 4 4 2 2 1 52 0 
13 2 13 3 1 1 1 1 1 52 0 
13 2 13 3 1 2 1 1 1 52 0 
13 2 13 3 1 3 1 1 1 52 0 
13 2 13 3 1 4 1 2 1 52 0 
13 2 13 3 2 1 1 1 2 52 0 
13 2 13 3 2 2 1 1 2 52 0 
13 2 13 3 2 3 1 1 2 52 0 
13 2 13 3 2 4 1 2 2 52 0 
13 2 13 3 3 1 2 1 1 52 0 
13 2 13 3 3 2 2 1 1 52 0 
13 2 13 3 3 3 2 1 1 52 0 
13 2 13 3 3 4 2 2 1 52 0 
13 2 13 3 4 1 2 1 2 9 1 
13 2 13 3 4 2 2 1 2 52 0 
13 2 13 3 4 3 2 1 2 52 0 
13 2 13 3 4 4 2 2 2 52 0 
14 1 16 3 1 1 1 1 2 52 0 
14 1 16 3 1 2 1 1 2 52 0 
14 1 16 3 1 3 1 1 2 52 0 
14 1 16 3 1 5 1 2 2 52 0 
14 1 16 3 2 1 1 1 1 52 0 
14 1 16 3 2 2 1 1 1 52 0 
14 1 16 3 2 3 1 1 1 52 0 
14 1 16 3 2 5 1 2 1 0 1 
14 1 16 3 3 1 2 1 2 52 0 
14 1 16 3 3 2 2 1 2 52 0 
14 1 16 3 3 3 2 1 2 52 0 
14 1 16 3 3 4 2 2 2 52 0 
14 1 16 3 3 5 2 2 2 52 0 
14 1 16 3 4 1 2 1 1 52 0 
14 1 16 3 4 2 2 1 1 52 0 
14 1 16 3 4 3 2 1 1 52 0 
14 1 16 3 4 4 2 2 1 52 0 
14 1 16 3 4 5 2 2 1 52 0 
15 1 16 3 1 1 1 1 1 52 0 
15 1 16 3 1 3 1 1 1 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
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Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

15 1 16 3 1 4 1 2 1 52 0 
15 1 16 3 1 5 1 2 1 52 0 
15 1 16 3 2 1 1 1 2 52 0 
15 1 16 3 2 3 1 1 2 52 0 
15 1 16 3 2 4 1 2 2 13 1 
15 1 16 3 2 5 1 2 2 1 1 
15 1 16 3 3 1 2 1 1 52 0 
15 1 16 3 3 2 2 1 1 52 0 
15 1 16 3 3 3 2 1 1 52 0 
15 1 16 3 3 4 2 2 1 6 1 
15 1 16 3 4 1 2 1 2 52 0 
15 1 16 3 4 2 2 1 2 52 0 
15 1 16 3 4 3 2 1 2 52 0 
15 1 16 3 4 4 2 2 2 52 0 
16 1 13 4 1 1 1 1 2 52 0 
16 1 13 4 1 2 1 1 2 52 0 
16 1 13 4 1 3 1 1 2 52 0 
16 1 13 4 1 4 1 2 2 52 0 
16 1 13 4 1 5 1 2 2 32 1 
16 1 13 4 2 1 1 1 1 52 0 
16 1 13 4 2 2 1 1 1 52 0 
16 1 13 4 2 3 1 1 1 52 0 
16 1 13 4 2 4 1 2 1 52 0 
16 1 13 4 2 5 1 2 1 1 1 
16 1 13 4 3 1 2 1 2 52 0 
16 1 13 4 3 2 2 1 2 52 0 
16 1 13 4 3 3 2 1 2 52 0 
16 1 13 4 3 4 2 2 2 52 0 
16 1 13 4 3 5 2 2 2 52 0 
16 1 13 4 4 1 2 1 1 52 0 
16 1 13 4 4 2 2 1 1 52 0 
16 1 13 4 4 3 2 1 1 52 0 
16 1 13 4 4 4 2 2 1 52 0 
16 1 13 4 4 5 2 2 1 52 0 
17 2 17 4 1 1 1 1 1 52 0 
17 2 17 4 1 2 1 1 1 52 0 
17 2 17 4 1 4 1 2 1 52 1 
17 2 17 4 2 1 1 1 2 52 0 
17 2 17 4 2 2 1 1 2 52 0 
17 2 17 4 2 3 1 1 2 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
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Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

17 2 17 4 2 5 1 2 2 52 0 
17 2 17 4 3 1 2 1 1 52 0 
17 2 17 4 3 2 2 1 1 52 0 
17 2 17 4 3 3 2 1 1 52 0 
17 2 17 4 3 4 2 2 1 52 0 
17 2 17 4 3 5 2 2 1 52 0 
17 2 17 4 4 1 2 1 2 52 0 
17 2 17 4 4 2 2 1 2 52 0 
17 2 17 4 4 3 2 1 2 52 0 
17 2 17 4 4 4 2 2 2 52 0 
17 2 17 4 4 5 2 2 2 52 0 
18 2 16 4 1 1 1 1 2 52 0 
18 2 16 4 1 2 1 1 2 52 0 
18 2 16 4 1 3 1 1 2 52 0 
18 2 16 4 1 5 1 2 2 52 0 
18 2 16 4 2 1 1 1 1 52 0 
18 2 16 4 2 2 1 1 1 52 0 
18 2 16 4 2 3 1 1 1 52 0 
18 2 16 4 2 5 1 2 1 52 0 
18 2 16 4 3 1 2 1 2 52 0 
18 2 16 4 3 2 2 1 2 52 0 
18 2 16 4 3 3 2 1 2 52 0 
18 2 16 4 3 4 2 2 2 52 0 
18 2 16 4 3 5 2 2 2 52 0 
18 2 16 4 4 1 2 1 1 52 0 
18 2 16 4 4 2 2 1 1 52 0 
18 2 16 4 4 3 2 1 1 52 0 
18 2 16 4 4 4 2 2 1 52 0 
18 2 16 4 4 5 2 2 1 52 0 
19 2 17 4 1 1 1 1 1 52 0 
19 2 17 4 1 2 1 1 1 52 0 
19 2 17 4 1 3 1 1 1 52 0 
19 2 17 4 1 5 1 2 1 52 0 
19 2 17 4 2 1 1 1 2 52 0 
19 2 17 4 2 2 1 1 2 52 0 
19 2 17 4 2 3 1 1 2 52 0 
19 2 17 4 2 5 1 2 2 52 0 
19 2 17 4 3 1 2 1 1 52 0 
19 2 17 4 3 2 2 1 1 52 0 
19 2 17 4 3 3 2 1 1 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
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Pac.1 Sexo 2 Idade 3 Oper.4 Quad.5 Dente 6 Arc.7 Pos.8 Foto.9 Sobrev.10 Status 11

19 2 17 4 3 4 2 2 1 52 0 
19 2 17 4 3 5 2 2 1 52 0 
19 2 17 4 4 1 2 1 2 52 0 
19 2 17 4 4 2 2 1 2 52 0 
19 2 17 4 4 3 2 1 2 52 0 
19 2 17 4 4 4 2 2 2 52 0 
19 2 17 4 4 5 2 2 2 52 0 
20 2 21 4 1 1 1 1 2 52 0 
20 2 21 4 1 2 1 1 2 52 0 
20 2 21 4 1 3 1 1 2 52 0 
20 2 21 4 1 4 1 2 2 52 0 
20 2 21 4 1 5 1 2 2 52 0 
20 2 21 4 2 1 1 1 1 52 0 
20 2 21 4 2 2 1 1 1 52 0 
20 2 21 4 2 3 1 1 1 52 0 
20 2 21 4 2 4 1 2 1 52 0 
20 2 21 4 2 5 1 2 1 15 1 
20 2 21 4 3 1 2 1 2 52 0 
20 2 21 4 3 2 2 1 2 52 0 
20 2 21 4 3 3 2 1 2 52 0 
20 2 21 4 3 4 2 2 2 52 0 
20 2 21 4 3 5 2 2 2 52 0 
20 2 21 4 4 1 2 1 1 52 0 
20 2 21 4 4 2 2 1 1 52 0 
20 2 21 4 4 3 2 1 1 52 0 
20 2 21 4 4 4 2 2 1 52 0 
20 2 21 4 4 5 2 2 1 52 0 

1- Paciente; 2- Sexo do paciente (1- Masculino, 2- Feminino); 3- Idade do paciente; 4- Operador (1- Operador A, 2- 
Operador B, 3- Operador C, 4- Operador D); 5- Quadrante (1- Superior direito, 2- Superior esquerdo, 3- Inferior 
esquerdo, 4- Inferior direito); 6- Dente (1- Incisivo central, 2- Incisivo lateral, 3- Canino, 4- Primeiro pré-molar, 5- 
Segundo pré-molar); 7- Arcada (1- Superior, 2- Inferior); 8- Posição na arcada (1- Anterior, 2- Posterior); 9- 
Fotopolimerizador (1- Ortholux LED de 800mW/cm2, 2- Bluephase 16i de 1400mW/cm2); 10- Tempo de sobrevivência 
em semanas; 11- Status (0- Não houve falha de união, 1- Houve falha de união) 
 

 


