
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITANIELLY DANTAS SILVEIRA CRUZ  

 

 

 

 

 

 

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO E GRAU DE CONVERSÃO: EFEITO DE 

DIFERENTES PROTOCOLOS DE FOTOATIVAÇÃO NA COLAGEM DE BRÁQUETES 

METÁLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2017 

www.posgraduacao.ufrn.br/ppgscol ppgscol@dod.ufrn.br 55-84-3342-2338

CENTRO	DE	CIÊNCIAS	DA	SAÚDE
PROGRAMA	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	EM	SAÚDE	COLETIVA



 

 

ITANIELLY DANTAS SILVEIRA CRUZ  

 

 

 

 

 

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO E GRAU DE CONVERSÃO: EFEITO DE 

DIFERENTES PROTOCOLOS DE FOTOATIVAÇÃO NA COLAGEM DE BRÁQUETES 

METÁLICOS 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva do Departamento 

de Odontologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte como requisito para obtenção 

do título de Mestre em Saúde Coletiva com área 

de concentração em Odontologia. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Hallissa Simplício 

Gomes Pereira. 

Coorientador: Prof. Dr. Rodrigo Othávio De 

Assunção e Souza. 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Alberto Moreira Campos - 

Departamento de Odontologia 

 

 

  Cruz, Itanielly Dantas Silveira.  

   Resistência ao cisalhamento e grau de conversão: efeito de diferentes protocolos de 

fotoativação na colagem de bráquetes metálicos / Itanielly Dantas Silveira Cruz. - 2017.  

   71 f.: il.  

 

   Orientador: Hallissa Simplício Gomes Pereira.  

   Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

Natal, 2017.  

 

 

   1. Resistência ao Cisalhamento - Dissertação. 2. Espectroscopia de Infravermelho 

por Transformada de Fourier - Dissertação. 3. Esmalte Dentário - Dissertação. 4. 

Braquetes Ortodônticos - Dissertação. I. Pereira, Hallissa Simplício Gomes. II. Título.  

 

RN/UF/BSO                                            BLACK D4 

 

 

 

  

 

 



 

 

Dedicatória 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Itan e Edileide (Neidinha),  

POR TUDO! 

E também aos meus irmãos, Itanielson e Itaniara. 

 

Amo-os incondicionalmente! 

 



 

 

Agradecimentos 

 

 

À minha família, por todo o apoio e amor, mas também peço desculpas pelos momentos de ausência.... Espero que 

compreendam e saibam que meu coração sempre esteve e estará onde vocês estiverem. Aos meus pais, não há palavras que 

descrevam a gratidão que eu tenho! Só tenho a agradecer, fui abençoada ao ser filha dos senhores e fazer parte da nossa família. 

Muitíssimo obrigada por tudo! 

À professora Hallissa Simplício Gomes Pereira, por ter aceitado ser a minha orientadora e por todos os 

ensinamentos. Aprendi muito com a senhora e só tenho a agradecer por esses dois anos de convivência. A senhora é um exemplo 

a ser seguido por todos nós, pois além de ser uma pessoa muito responsável, compromissada e exigente, é compreensiva e delicada. 

É inteligentíssima, mas a personificação da simplicidade! Não é à toa que é querida por todos e por onde passa.... Muitíssimo 

obrigada por tudo! 

À Lorena Marques Ferreira de Sena, por ter me acolhido tão bem e ser essa pessoa indescritivelmente prestativa, 

gentil, companheira e humilde. A sua amizade foi um enorme presente que ganhei do mestrado! Te agradeço também a 

inestimável contribuição para a conclusão desse trabalho. Muitíssimo obrigada por tudo!  

Ao professor Alexandre Ribeiro (Associação Brasileira de Odontologia -  ABO/RN), ao professor Boniek 

Borges (UFRN), à professora Marília Regalado (UFRN) e ao professor Sergei Rabelo (UFRN), pois através 

dos conhecimentos compartilhados pelos senhores e/ou sugestões que esse trabalho foi melhor desenvolvido. Muitíssimo obrigada! 

Aos colegas do programa e departamento, Dayanne Monielle, Débora Michelle Amorim, Luisa Brasil e 

Thiago Clístines, pelas experiências compartilhadas para a realização dessa pesquisa e disposição em ajudar. Muitíssimo 

obrigada! Agradeço também a todos os pós-graduandos e colegas de turma, pela satisfação de conhecê-los e poder partilhar 

conhecimentos e uma harmoniosa convivência! Muitíssimo obrigada! 

À Aretha Heitor e Diana Barth, por serem tão cordiais e terem emprestado os seus aparelhos fotoativadores para 

ser possível a realização dessa pesquisa. Agradeço também aos seus funcionários, Erijânio, Aline e Patrícia, que sempre me 



 

 

receberam com atenção e cordialidade. E à funcionária da professora Hallissa, Jane, por ser essa pessoa tão simpática, prestativa 

e gentil. Muitíssimo obrigada! 

À dona Marinize e ao seu irmão, por tamanha gentileza ao me fornecer os dentes de boi. Muitíssimo obrigada! 

Agradeço também a João Marcelo Arcoverde, amigo da professora Hallissa e o responsável por entrar em contato com 

Diana, a sua ajuda foi importantíssima. Muitíssimo obrigada! 

Ao funcionários/monitores e alunos dos outros departamentos do campus da UFRN por onde passei durante a 

realização da presente pesquisa, por não medirem esforços para me ajudar: Paulo, João Neto e Antônio Carlos, que me 

ajudaram na etapa do ensaio mecânico de cisalhamento; Joadir e Marcondes, que me ajudaram na etapa da análise do grau 

de conversão; Ilana e Wellington, que me ajudaram na etapa da planificação dos corpos de prova do ensaio mecânico de 

cisalhamento; e Caroline, que me ajudou com o MEV. Muitíssimo obrigada! 

Ao professor Rodrigo Othávio de Assunção e Souza, por aceitar ser meu coorientador, por toda a atenção e 

colaboração nesse trabalho. Muitíssimo obrigada! 

À professora Isauremi Vieira de Assunção e ao professor Arthur César de Medeiros Alves, por terem 

aceitado participar da minha banca de qualificação, pelas colaborações e por serem tão cordiais. Muitíssimo obrigada! Agradeço 

também às professoras Isana Álvares Ferreira e Isabelita Duarte Azevedo, por terem aceitado participar como 

suplentes da minha banca de qualificação. Muitíssimo obrigada! 

À professora Ana Cláudia Moreira Melo Toyofuku e ao professor Sergei Godeiro Fernandes Rabelo 

Caldas, por terem aceitado participar da minha banca de defesa. Muitíssimo obrigada! Agradeço também à professora 

Elaine Auxiliadora Vilela Maia e ao professor Arthur César de Medeiros Alves, por terem aceitado participar como 

suplentes da minha banca de defesa. Muitíssimo obrigada! 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na pessoa atual da reitora professora Ângela 

Maria Paiva Cruz, e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN, na pessoa atual do 

coordenador professor Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira, por compartilhar o mundo acadêmico da docência e 

pesquisa. Muitíssimo obrigada! 



 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por ter me concedido a bolsa 

de estudos que financiou essa pesquisa. Muitíssimo obrigada! 

Aos funcionários do Departamento de Odontologia (DOD), Lucas Soares de Araújo, Rivanaldo Adriano 

Holanda, Cláudio Roberto e Joaninha, por toda ajuda prestada durante o mestrado. Muitíssimo obrigada! 

Ao meu noivo, Edson, por todo amor, carinho e pelo incondicional apoio em tudo que eu faço. Agradeço, inclusive, 

por ser o meu grande companheiro durante essa pesquisa e dividir comigo todas as alegrias e preocupações dos bastidores. 

Muitíssimo obrigada por tudo! 

Às minhas amigas ortodontistas, Amanda Felix, Amanda Moreira, Ana Luiza Ferreira, Elizandra 

Maria Coutinho, Marina Paies, Mariana Cabral e Rafaela Araújo, por toda força e companheirismo. Vocês são 

umas queridas, podem contar comigo sempre. Muitíssimo obrigada pela alegria de tê-las por perto! 

Às minhas amigas da Bahia, Cecília Oliveira, Fernanda Lopes, Maiara Lemos, Maria Mycaelle 

Araújo, Milena Lemos eMilla Marques, e aos meus amigos da graduação, Clébio Jarlison Rego, Laura Dantas, 

Liliam Souza, Patrícia Souza, Ricardo Kafumbó e Sandy Rabelo, por me presentearem com a nossa amizade 

mesmo com a distância, por toda força e carinho. Muitíssimo obrigada! 

 

 

A todos que direta ou indiretamente me ajudaram a chegar até aqui, 

muitíssimo obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o efeito de diferentes protocolos de fotoativação na resistência de 

união ao cisalhamento (RUC) de bráquetes metálicos colados em esmalte e no grau de 

conversão (GC) de uma resina ortodôntica utilizando três aparelhos fotoativadores. 

Metodologia: 230 coroas de incisivos bovinos foram distribuídas aleatoriamente em 23 

grupos (n=10). Após ser realizado o tratamento de superfície com ácido fosfórico (15 

segundos) e Primer Transbond XT (3M Unitek), bráquetes metálicos foram colados ao 

esmalte com resina Transbond XT (3M Unitek) utilizando 23 protocolos de fotoativação 

de acordo com os fatores “aparelho fotoativador” (FlashMax P4 – RMO, Valo Cordless – 

Ultradent ou Radii-Cal – SDI), “faces fotoativadas” (centro/vestibular; mesial, distal, 

cervical e incisal; mesial e distal ou cervical e incisal) e “tempo de fotoativação” (2, 3, 4, 

6, 20 ou 40 segundos). O ensaio de cisalhamento (100KgF, 1mm/min) foi realizado após 

o armazenamento das amostras por 4 meses (água destilada, 37°C). Utilizando os 

mesmos protocolos de fotoativação, 230 discos de resina (0,1 mm de espessura e 5 mm 

de diâmetro, em média) foram confeccionados para análise do GC. Os dados da RUC 

(MPa) e do GC (%) foram avaliados descritivamente e através do teste T de Student, da 

ANOVA one way e do teste de Tukey. As falhas de união foram classificadas de acordo 

com o Índice Remanescente Adesivo (IRA), analisadas descritivamente e através do 

teste de Kruskal-Wallis.  Resultados: De todos os 23 protocolos, apenas 5 apresentaram 

valores de RUC clinicamente aceitos de acordo com a literatura. No que diz respeito aos 

fatores “faces fotoativadas” e “tempo de fotoativação”, os protocolos do Valo Cordless 

foram os únicos que apresentaram resultados quanto à RUC estatisticamente 

semelhantes (p=0,230 e p=0,093, respectivamente). Das comparações que 

apresentaram diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) quanto ao fator “tempo de 

fotoativação” de acordo com a RUC, 66,6% correspondem aos protocolos onde apenas 

a face central do bráquete foi fotoativada. Ao comparar os grupos onde apenas duas 

faces foram fotoativadas, aqueles em que o par de faces correspondeu à mesial e à distal 

foram os que resultaram maiores valores de RUC. Quanto ao GC, tendo em vista o fator 

“faces fotoativadas”, apenas os resultados dos grupos do FlashMax P4 foram 

estatisticamente diferentes (p≤0,05). O Valo Cordless foi o único aparelho no qual o fator 



 

 

“tempo de fotoativação” não afetou de forma estatisticamente significa os valores do GC 

(p=0,968). E a maioria (66,6%) dos valores mais elevados do GC quando apenas duas 

faces foram fotoativadas correspondeu àqueles protocolos nos quais tais faces foram a 

mesial e a distal. Em relação ao IRA, houve diferença estatisticamente significativa entre 

os escores (p=0,000), sendo que o escore 2 foi o mais observado (52,6%). Conclusão: 

A RUC dos bráquetes metálicos colados ao esmalte e o GC da Transbond XT podem 

apresentar diferenças estatisticamente significativas a depender do aparelho fotoativador 

selecionado e do protocolo de colagem utilizado pelo ortodontista. E supõe-se que a força 

adesiva entre a resina e o esmalte dentário é maior do que aquela entre o bráquete e a 

Transbond XT. 

 

 

Palavras-chave: Resistência ao Cisalhamento. Espectroscopia de Infravermelho por 

Transformada de Fourier. Esmalte Dentário. Braquetes Ortodônticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the effect of different photoactivation protocols on shear bond 

strength (SBS) of metallic brackets bonded to enamel and the degree of conversion (DC) 

of an orthodontic resin using three photoactivating devices. Methodology: 230 crowns of 

bovine incisors were randomly distributed in 23 groups (n = 10). After the surface 

treatment with phosphoric acid (15 seconds) and Primer Transbond XT (3M Unitek), metal 

brackets were bonded to the enamel with Transbond XT resin (3M Unitek) using 23 

photoactivation protocols according to the factors "photoactivator" (FlashMax P4 – RMO, 

Valo Cordless – Ultradent or Radii-Cal – SDI), "photoactivated faces" (center/vestibular; 

mesial, distal, cervical and incisal; mesial and distal or cervical and incisal) and 

"photoactivation time" (2, 3, 4, 6, 20 or 40 seconds). The shear test (100KgF, 1mm/min) 

was performed after storage of the samples for 4 months (distilled water, 37°C). Using the 

same photoactivation protocols, 230 resin discs (0,1 mm thick and 5 mm diameter, on 

average) were made for DC analysis. The SBS (MPa) and DC (%) data were evaluated 

descriptively and through Student's T-test, one-way ANOVA and the Tukey test. The union 

failures were classified according to the Adhesive Remnant Index (ARI), analyzed 

descriptively and through the Kruskal-Wallis test. Results: Of all 23 protocols, only 5 

presented clinically accepted SBS values according to the literature. Regarding the factors 

"photoactivated faces" and "photoactivation time", the Valo Cordless protocols were the 

only ones that presented statistically similar SBS results (p=0,230 and p=0,093, 

respectively). Of the comparisons that presented a statistically significant difference 

(p≤0,05) regarding the factor "time of photoactivation" according to SBS, 66,6% 

corresponded to the protocols where only the central face of the bracket was 

photoactivated. When comparing the groups where only two faces were photoactivated, 

those in which the pair of faces corresponded to the mesial and the distal were the ones 

that resulted in higher SBS values. Regarding the CG, considering the "photoactivated 

faces" factor, only the results of the FlashMax P4 groups were statistically different 

(p≤0,05). The Valo Cordless was the only device in which the factor "time of 

photoactivation" didn’t affect statistically means the values of the DC (p=0,968). And the 

majority (66,6%) of the highest DC values when only two faces were photoactivated 



 

 

corresponded to those protocols in which such faces were mesial and distal. Regarding 

ARI, there was a statistically significant difference between the scores (p=0,000), and the 

score 2 was the most observed (52,6%). Conclusion: The SBS of the metal brackets 

bonded to the enamel and the DC of the Transbond XT resin may present statistically 

significant differences depending on the selected photoactivating device and the bonding 

protocol used by the orthodontist. And it’s assumed that the adhesive force between the 

resin and the dental enamel is greater than that between the bracket and the Transbond 

XT. 

 

 

Keywords: Shear Strength. Spectroscopy, Fourier Transform Infrared. Dental Enamel. 

Orthodontic Brackets. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A Ortodontia é a especialidade odontológica que tem como propósito corrigir as 

maloclusões advindas de problemas dentários e/ou esqueléticos e, consequentemente, 

possibilitar que o indivíduo possa ter uma oclusão, função e estética adequadas. Para 

isso, faz-se necessário que o paciente use alguns acessórios durante o tratamento, como 

bráquetes, bandas ortodônticas, fios, ganchos, elásticos, dentre outros (VILELLA, 2007).  

 Os bráquetes, que podem ser metálicos ou estéticos, são de uso rotineiro nas 

clínicas ortodônticas de todo o mundo e servem para acoplar o fio ortodôntico, que é o 

responsável por incitar a movimentação dentária. O procedimento clínico realizado para 

fixar o bráquete na superfície do esmalte dentário é feito através da aplicação de resina 

composta polimerizável em sua base, com ou sem o uso de sistemas adesivos, e pode 

ter o auxílio de aparelhos fotoativadores. A fotoativação, preconizada por Tavas e Watts 

(1979), é a etapa primordial da colagem quando utilizada a resina fotopolimerizável e faz-

se necessária para poder converter os monômeros do composto resinoso em cadeias 

poliméricas, processo esse descrito como grau de conversão e que garante a 

manutenção das propriedades físicas, químicas, biológicas e estéticas das resinas 

(ASMUSSEN, 1982; SÖDERHOLM et al., 1984; VENHOVEN, DE GEE e DAVIDSON, 

1996; TESHIMA et al., 2003; LOHBAUER et al., 2005; SANTINI et al., 2012; AMATO et 

al., 2014). 

 As fontes de luz utilizadas nessa fase podem ser advindas de diodo emissor de 

luz, também conhecido pela sigla LED (Light Emitting Diode), laser de argônio, luz 

halógena ou arco de plasma de xenônio. Propostos por Mills, Jandt e Asworth (1999), os 

aparelhos de LED são os mais usados atualmente e os seus principais diferenciais dizem 

respeito a não necessidade de ventoinhas de arrefecimento, à resistência a choques, ao 

modo silencioso como funcionam, por gerarem um calor mínimo, apresentarem uma 

maior potência e uma vida útil de 10 mil horas, em média (READ, 1984; SFONDRINI et 

al., 2001; DUNN e TALOUMIS, 2002; OESTERLE, NEWMAN e SHELLHART, 2002; 

TURKKAHRAMAN e KUCUKESMEN, 2005; CACCIAFESTA et al., 2005; 

MAVROPOULOS et al., 2005; ULUSOY et al., 2008). 
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Em 2011, Pinto e colaboradores realizaram um estudo objetivando avaliar a 

influência de diferentes aparelhos de luz tipo LED na colagem de bráquetes ortodônticos 

através do teste de resistência ao cisalhamento e do Índice de Remanescente do Adesivo 

(IRA). Eles usaram 60 coroas de dentes bovinos e a resina ortodôntica Transbond XT 

(3M Unitek). A amostra foi dividida em 4 grupos (n=15) de acordo com os seguintes tipos 

de fotoativação: HL: controle, luz halógena; OR= Ortholux LED; UL= Ultraled XP e RD= 

Radii-Cal LED. Todas as fotoativações foram realizadas por 40 segundos, 10 em cada 

face do bráquete. Os valores médios (MPa) e o desvio-padrão do teste de resistência ao 

cisalhamento foram 9,82 ± 3,28; 12,70 ± 3,35; 9,04 ± 2,80 e 11,22 ± 2,36 para os grupos 

HL, OR, UL e RD, respectivamente. O grupo HL diferiu significativamente (p<0,05) dos 

grupos OR e RD. Entretanto, estes 2 grupos não diferiram estatisticamente entre si. 

Quanto ao escores do IRA, nenhuma diferença estatisticamente significativa foi 

observada entre os grupos. Os autores concluíram, então, que as unidades de luz 

Ortholux LED e Radii-Cal LED proporcionaram maiores valores de resistência adesiva 

aos bráquetes 

Assim como praticamente tudo que é utilizado na Odontologia contemporânea, os 

fotoativadores também estão sob a ação constante da crescente evolução tecnológica. 

E, haja vista que a densidade de energia é o resultado da multiplicação do tempo de 

irradiação versus a intensidade de luz (mW/cm2), alguns autores propuseram reduzir o 

tempo de fotoativação dos aparelhos desde que a potência dos mesmos fosse elevada 

para manter o grau de conversão das resinas dentro dos padrões adequados (YOON et 

al, 2002; STAUDT, KREJCI e MAVROPOULOS, 2006; RUEGGEBERG, 2011).  

 Dessa forma, oferecendo um menor tempo de cadeira para o paciente e uma maior 

praticidade para o profissional, os novos aparelhos lançados estão apresentando uma 

maior potência com tempos menores para a fotoativação. Todavia, é importante salientar 

que essa redução no tempo de fotoativação associada a uma maior potência do 

fotoativador não necessariamente significa que a colagem do bráquete ortodôntico será 

satisfatória e ainda não há na literatura um consenso acerca desse tema, uma vez que 

existem outras variáveis no processo do grau de conversão (BANG et al., 2004; 

PEUTZFELDT e ASMUSSEN, 2005; USÜMEZ et al., 2005; STAUDT, KREJCI e 
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MAVROPOULOS, 2006; NIEPRASCHK et al., 2007; MAVROPOULOS et al., 2008; 

DEWAELE et al., 2009; AMATO et al., 2014). 

Oz, Oz e Arici (2016) realizaram um estudo clínico com a metodologia split-mouth 

para comparar as taxas de falha clínica de bráquetes metálicos utilizando dois aparelhos 

fotoativadores, um de alta potência, o Valo Ortho (Ultradent – potência de 3200 mW/cm2), 

e um convencional, o Elipar S10 (3M Unitek – potência 1600 mW/cm2). Para isso, 40 

pacientes foram selecionados e acompanhados por 12 meses. Paralelamente, eles 

também analisaram as resistências ao cisalhamento com uma amostra de 40 pré-

molares, extraídos com indicação ortodôntica, divididos em 2 grupos de acordo com os 2 

aparelhos fotoativadores. Após 24 horas de armazenamento em água destilada a 37ºC, 

as amostras foram submetidas ao ensaio de cisalhamento em uma máquina de ensaios 

universal a 1 mm/minuto. Em ambos os estudos os tempos de fotoativação para o Elipar 

e o Valo foram 10 s e 3 s, respectivamente. Os resultados evidenciaram que a resistência 

ao cisalhamento ± desvio padrão do Valo foi de 11.43 ± 3.56 MPa e do Elipar foi de 9.80 

± 4.27 MPa. Mas essa diferença não foi estatisticamente significativa, assim como as 

taxas de falha clínica após os 12 meses de tratamento (3,16% para o Valo e 2,90% para 

o Elipar).  

O ensaio mecânico de cisalhamento é um dos métodos mais consagrados pela 

literatura para avaliar a fixação do bráquete ao dente, sendo imperativo – de acordo com 

Reynolds (1975) – que a força de adesão apropriada para o uso clínico seja de 5,9 a 7,8 

MPa. Tal valor da resistência do bráquete ao cisalhamento não deve ser muito baixo, 

porque isso resultaria na sua descolagem durante o tratamento, e nem muito alto, dado 

que a remoção do mesmo poderia provocar danos irreversíveis ao esmalte dentário, 

como trincas e/ou fraturas (VIAZIS, CAVANAUGH e BEVIS, 1990; RÜGER et al., 2011; 

LEE et al., 2016). 

A ocorrência da descolagem de bráquetes é um aspecto inerente à prática 

ortodôntica e frustrante tanto para o profissional como para o paciente, resultando em 

aumento do tempo de tratamento e custo adicional com materiais e honorários (KLOCKE 

et al., 2004; MOHAMMED et al., 2016). Os bráquetes, por si só, inviabilizam a incidência 

da luz do aparelho fotoativador sobre toda a camada de resina que foi inserida em sua 

base em virtude da sua opacidade. Dessa maneira, é de se esperar que a conversão dos 
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monômeros em polímeros seja inevitavelmente prejudicada uma vez que depende de 

vários fatores, como o comprimento de onda de luz do aparelho, a intensidade da 

irradiação, o tempo de exposição e a distância entre a ponta do fotoativador e a resina 

(JOHNSTON, LEUNG e FAN, 1985; SMITH e SHIVAPUJA, 1993; RUEGGEBERG, 

CAUGHMAN e CURTIS Jr., 1994; CROOKS, HOOD e HARKNESS, 1997; 

MAVROPOULOS et al., 2008; ULUSOY et al., 2008; LI, 2011; YOSHIDA et al., 2012). 

 Em relação a uma possível influência da distribuição da fotoativação por faces do 

bráquete colado ao esmalte quanto aos valores de resistência de união ao cisalhamento, 

Verma (2016) foi o único autor, até então, a realizar um estudo nesse sentido. Ele utilizou 

três diferentes aparelhos fotoativadores de LED: Elipar S10, Ortholux LED e Ortholux 

Luminous. A amostra consistiu em 120 pré-molares, extraídos com indicação ortodôntica, 

divididos em 6 grupos:  Grupo 1A: Elipar S10 por 20 s (10 s em cada face proximal); 

Grupo 1B: Elipar S10 por 20 s (apenas no centro do bráquete); Grupo 2A: Ortholux LED 

por 10 s (5 s em cada face proximal); Grupo 2B: Ortholux LED por 10 s (apenas no 

centro); Grupo 3A: Ortholux Luminous por 6 s (3 s em cada face proximal); Grupo 3B: 

Ortholux Luminous por 6 s (apenas no centro). Foi observada diferença estatisticamente 

significativa ao comparar os grupos que utilizaram o mesmo aparelho, sendo que os 

protocolos de fotoativação apenas no centro apresentaram menores valores de 

resistência de união ao cisalhamento. 

Diante dos achados científicos e da ausência de um protocolo clínico bem definido 

de colagem em Ortodontia, presume-se que a quantidade de faces do bráquete em que 

o ortodontista posiciona o aparelho fotoativador e/ou o tempo total utilizado por ele nesta 

etapa possam afetar a qualidade da fixação do acessório e o grau de conversão da resina 

utilizada. Deste modo, este trabalho tem como objetivo analisar o efeito de diferentes 

protocolos de fotoativação na resistência de união ao cisalhamento (RUC) de bráquetes 

metálicos colados em esmalte bovino e no grau de conversão (GC) de uma resina 

ortodôntica (Transbond XT – 3M Unitek) utilizando os aparelhos: FlashMax P4 (RMO), 

Valo Cordless (Ultradent) e Radii-Cal (SDI).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar o efeito de diferentes protocolos de fotoativação na resistência de união 

ao cisalhamento (RUC) de bráquetes metálicos colados em esmalte bovino e no grau de 

conversão (GC) de uma resina ortodôntica (Transbond XT – 3M Unitek) utilizando os 

aparelhos fotoativadores: FlashMax P4 (RMO), Valo Cordless (Ultradent) e Radii-Cal 

(SDI). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar se os valores de resistência de união ao cisalhamento obtidos são 

adequados à prática clínica, de acordo com cada uma das unidades testadas e os 

diferentes protocolos de fotoativação; 

Verificar se a quantidade de faces fotoativadas (1 face, 2 faces ou 4 faces) tem 

influência nos valores de resistência de união ao cisalhamento de bráquetes metálicos 

colados ao esmalte; 

Comparar os valores de resistência de união ao cisalhamento de bráquetes 

metálicos colados ao esmalte através da distribuição da fotoativação por pares de faces 

distintos (mesial e distal ou cervical e incisal); 

Verificar a influência do tempo de fotoativação nos valores de resistência de união 

ao cisalhamento de bráquetes metálicos colados ao esmalte; 

Comparar os valores de resistência de união ao cisalhamento dos protocolos que 

foram comuns (fotoativação apenas no centro) a todos os aparelhos; 

Averiguar se existe diferença estatisticamente significativa entre os escores do 

índice Remanescente Adesivo (IRA) após a descolagem do bráquete metálico colado ao 

esmalte; 

Avaliar se há alteração no grau de conversão de uma resina ortodôntica ao se 

utilizar diferentes protocolos de fotoativação e aparelhos fotoativadores. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E CENÁRIO DA PESQUISA 

 Essa pesquisa caracteriza-se como básica de natureza experimental; quantitativa; 

descritiva; laboratorial e transversal.  

Todas as etapas foram realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Departamento de Odontologia, de Engenharia de Materiais, de Física e de 

Química), Natal/RN, entre 2016 e 2017, por um único pesquisador.  

A amostra do trabalho foi não probabilística do tipo intencional para ambas as 

análises: resistência de união ao cisalhamento e grau de conversão. 

  

Quadro 1 – Descrição das variáveis independentes e dependentes. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

NOME DEFINIÇÃO TIPO CATEGORIAS 

Aparelho 
fotoativador 

Aparelho utilizado para a 
fotoativação da resina utilizada 
durante a colagem do 
bráquete ortodôntico ao 
esmalte dentário 

Qualitativa 
nominal 
mutuamente 
exclusiva 

 

▪ FlashMax P4® (RMO) 
▪ Valo Cordless® 

(Ultradent) 
▪ Radii-Cal® (SDI) 

Faces 
fotoativadas 

Quantidade de faces do 
bráquete metálico em que o 
ortodontista posicionou o 
aparelho fotoativador durante 
a colagem em esmalte 
dentário 

Quantitativa 
discreta 

▪ Uma face – Apenas no 
centro 

▪ Duas faces – Mesial e 
distal 

▪ Duas faces – Cervical e 
incisal  

▪ Quatro faces – Mesial, 
distal, incisal e cervical 

Tempo de 
fotoativação 

Quantidade de tempo utilizado 
para fotoativar a resina 
durante a colagem do 
bráquete ortodôntico ao 
esmalte dentário de acordo 
com cada unidade 
fotoativadora e os protocolos 
pré-definidos 

Quantitativa 
discreta 
▪ Valor em 

segundos (s) 

▪ FlashMax P4® 
. 2 segundos 
. 3 segundos 
. 4 segundos 
. 6 segundos 

▪ Valo Cordless®  
. 3 segundos 
. 6 segundos 

▪ Radii-Cal®  
. 20 segundos 
. 40 segundos 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 

NOME DEFINIÇÃO TIPO CATEGORIAS 

Resistência de 
união ao 
cisalhamento 

Força requerida para descolar 
o bráquete ortodôntico 
metálico colado em esmalte 
dentário durante o ensaio 
mecânico de cisalhamento  

Quantitativa 
contínua 
▪ Valor em 

Megapascal 
(MPa) 

- 
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Grau de 
conversão 

Processo que descreve a 
conversão dos monômeros do 
composto resinoso em cadeias 
poliméricas e que garante a 
manutenção das propriedades 
físicas, químicas, biológicas e 
estéticas das resinas 

Quantitativa 
discreta 
▪ Valor em 

percentagem 
(%) de 0 a 
100 

 

- 

Índice 
Remanescente 
Adesivo (IRA) 

Classificação quanto à falha 
de adesão a partir da 
quantificação do 
remanescente adesivo que 
permaneceu no dente e 
bráquete após a descolagem 
deste 

Qualitativa ordinal 
mutuamente 
exclusiva 

▪ Escore 1 - toda resina 
ficou no esmalte 

▪ Escore 2 - mais de 90% 
da resina ficou no 
esmalte 

▪ Escore 3 - mais de 10% 
e menos de 90% da 
resina ficou no esmalte 

▪ Escore 4 - menos de 
10% da resina ficou no 
esmalte 

▪ Escore 5 - nenhuma 
resina ficou no esmalte 

Fonte: Autor. 

  

Quadro 2 – Validade dos dados e confiabilidade do estudo. 

BIAS/VIÉS  SOLUÇÃO 

Seleção ▪ Randomização – Distribuição aleatória dos 
corpos de prova entre os grupos  

Fase operacional/Avaliação ▪ Uso de técnicas validadas na literatura – 
Ensaio mecânico de cisalhamento em uma 
máquina de ensaios universal e análise do 
grau de conversão através de Espectrometria 
de Infravermelho com Transformada de 
Fourier – FT-IR 

▪ Calibração intra-examinador (avaliação do 
IRA) – Reavaliação de 13% da amostra após 
um período de 15 dias e realização do cálculo 
do Índice de Kappa 

Fonte: Autor. 

 

3.2 RADIÔMETRO 

As potências das unidades fotoativadoras testadas nesse estudo foram aferidas 

através de um radiômetro analógico Led-Kondortech® (Kondortech, São Carlos, SP, 

Brasil). Durante a aferição, todos os aparelhos fotoativadores estavam completamente 

carregados. 
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3.3 ENSAIO MECÂNICO DE CISALHAMENTO 

 

3.3.1 SELEÇÃO DOS DENTES E PREPARO DOS CORPOS DE PROVA 

Foram selecionados para a amostra duzentos e trinta incisivos inferiores 

permanentes e o critério de inclusão utilizado foi ser dente bovino; o de exclusão foi a 

coroa do dente apresentar-se visualmente com trincas e/ou fraturas e o tempo pós-

extração ser superior a um mês. Se existentes, quaisquer tecidos mole ou duro aderidos 

às coroas foram previamente removidos com curetas periodontais. Com o auxílio de um 

disco diamantado dupla face (Microdont, São Paulo, SP, Brasil) montado em micromotor 

e peça reta (Kavo, Joinville, SC, Brasil), todas as raízes foram seccionadas ao nível da 

junção amelocementária e descartadas (Figuras 1). Em seguida, as coroas foram 

armazenadas em recipientes plásticos com água destilada e a 4ºC (refrigerador) até o 

momento da confecção dos corpos de prova (INTERNATIONAL STARDADIZATION 

ORGANIZATION, 2003), período máximo de um mês.  

 

 

 

Figuras 1 – A) Incisivo inferior bovino com coroa intacta, sem trincas ou fraturas. B) Seccionamento 

ao nível da junção amelocementária. C) Dente seccionado. 

 

 

Visando facilitar o manuseio dos corpos de prova na etapa do cisalhamento, cada 

coroa foi incluída em resina acrílica quimicamente ativada (Vipiflash e Ortocor®, Vipi, 
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Pirassununga, SP, Brasil) utilizando um molde retangular pré-confeccionado em silicone 

industrial (Silicone Master®, Talmax, Curitiba, PR, Brasil). Durante a inclusão, a face 

vestibular de cada coroa ficou em contato direto com a base do molde, evitando o seu 

recobrimento com resina. Não foi realizado o selamento da câmara pulpar previamente 

às inclusões. 

Levando em consideração a ISO/TS 11405 (INTERNATIONAL 

STARDADIZATION ORGANIZATION, 2003), uma área de tamanho suficiente para a 

colagem dos bráquetes foi minimamente planificada utilizando-se lixas d’água de 

diferentes granulações de modo progressivo (#200, 400 e 600) e sob constante irrigação 

com água em uma politriz/lixadeira metalográfica Aropol 2V-PU® (Arotec, Cotia, SP, 

Brasil). Essa planificação foi realizada cuidadosamente durante 10 segundos a cada lixa 

para apenas uniformizar a superfície do esmalte exposto, sem removê-lo em excesso 

(Figuras 2).  

 

 

 

Figuras 2 – A) Planificação da superfície vestibular na politriz/lixadeira metalográfica (lixa d’água 

ao fundo). B) Aspecto do esmalte dentário após a sua planificação. 

 

 

3.3.2 COLAGEM DOS BRÁQUETES 

Posteriormente à planificação, realizou-se a profilaxia do esmalte dentário por dez 

segundos utilizando micromotor em baixa rotação, taça de borracha, seringa tríplice e 
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pedra pomes e água. Cada taça de borracha foi utilizada em, no máximo, dez coroas. Ao 

final, as coroas foram lavadas com água até a remoção total da pasta de pedra pomes e 

secas com jatos de ar durante dez segundos. A área da superfície vestibular exposta foi 

delimitada posicionando-se sobre o esmalte uma fita adesiva isolante (Scotch®, 3M, 

Sumaré, SP, Brasil) com um orifício circular de 4,5 mm de diâmetro (Figura 3A). 

Após essa profilaxia, foi realizado no esmalte exposto o condicionamento com 

ácido fosfórico a 37% (Condac 37®, FGM, Joinville, SC, Brasil) durante 15 segundos. 

Decorrido este tempo, o ácido foi removido com jatos de água (30 segundos), e o esmalte 

foi seco com jatos de ar durante 5 segundos. Em seguida, o Primer Transbond XT® foi 

aplicado na superfície do esmalte com o auxílio de um microbrush (Brushfine®, KG 

Sorensen, Cotia, SP, Brasil), e o excesso de adesivo removido com um leve jato de ar 

por 2 segundos. Para realizar a colagem dos bráquetes, as 230 coroas foram distribuídas 

aletoriamente de acordo com 23 protocolos de fotoativação, conforme ilustrado no 

Quadro 3.  

Perpendicular ao longo eixo do dente, uma vez que o corpo de prova é disposto 

horizontalmente durante o ensaio de cisalhamento (Figura 4), um bráquete de incisivo 

inferior prescrição Edgewise Slim® (Morelli, Sorocaba, SP, Brasil) com resina ortodôntica 

Pasta Adesiva Transbond XT® em sua base foi posicionado na face vestibular de cada 

coroa, e os excessos de resina ao redor dos bráquetes foram removidos (Figura 3A) com 

o auxílio de uma sonda exploradora número 5 (SSWhite Duflex, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil). Em todos os grupos a exposição da luz foi direcionada ao bráquete de modo que 

a ponta do aparelho fotoativador sempre tocasse a superfície do mesmo, suavemente 

para assegurar que sua posição não fosse alterada. Ao final da fotoativação, a fita 

isolante era removida (Figura 3B). A descrição dos materiais de colagem e dos aparelhos 

fotoativadores utilizados neste estudo são exibidas nos Quadros 4 e 5, respectivamente. 
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Figuras 3 – A) Remoção do excesso de resina. B) Aspecto final do corpo de prova. 
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Quadro 3 – Protocolos de fotoativação realizados durante a colagem dos bráquetes de acordo com cada fotoativador utilizado, as faces fotoativadas 

e o tempo de fotoativação em cada face. 

 
PROTOCOLOS DE FOTOATIVAÇÃO  

 

Colagem de bráquetes metálicos em coroas bovinas incluídas em resina acrílica (N=230/n=10)  

 
FlashMax P4® 

  
Valo Cordless® 

  
Radii-Cal® 

 

 
▪ 2 segundos no centro (P2C) 
 
▪ 1 segundo na face mesial + 1 

segundo na face distal (P1M1D) 
 
▪ 1 segundo na face cervical + 1 

segundo na face incisal (P1C1I)  

 
▪ 3 segundos no centro 

(P3C) 
 

 
▪ 3 segundos no centro 

(V3C) 
 

 
▪ 20 segundos no centro (R20C) 
 
▪ 10 segundos na face mesial + 10 

segundos na face distal (R10M10D) 
 
▪ 10 segundos na face cervical + 10 

segundos na face incisal (R10C10I) 
 
▪ 5 segundos em cada face (mesial, 

distal, incisal e cervical) (R5CF) 
 

 
▪ 4 segundos no centro (P4C) 
 
▪ 2 segundos na face mesial + 2 

segundos na face distal (P2M2D) 
 
▪ 2 segundos na face cervical + 2 

segundos na face incisal (P2C2I) 
 
▪ 1 segundo em cada face 

(mesial, distal, incisal e 
cervical) (P1CF) 

 

 
▪ 6 segundos no centro 

(P6C) 
 
▪ 3 segundos na face 

mesial + 3 segundos 
na face distal (P3M3D) 

 
▪ 3 segundos na face 

cervical + 3 segundos 
na face incisal (P3C3I) 

 

 
▪ 6 segundos no centro 

(V6C) 
 
▪ 3 segundos na face 

mesial + 3 segundos na 
face distal (V3M3D) 

 
▪ 3 segundos na face 

cervical + 3 segundos 
na face incisal (V3C3I) 

 

 
▪ 40 segundos no centro (R40C) 
 
▪ 20 segundos na face mesial + 20 

segundos na face distal (R20M20D) 
 
▪ 20 segundos na face cervical + 20 

segundos na face incisal (R20CI20) 
 
▪ 10 segundos em cada face (mesial, 

distal, incisal e cervical) (R10CF) 
 

Fonte: Autor.  
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Quadro 4 – Materiais de colagem utilizados neste estudo. 

Material/ Lote Fabricante Composição % por 
peso 

Primer 
Transbond XT® 
 
Lote 
N668081 

3M Unitek 
(Monrovia, 
CA, EUA) 

- BisGMA 
- TEDMA 
- Trifenil antimônio 
- (4-dimetilamina)-benzenetanol 
- DL-Caforquinona 
- Hidroquinona 

45-55* 
45-55* 
<1* 
<0,5* 
<0,3* 
<0,03* 
 

Pasta Adesiva 
Transbond XT® 
 
Lotes 
N660371 
N763291 

3M Unitek 
(Monrovia, 
CA, EUA) 

- Quartzo de silano tratado 
- BisGMA 
- Dimetacrilato de bisfenol A Bis (2-hidroxietil 
éter) 
- Sílica de silano tratado 
- Hexafluorfosfato de difeniliodônio 
 
* Componente fotoiniciador: Canforoquinona 
(400-500nm) 

70-80* 
10-20* 
5-10* 
<2* 
<0,2* 

BisGMA: Dimetacrilato de bisfenol A diglicidil etér; TEGDMA: Dimetacrilato trietilenoglicol; HEMA: 

2-Hidroxietil metacrilato. 

*A identidade química específica e/ou porcentagem exata (concentração) desta composição é 

mantida como segredo comercial. 

Fonte: Autor. 

 

Quadro 5 – Aparelhos fotoativadores utilizados neste estudo. 

Aparelho 
fotoativador 

Fabricante Potência utilizada nesse 
estudo de acordo com o 
fabricante  

Faixas de 
comprimento de onda 

FlashMax P4®  
 

RMO (Denver, 
Colorado, 
EUA) 

4.000-5.000 mW/cm2 
 

450-470 nm (intervalo 
do pico: 460nm) 
 

Valo Cordless® 
 

Ultradent, 
(South Jordan, 
Utah) 

3.200 mW/cm2 – Modo Xtra 
power 
 

395-480 nm (intervalos 
do pico: 400 e 460nm) 

Radii-Cal® SDI (São 
Paulo, SP, 
Brasil) 

1.200 mW/cm2 440-480 nm (intervalo 
do pico: 460nm) 
 

Fonte: Autor. 

 

3.3.3 ENVELHECIMENTO DOS CORPOS DE PROVA 

 Previamente ao teste de resistência adesiva, as amostras foram 

distribuídas em 23 recipientes plásticos (um para cada grupo) com água 

destilada suficiente para recobrir a superfície de todos os corpos de prova e 

armazenadas em estufa (37°C) por um período de 4 meses.  
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3.3.4 ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE UNIÃO AO CISALHAMENTO 

 Para avaliar a resistência de união ao cisalhamento do bráquete ao dente, 

foi realizado o teste de cisalhamento em uma máquina de ensaios universal 

Zwick Roell® (Zwick Roell, Ulm, Alemanha) com o auxílio de dois dispositivos 

metálicos. Um capaz de fixar o corpo de prova (X) – de modo que a interface 

bráquete/esmalte permanecesse perpendicular ao plano horizontal – e outro em 

forma de faca (Y), que foi acoplado à célula de carga (100 Kgf) da máquina e 

incidiu verticalmente na interface bráquete/esmalte a uma velocidade constante 

de 1 mm/minuto até ocorrer a fratura (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4 – Representação dos dispositivos metálicos utilizados para o ensaio mecânico 

de cisalhamento com o corpo de prova em posição.  

 

 

 A força requerida para descolar o bráquete, que representa a RUC, foi 

gerada em Newton (N) e convertida em Megapascal (MPa) de acordo com a 

seguinte fórmula:  

 

    RUC (MPa) = F (N) 

                     A (mm2)  

 

Sendo A a área da base do bráquete de 9,24 mm2 – 3,3 mm de 

comprimento no sentido vertical x 2,8 mm de largura no sentido horizontal, 
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medidas feitas com paquímetro digital (Mitutoyo, Suzano, SP, Brasil - Exatidão: 

± 0,02 mm). 

 

3.3.5 ANÁLISE DO TIPO DE FALHA DE UNIÃO: IRA 

Após o descolamento, os tipos de falha de união foram analisados em um 

estereomicroscópio (Nikon SMZ800, Tóquio, Japão) com aumento de 25X e 

classificados de acordo com o Índice Remanescente Adesivo (IRA) proposto por 

Bishara e Trulove (1990):  

▪ Escore 1 - toda resina ficou no esmalte; 

▪ Escore 2 - mais de 90% da resina ficou no esmalte; 

▪ Escore 3 - mais de 10% e menos de 90% da resina ficou no esmalte; 

▪ Escore 4 - menos de 10% da resina ficou no esmalte; 

▪ E escore 5 - nenhuma resina ficou no esmalte.  

Essa classificação foi efetuada a partir da avaliação de um único 

pesquisador, como mencionado no item 3.1, e posteriormente foi realizado o 

cálculo do Índice de Kappa (K). De acordo com Landis e Koch (1977), valores de 

K menores do que 0,00 indicam concordância quase inexistente; entre 0,00-0,20 

indicam concordância pequena; entre 0,21-0,40 indicam concordância 

insatisfatória; entre 0,41-0,60 indicam concordância satisfatória; entre 0,61-0,80 

indicam concordância substancial e entre 0,81-1,00 indicam concordância quase 

perfeita. 

Com finalidade ilustrativa, duas amostras representativas de cada um dos 

escores encontrados foram observadas em Microscopia Eletrônica de 

Varredura/MEV (TM3000, HITACHI, Tóquio, Japão) nos aumentos 25X, 30X e 

40X. 

 

3.4 GRAU DE CONVERSÃO 

 

3.4.1 PREPARO DOS CORPOS DE PROVA 

 Duzentos e trinta discos de resina foram confeccionados para análise do 

grau de conversão da mesma de acordo com os 23 protocolos de fotoativação 

(n=10) descritos no Quadro 3.  

 Inicialmente, um segmento de Pasta Adesiva Transbond XT® (Quadro 4) de 

2 mm de comprimento, aproximadamente, foi disposto em uma lâmina de vidro 
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lisa lapidada para microscopia (26 mm x 76 mm x 1 mm) com auxílio de uma 

espátula de inserção número 1 (SSWhite Duflex, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Essa 

lâmina de vidro encontrava-se sob um pedaço de fita adesiva isolante opaca na 

cor preta (Scotch®, 3M, Sumaré, SP, Brasil) com a finalidade de facilitar a 

visualização do campo de trabalho (Figura 5A).  

 Em seguida, uma tira de poliéster (Preven, Guapirama, PR, Brasil) foi 

posicionada sob a porção de resina e fixada à lâmina de vidro com pedaços de 

fita adesiva transparente (3M, Sumaré, SP, Brasil). Tal tira de poliéster continha 

um bráquete metálico (igual ao utilizado no item 3.3.2) previamente fixado ao 

centro da mesma com uma mínima porção de adesivo à base de cianoacrilato 

(Super Bonder®, Loctite, Diadema, SP, Brasil) para que não ocorresse sua 

movimentação durante a fase de fotoativação. Esse bráquete foi posicionado 

exatamente sobre o local onde havia sido colocada a resina (Figura 5B). 

 

 

 

Figuras 5 –  A) Segmento resinoso de aproximadamente 2 mm disposto na lâmina de 

vidro. B) Tira de poliéster contendo um bráquete posicionada sob a porção de resina e 

fixada à lâmina de vidro com pedaços de fita adesiva transparente. 
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Posteriormente, com o uso da espátula inserida no slot do bráquete, uma 

força foi aplicada gradualmente sobre o mesmo para que houvesse a preensão 

do segmento resinoso e a formação de um disco com 0,1 mm de espessura e, em 

média, 5 mm de diâmetro (Figuras 6). Assim, foi realizada a fotoativação de acordo 

com os 23 protocolos, simulando a colagem em esmalte dentário. Finalizada a 

fotoativação, a tira de poliéster com o bráquete foi removida, limpa com álcool 

70% (Quality Vic Pharma, Taquaritinga, SP, Brasil) na face que esteve em contato 

com a resina e reservada para a confecção de outro disco.  

 

 

 

Figuras 6 – A) Preensão do segmento resinoso com o uso da espátula inserida no slot do 

bráquete. B) Aspecto da resina pós-preensão (em formato de disco).  

 

 O disco confeccionado foi, então, cuidadosamente removido com um bisturi 

15C (Lamedid Solidor, Osasco, SP, Brasil) acoplado a um cabo para bisturi nº 03 



32 
 

(Golgran, São Caetano do Sul, SP, Brasil) e armazenado durante o período de 24 

horas em um recipiente com seu interior totalmente isolado da luz externa 

(recipiente comum, mas completamente envolto por fita adesiva isolante opaca na 

cor preta – Scotch®, 3M, Sumaré, SP, Brasil), conforme demonstrado nas Figuras 

7A e 7B. Cada grupo possuiu um recipiente específico para o seu 

armazenamento, totalizando 23 recipientes. 

 

 

 

Figuras 7 – A) Remoção do disco de resina com o bisturi. B) Armazenamento do corpo 

de prova em recipiente com seu interior totalmente isolado da luz externa. C) Corpos de 

prova. 

 

 

 Após a remoção de cada disco foi realizada a limpeza da lâmina de vidro 

com auxílio de algodão estéril (Cremer, São Paulo, SP, Brasil) e álcool 70% e, em 

seguida, a secagem da mesma com outra porção de algodão estéril. Se 

porventura a tira de poliéster com o bráquete em seu centro tivesse apresentado 

alguma falha ou defeito em decorrência do constante uso, outra nova com as 

mesmas características seria imediatamente confeccionada para a substituição.  

 

3.4.2 MENSURAÇÃO DO GRAU DE CONVERSÃO 

 Decorrido o período de 24 horas, as mensurações necessárias para se 

determinar o grau de conversão (GC) foram realizadas através de um 

Espectrofotômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier – FT-IR 
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(IRAffinity-1®, Shimadzu, Tóquio, Japão) equipado com dispositivo de reflectância 

total atenuada (módulo HATR MIRacle com prisma de ZnSe, PIKE Technologies, 

Madison, WI, EUA). Todos os corpos de prova foram posicionados no centro da 

janela do espectrofotômetro (Figuras 8). 

 O software utilizado para medição dos espectros foi o Shimadzu IRsolution 

1.60® (Shimadzu Corporation, 2011). E inicialmente foi realizada a normalização 

dos resultados de cada amostra para que, em seguida, fosse feito o ajuste da linha 

base. 

 Os espectros foram obtidos sob as seguintes condições:  

▪ Modo de absorbância; 

▪ Número de scans: 32; 

▪ Faixa: 700 – 4000 cm-1; 

▪ Resolução: 4 cm-1. 

 Tendo em vista que o monômero predominante na Pasta Adesiva 

Transbond XT® é o BisGMA (Quadro 4), o grau de conversão em percentual (%) 

foi calculado através da razão entre a intensidade da banda referente às duplas 

ligações vinílicas do grupo metacrilato (com absorção de energia na região de 

1637 cm-1 – pico alifático) e a intensidade da banda das duplas ligações 

aromáticas (com absorção de energia na região de 1608 cm-1 – pico aromático), 

esta que foi utilizada como padrão interno da amostra (não se altera após a reação 

de fotopolimerização) (MATINLINNA, LASSILA e KANGASNIEMI, 2005; 

VÄKIPARTA, PUSKA e VALLITTU, 2006). 

 Com os dados da altura da absorção no máximo dos picos a 1637 e a 1608 

cm-1 para amostras polimerizadas e não polimerizadas, os valores foram lançados 

na seguinte equação: 

 

  GC (%) =   1 -   R (1637/1608) amostra polimerizada           x 100 

                            R (1637/1608) amostra não polimerizada  

 

  No que diz respeito às amostras não polimerizadas e à obtenção dos 

dados necessários à equação, dez segmentos da Transbond XT (3M Unitek) de 2 

mm de comprimento, aproximadamente, foram individualmente colocados no 

centro da janela do espectrofotômetro para que, em seguida, fosse realizada a 

sua análise. Ao final foi feita a média dos dados dessas 10 amostras e a definição 
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de valores padrões quanto aos picos a 1637 e a 1608 cm-1 da amostra não 

polimerizada. 

 

 

 

Figuras 8 – Espectrofotômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier – FT-IR. 

A) Corpo de prova devidamente posicionado no centro da janela do espectrofotômetro. 

B) Dispositivo do espectrofotômetro ajustado para dar início à medição dos espectros.   

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

O banco de dados da pesquisa foi construído no programa Microsoft Excel 

versão 2016® (Microsoft Corporation, Redmond, EUA), e o software utilizado 

para a obtenção dos cálculos estatísticos foi o Statistical Package for Social 

Sciences® versão 20.0 (IBM SPSS Statistics 20). O cálculo do poder da amostra 

foi realizado através do site www.openepi.com (OpenEpi, versão 3). 

Os resultados do ensaio de cisalhamento e do grau de conversão foram 

avaliados descritivamente e através do teste T de Student, da Análise de 

Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey, conforme ilustrado na Figura 

9. Os escores das falhas de união classificadas de acordo com o IRA foram 

analisados descritivamente e através do teste de Kruskal-Wallis.  

Em todos os casos foi considerado o nível de significância de 5%. 

 

http://www.openepi.com/
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Figura 9 – Fluxograma indicando as análises estatísticas realizadas nesse estudo no que diz respeito aos testes T de Student e às Análises de 

Variância (ANOVA one way) dos resultados do ensaio de cisalhamento e do grau de conversão.
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4 RESULTADOS  

 

4.1 PODER DA AMOSTRA 

 Considerando as diferenças das médias entre os grupos P3C e o V3C e os 

desvios-padrões das mesmas, o poder da amostra para o ensaio de resistência 

ao cisalhamento e para o cálculo do grau de conversão foi estimado em 99,88% 

e 99,4%, respectivamente, com intervalo de confiança de 95%. 

 

4.2 RADIÔMETRO 

A Tabela 1 exibe a potência informada pelo fabricante e a potência 

verificada através da mensuração com o radiômetro, cuja sensibilidade varia de 

0 a 3000 mW/cm2, de cada uma das unidades fotoativadoras utilizadas nesse 

estudo. Todos os aparelhos foram utilizados seguindo as instruções dos seus 

respectivos manuais. 

 

Tabela 1 – Potência das unidades fotoativadoras utilizadas nesse estudo de acordo com o 

fabricante e com a aferição no radiômetro. 

 

APARELHO 

FOTOATIVADOR 

POTÊNCIA DE 

ACORDO COM O 

FABRICANTE 

(mW/cm2) 

 

POTÊNCIA DE ACORDO COM O RADIÔMETRO 

(mW/cm2) 

FlashMax P4® 4.000-5.000 

mW/cm2 

≥ 3000 mW/cm2 – Sem a 

ponteira de proteção da 

lente de uso obrigatório 

(de acordo com o 

manual) 

1.500 mW/cm2 – Com 

a ponteira de proteção 

da lente de uso 

obrigatório (de acordo 

com o manual) 

Valo Cordless® 3.200 mW/cm2 – 

Modo Xtra power 

 

2.600 mW/cm2 

Radii-Cal® 1.200 mW/cm2 1.150 mW/cm2 – Sem o 

protetor da lente de uso 

obrigatório (de acordo 

com o manual) 

750 mW/cm2 – Com o 

protetor da lente de 

uso obrigatório (de 

acordo com o manual) 

Fonte: Autor. 
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4.3 RESISTÊNCIA DE UNIÃO AO CISALHAMENTO (RUC)  

 

▪ FLASHMAX P4 

As médias e desvios-padrões das resistências de união ao cisalhamento 

(MPa) decorrentes dos protocolos de fotoativação que utilizaram o FlashMax P4 

estão apresentados na Tabela 2 e representados graficamente na Figura 10 

(com intervalo de confiança de 95%). Dentre os valores obtidos, apenas os 

referentes aos protocolos P1M1D, P2C2I e P6C fazem parte do intervalo de valores 

de resistência de união ao cisalhamento considerados clinicamente aceitos (5,9 

a 7,8 MPa) de acordo com a literatura (REYNOLDS, 1975). 

 

Tabela 2 – Médias das resistências de união ao cisalhamento (MPa) ± desvio padrão 

decorrentes dos protocolos de fotoativação que utilizaram o FlashMax P4.  

PROTOCOLO DE FOTOATIVAÇÃO N MÉDIA ± DP 

P2C 10  2,28 ± 0,83 AD 

P1M1D 10 6,40 ± 2,14 G 

P1C1I 10 4,18 ± 2,19 AI 

P3C 10  3,66 ± 1,97 DE 

P4C 10 5,79 ± 2,27 BEF 

P2M2D 10 4,15 ± 1,65 BH 

P2C2I 10  5,86 ± 1,84 BI 

P1CF 10 4,69 ± 1,35 B 

P6C 10 7,10 ± 1,92 CF 

P3M3D 10  5,34 ± 1,92 CGH 

P3C3I 10 5,63 ± 2,14 CI 

Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05) entre os protocolos de acordo com o teste 

T de Student ou de Tukey. 

Fonte: Autor. 
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Figura 10 – Médias das resistências de união ao cisalhamento (MPa) decorrentes dos 

protocolos do FlashMax P4 com intervalo de confiança de 95%. 

Fonte: IBM SPSS Statistics 20. 

 

 

Considerando o tempo de fotoativação de 2 segundos, o resultado da 

Análise de Variância (ANOVA one way) de acordo com a RUC (MPa) para os 

protocolos P2C, P1M1D e P1C1I está apresentado na Tabela 3. Foi observada 

diferença estatisticamente significativa (p=0,000) entre os mesmos, sendo que 

somente o grupo P1M1D não foi estatisticamente semelhante aos demais (p=0,000 

e p=0,029 para o P2C e P1C1I, respectivamente) de acordo com o teste de Tukey.  
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Tabela 3 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com a RUC (MPa) para os protocolos P2C, P1M1D e P1C1I. 

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p   

Entre os grupos 85,355 2 42,678 12,744 0,000 P2C A 

Resíduo 90,418 27 3,349  P1M1D - 

Total 175,773 29  P1C1I A 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F.  

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05).  

Teste de Homocedasticidade (p<0,05). 

Fonte: Autor. 

 

Levando em consideração o tempo de fotoativação de 4 segundos, os 

valores médios da RUC (MPa) dos protocolos P4C, P2M2D, P2C2I e P1CF não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas (p=0,109) de acordo com 

o resultado da Análise de Variância (ANOVA one way). O mesmo foi observado 

em relação aos protocolos com tempo de fotoativação de 6 segundos – P6C, 

P3M3D e P3C3I (p=0,127) – e àqueles nos quais a fotoativação foi realizada apenas 

nas faces cervical e incisal – P1C1I, P2C2I e P3C3I (p=0,160).  

Considerando todos protocolos nos quais a fotoativação foi realizada 

apenas na face central – P2C, P3C, P4C e P6C, o resultado da Análise de Variância 

(ANOVA one way) de acordo com a RUC (MPa) está apresentado na Tabela 4. 

Os valores médios da RUC foram significativamente afetados pelo fator “tempo 

de fotoativação” (p=0,000), sendo estatisticamente semelhantes os protocolos 

(P2C e P3C), (P3C e P4C) e (P4C e P6C) de acordo com o teste de Tukey.  

 

Tabela 4 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com a RUC (MPa) para os protocolos P2C, P3C, P4C e P6C. 

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p  P2C A 

Entre os grupos 138,938 3 46,313 13,881 0,000 P3C AB 

Resíduo 120,107 36 3,336  P4C BC 

Total 259,045 39  P6C C 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F. 

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05). 

Teste de Homocedasticidade (p>0,05). 

Fonte: Autor. 
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Considerando os protocolos nos quais a fotoativação foi realizada apenas 

nas faces mesial e distal –  P1M1D, P2M2D e P3M3D, o resultado da Análise de 

Variância (ANOVA one way) de acordo com a RUC (MPa) está apresentado na 

Tabela 5. Os valores médios da RUC foram significativamente afetados pelo fator 

“tempo de fotoativação” (p=0,046), sendo estatisticamente diferentes apenas os 

protocolos (P1M1D e P2M2D), com p=0,036, de acordo com o teste de Tukey. 

 

Tabela 5 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com a RUC (MPa) para os protocolos P1M1D, P2M2D e P3M3D. 

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p   

Entre os grupos 25,420 2 12,710 3,466 0,046 P1M1D A 

Resíduo 99,010 27 3,667  P2M2D B 

Total 124,429 29  P3M3D AB 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F. 

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05).  

Teste de Homocedasticidade (p>0,05). 

Fonte: Autor. 

 

▪ VALO CORDLESS 

As médias e desvios-padrões das resistências de união ao cisalhamento 

(MPa) decorrentes dos protocolos de fotoativação que utilizaram o Valo Cordless 

estão apresentados na Tabela 6 e representados graficamente na Figura 11 

(com intervalo de confiança de 95%). Dentre os valores obtidos, apenas o 

referente ao protocolo V6C faz parte do intervalo de valores de resistência de 

união ao cisalhamento considerados clinicamente aceitos (5,9 a 7,8 MPa) de 

acordo com a literatura (REYNOLDS, 1975). 

O único grupo dos 23 que apresentou falha pré-teste (descolagem do 

bráquete) ao ensaio de cisalhamento e, consequentemente, à análise do IRA foi 

o V3C3I, sendo que dois corpos de prova foram perdidos. 
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Tabela 6 – Médias das resistências de união ao cisalhamento (MPa) ± desvio padrão 

decorrentes dos protocolos de fotoativação que utilizaram o Valo Cordless.  

PROTOCOLO DE FOTOATIVAÇÃO N MÉDIA ± DP 

V3C 10  8,71 ± 3,11 A 

V6C 10 6,22 ± 3,19 AB 

V3M3D 10 4,41 ± 3,34 B 

V3C3I 8  3,66 ± 3,02 B 

Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05) entre os protocolos de acordo com o teste 

T de Student ou de Tukey. 

Fonte: Autor. 

 

 

 

Figura 11 – Médias das resistências de união ao cisalhamento (MPa) decorrentes dos 

protocolos do Valo Cordless com intervalo de confiança de 95%. 

Fonte: IBM SPSS Statistics 20. 

 

 

Considerando o tempo de fotoativação de 6 segundos, os valores médios 

da RUC (MPa) dos protocolos V6C, V3M3D e V3C3I não foram significativamente 

afetados pelo fator “faces fotoativadas” (p=0,230) de acordo com o resultado da 

Análise de Variância (ANOVA one way).  
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Da mesma forma, o resultado do teste T de Student para os protocolos 

nos quais a fotoativação foi realizada apenas na face central – V3C e V6C – não 

apresentou diferença estatisticamente significativa (p=0,093). 

 

▪ RADII-CAL 

As médias e desvios-padrões das resistências de união ao cisalhamento 

(MPa) decorrentes dos protocolos de fotoativação que utilizaram o Radii-Cal 

estão apresentados na Tabela 7 e representados graficamente na Figura 12 

(com intervalo de confiança de 95%). Dentre os valores obtidos, apenas o 

referente ao protocolo R10C10I faz parte do intervalo de valores de resistência de 

união ao cisalhamento considerados clinicamente aceitos (5,9 a 7,8 MPa) de 

acordo com a literatura (REYNOLDS, 1975). 

 

Tabela 7 – Médias das resistências de união ao cisalhamento (MPa) ± desvio padrão 

decorrentes dos protocolos de fotoativação que utilizaram o Radii-Cal.  

PROTOCOLO DE FOTOATIVAÇÃO N MÉDIA ± DP 

R20C 10  13,47 ± 3,78 A 

R10M10D 10 8,58 ± 4,72 BD 

R10C10I 10 6,97 ± 2,66 BE 

R5CF 10  9,68 ± 4,27 ABF 

R40C 10 9,78 ± 3,88 C 

R20M20D 10 9,57 ± 4,70 CD 

R20C20I 10  9,09 ± 3,44 CE 

R10CF 10 9,57 ± 3,94 CF 

Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05) entre os protocolos de acordo com o teste 

T de Student ou de Tukey. 

Fonte: Autor. 
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Figura 12 – Médias das resistências de união ao cisalhamento (MPa) decorrentes dos 

protocolos do Radii-Cal com intervalo de confiança de 95%. 

Fonte: IBM SPSS Statistics 20. 

 

 

Avaliando-se o tempo de fotoativação de 20 segundos, o resultado da 

Análise de Variância (ANOVA one way) de acordo com a RUC (MPa) para os 

protocolos R20C, R10M10D, R10C10I e R5CF está apresentado na Tabela 8. Foi 

observada diferença estatisticamente significativa (p=0,006) entre os mesmos, 

sendo estatisticamente diferentes apenas os protocolos (R20C e R10M10D) e (R20C 

e R10C10I) com p=0,041 e p=0,004, respectivamente, de acordo com o teste de 

Tukey. 
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Tabela 8 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com a RUC (MPa) para os protocolos R20C, R10M10D, R10C10I e R5CF. 

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p  R20C A 

Entre os grupos 229,137 3 76,379 4,945 0,006 R10M10D B 

Resíduo 556,034 36 15,445  R10C10I B 

Total 785,168 39  R5CF AB 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F. 

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05).  

Teste de Homocedasticidade (p>0,05). 

Fonte: Autor. 

 

Para o tempo de fotoativação de 40 segundos, os valores médios da RUC 

(MPa) dos protocolos R40C, R20M20D, R20C20I e R10CF não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa (p=0,984) de acordo com o resultado da Análise de 

Variância (ANOVA one way).  

Os resultados dos testes T de Student para os protocolos nos quais a 

fotoativação foi realizada com tempos diferentes, mas nas mesmas faces – 

(R10M10D e R20M20D), (R10C10I e R20C20I) e (R5CF e R10CF) – não foram 

significativamente afetados pelo fator “tempo de fotoativação” – (p=0,642, 

p=0,142 e p=0,952, respectivamente). Exceto no que diz respeito àqueles onde 

a fotoativação foi realizada apenas no centro (R20C e R40C), uma vez que o 

resultado do teste T de Student apresentou diferença estatisticamente 

significativa (p=0,045) de acordo com a RUC (MPa).  

 

▪ FLASHMAX P4 versus VALO CORDLESS 

Para o tempo de fotoativação de 3 segundos no centro, os valores médios 

da RUC (MPa) dos protocolos P3C e V3C foram significativamente afetados pelo 

fator “aparelho fotoativador” (p=0,001) de acordo com o resultado do teste T de 

Student. 

Para o tempo de fotoativação de 6 segundos na face central, os valores 

médios da RUC (MPa) dos protocolos P6C e V6C foram estatisticamente 

semelhantes (p=0,465). Da mesma forma, o resultado do teste T de Student para 

os protocolos nos quais a fotoativação foi realizada durante 3 segundos na face 

mesial e 3 segundos na distal (P3M3D e V3M3D) não apresentou diferença 
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estatisticamente significativa (p=0,460). O que também foi observado para os 

protocolos nos quais a fotoativação foi realizada durante 3 segundos na face 

cervical e 3 segundos na incisal (P3C3I e V3C3I), p=0,146. 

Dentre os valores obtidos, apenas os referentes aos protocolos P6C e V6C 

fazem parte do intervalo de valores de resistência de união ao cisalhamento 

considerados clinicamente aceitos (5,9 a 7,8 MPa) de acordo com a literatura 

(REYNOLDS, 1975). 

 

▪ TODOS OS APARELHOS 

Considerando os protocolos do presente estudo onde a fotoativação foi 

realizada apenas no centro, uma vez que foram comuns a todos os aparelhos e 

com todos os tempos testados, o resultado da Análise de Variância (ANOVA one 

way) de acordo com a RUC (MPa) está apresentado na Tabela 9 e foi 

estatisticamente significativo (p=0,000). O resultado do teste de Tukey encontra-

se na Tabela 10. 

 

Tabela 9 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) de acordo com a RUC (MPa) 

para todos os protocolos do presente estudo onde a fotoativação foi realizada apenas no centro.  

 SM GL MQ F p 

Entre os grupos 879,023 7 125,575 16,094 0,000 

Resíduo 561,790 72 7,803  

Total 1440,813 79  

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F.  

Teste de Homocedasticidade (p<0,05). 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 10 – Resultado do teste de Tukey de acordo com a RUC (MPa) para os protocolos do 

presente estudo onde a fotoativação foi realizada apenas no centro. 

PROTOCOLO DE FOTOATIVAÇÃO MÉDIA ± DP 

P2C  2,28 ± 0,83 A 

P3C 3,66 ± 1,97 AB 

P4C 5,79 ± 2,27 ABC 

P6C 7,10 ± 1,92 BCD 

V3C 8,71 ± 3,11 CDE 

V6C 6,22 ± 3,19 BDE 

R20C 13,47 ± 3,78 F 

R40C 9,78 ± 3,88 DF 

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

Fonte: Autor. 
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Dentre os valores obtidos, apenas os referentes aos protocolos P6C e V6C 

fazem parte do intervalo de valores de resistência de união ao cisalhamento 

considerados clinicamente aceitos (5,9 a 7,8 MPa) de acordo com a literatura 

(REYNOLDS, 1975). 

 

4.3.1 ANÁLISE DO TIPO DE FALHA DE UNIÃO: IRA 

A calibração intra-examinador para a classificação do IRA foi realizada 

com a reavaliação de 13% da amostra após um período de 15 dias e calculando-

se o Índice de Kappa (K=0,85). 

Considerando os 23 protocolos em relação ao IRA (Tabela 11), houve 

diferença estatisticamente significativa entre os escores (p=0,000) de acordo 

com o teste de Kruskal-Wallis, sendo que o escore 2 foi o mais observado em 

52,6% da amostra, seguido do 4 (20,2%), 5 (14,5%), 3 (12,7%) e, por fim, do 

escore 1 (0%). 

O escore 2 do IRA foi o mais prevalente em todos os grupos que utilizaram 

o FlashMax P4. Quando o Valo Cordless foi utilizado, o escore 2 do IRA foi o 

mais observado apenas no grupo V3C, sendo o escore 5 nos demais grupos (V6C, 

V3M3D e V3C3I). E dos protocolos que utilizaram o Radii-Cal, o escore 2 do IRA foi 

o mais prevalente nos grupos R20C, R5CF e R20C10I; o escore 3 apenas no grupo 

R10CF; e o escore 4 nos demais grupos (R10M10D, R10C10I, R40C e R20M20D). 

As Figuras 13, 14, 15 e 16 ilustram um exemplo de cada tipo de falha do 

IRA encontrada (escores 2 a 5, respectivamente) por meio de imagens obtidas 

dos bráquetes e dos esmaltes dentários em estereomicroscópio e microscópio 

eletrônico de varredura. 
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Tabela 11 – Distribuição dos escores do IRA após o teste de resistência de união ao 

cisalhamento por grupo experimental e ao total (n, %). 

  PROTOCOLO DE 
FOTOATIVAÇÃO 

ESCORE 
1 

ESCORE 
2 

ESCORE 
3 

ESCORE 
4 

ESCORE 
5 

 
 
 

F 
l 
a 
s 
h 
M 
a 
x 
 

 P4 

P2C (n=10) 0 (0%) 8 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 

P1M1D (n=10) 0 (0%) 7 (70%) 0 (0%) 2 (20%) 1 (10%) 

P1C1I (n=10) 0 (0%) 7 (70%) 1 (10%) 1 (10%) 1 (10%) 

P3C (n=10) 0 (0%) 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 

P4C (n=10) 0 (0%) 6 (60%) 2 (20%) 1 (10%) 1 (10%) 

P2M2D (n=10) 0 (0%) 7 (70%) 0 (0%) 2 (20%) 1 (10%) 

P2C2I (n=10) 0 (0%) 10 
(100%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

P1CF (n=10) 0 (0%) 9 (90%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 

P6C (n=10) 0 (0%) 7 (70%) 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 

P3M3D (n=10) 0 (0%) 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 

P3C3I (n=10) 0 (0%) 9 (90%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
 

V 
a 
l 
o  

V3C (n=10) 0 (0%) 5 (50%) 1 (10%) 2 (20%) 2 (20%) 

V6C (n=10) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 2 (20%) 6 (60%) 

V3M3D (n=10) 0 (0%) 1 (10%) 2 (20%) 0 (0%) 7 (70%) 

V3C3I (n=8) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 
(37,5%) 

5 
(62,5%) 

 
 

R 
a 
d 
i 
i 
- 
C 
a 
l 

R20C (n=10) 0 (0%) 5 (50%) 3 (30%) 2 (20%) 0 (0%) 

R10M10D (n=10) 0 (0%) 2 (20%) 3 (30%) 4 (40%) 1 (10%) 

R10C10I (n=10) 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 7 (70%) 0 (0%) 

R5CF (n=10) 0 (0%) 5 (50%) 2 (20%) 2 (20%) 1 (10%) 

R40C (n=10) 0 (0%) 2 (20%) 3 (30%) 4 (40%) 1 (10%) 

R20M20D (n=10) 0 (0%) 3 (30%) 1 (10%) 5 (50%) 1 (10%) 

R20C10I (n=10) 0 (0%) 4 (40%) 2 (20%) 2 (20%) 2 (20%) 

R10CF (n=10) 0 (0%) 3 (30%) 4 (40%) 2 (20%) 1 (10%) 

 

TOTAL (N=228) 
0 (0%) 120 

(52,6%) 
29 

(12,7%) 
46 

(20,2%) 
33 

(14,5%) 

Escore 1 - toda resina ficou no esmalte; escore 2 - mais de 90% da resina ficou no esmalte; 

escore 3 - mais de 10% e menos de 90% da resina ficou no esmalte; escore 4 - menos de 10% 

da resina ficou no esmalte; escore 5 - nenhuma resina ficou no esmalte.  

Fonte: Autor. 
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Figuras 13 – Imagens do bráquete (A, C) e do esmalte dentário (B, D) em 

estereomicroscópio (25x) e microscópio eletrônico de varredura (30x), respectivamente, 

ilustrando o escore 2. 

      Resina. 

           

                           

 

Figuras 14 – Imagens do bráquete (A, C) e do esmalte dentário (B, D) em 

estereomicroscópio (25x) e microscópio eletrônico de varredura (30x), respectivamente, 

ilustrando o escore 3. 

     Resina.     Esmalte dentário. 

 

 

 

Figuras 15 – Imagens do bráquete (A, C) e do esmalte dentário (B, D) em 

estereomicroscópio (25x) e microscópio eletrônico de varredura (30x), respectivamente, 

ilustrando o escore 4. 

     Resina.     Esmalte dentário. 
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Figuras 16 – Imagens do bráquete (A, C) e do esmalte dentário (B, D) em 

estereomicroscópio (25x) e microscópio eletrônico de varredura (30x), respectivamente, 

ilustrando o escore 5. 

     Resina.     Esmalte dentário. 

 

4.4 GRAU DE CONVERSÃO (GC) 

 

▪ FLASHMAX P4 

As médias e desvios-padrões do grau de conversão (%) decorrentes dos 

protocolos de fotoativação que utilizaram o FlashMax P4 estão apresentados na 

Tabela 12 e representados graficamente na Figura 17 (com intervalo de 

confiança de 95%).  

 

Tabela 12 – Médias do grau de conversão (%) ± desvio padrão decorrentes dos protocolos de 

fotoativação que utilizaram o FlashMax P4.  

PROTOCOLO DE FOTOATIVAÇÃO N MÉDIA ± DP 

P2C 10  19,39 ± 2,18 F  

P1M1D 10 27,62 ± 2,62 AH 

P1C1I 10 28,65 ± 3,71 AI 

P3C 10  28,62 ± 2,93 G 

P4C 10 27,40 ± 3,26 BG 

P2M2D 10 31,94 ± 3,14 BCH 

P2C2I 10  19,73 ± 6,30 J 

P1CF 10 33,22 ± 4,69 C 

P6C 10 22,16 ± 2,02 DF 

P3M3D 10  29,23 ± 6,66 EH 

P3C3I 10 24,04 ± 5,44 DEIJ 

Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05) entre os protocolos de acordo com o teste 

T de Student ou de Tukey. 

Fonte: Autor. 
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Figura 17 – Médias do grau de conversão (%) decorrentes dos protocolos do FlashMax 

P4 com intervalo de confiança de 95%. 

Fonte: IBM SPSS Statistics 20. 

 

 

Levando em consideração o tempo de fotoativação de 2 segundos, o 

resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) de acordo com o GC (%) 

para os protocolos P2C, P1M1D e P1C1I está apresentado na Tabela 13. Foi 

observada diferença estatisticamente significativa (p=0,000) entre os mesmos. 

De acordo com o teste de Tukey, apenas os grupos P1M1D e P1C1I foram 

estatisticamente semelhantes (p=0,709), o valor de p=0,000 entre os demais. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabela 13 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com o GC (%) para os protocolos P2C, P1M1D e P1C1I e o Teste de Tukey.  

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p   

Entre os grupos 514,984 2 257,492 30,427 0,000 P2C - 

Resíduo 228,492 27 8,463  P1M1D A 

Total 743,476 29  P1C1I A 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F. 

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05).  

Teste de Homocedasticidade (p>0,05). 

Fonte: Autor. 

 

Considerando o tempo de fotoativação de 4 segundos, o resultado da 

Análise de Variância (ANOVA one way) de acordo com o GC (%) para os 

protocolos P4C, P2M2D, P2C2I e P1CF está apresentado na Tabela 14. Foi observada 

diferença estatisticamente significativa (p=0,000) entre os mesmos. De acordo 

com o teste de Tukey, apenas os grupos (P4C e P2M2D) e (P2M2D e P1CF) foram 

estatisticamente semelhantes (p=0,132 e p=0,922, respectivamente). 

 

Tabela 14 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com o GC (%) para os protocolos P4C, P2M2D, P2C2I e P1CF. 

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p  P4C A 

Entre os grupos 1114,780 3 371,593 18,101 0,000 P2M2D AB 

Resíduo 739,020 36 20,528  P2C2I - 

Total 1853,800 39  P1CF B 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F. 

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05). 

Teste de Homocedasticidade (p>0,05). 

Fonte: Autor. 

 

Levando em consideração o tempo de fotoativação de 6 segundos, o 

resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) de acordo com o GC (%) 

para os protocolos P6C, P3M3D e P3C3I está apresentado na Tabela 15. Os valores 

médios do GC foram significativamente afetados pelo fator “faces fotoativadas” 

(p=0,013). De acordo com o teste de Tukey, apenas os grupos P6C e P3M3D não 

foram estatisticamente semelhantes (p=0,012). 
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Tabela 15 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com o GC (%) para os protocolos P6C, P3M3D e P3C3I. 

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p   

Entre os grupos 276,609 2 133,804 5,144 0,013 P6C A 

Resíduo 702,312 27 26,012  P3M3D B 

Total 969,921 29  P3C3I AB 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F. 

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05). 

Teste de Homocedasticidade (p<0,05). 

Fonte: Autor. 

 

Considerando todos protocolos nos quais a fotoativação foi realizada 

apenas na face central – P2C, P3C, P4C e P6C, o resultado da Análise de Variância 

(ANOVA one way) de acordo com o GC (%) está apresentado na Tabela 16. Os 

valores médios do GC foram significativamente afetados pelo fator “tempo de 

fotoativação” (p=0,000), sendo estatisticamente semelhantes apenas os 

protocolos (P2C e P6C) e (P3C e P4C), de acordo com o teste de Tukey. O valor de 

p=0,000 entre os demais. 

 

Tabela 16 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com o GC (%) para os protocolos P2C, P3C, P4C e P6C. 

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p  P2C A 

Entre os grupos 569,508 3 189,836 27,079 0,000 P3C B 

Resíduo 252,375 36 7,010  P4C B 

Total 821,883 39  P6C A 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F.  

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05). 

Teste de Homocedasticidade (p>0,05). 

Fonte: Autor. 

 

Levando em consideração os protocolos nos quais a fotoativação foi 

realizada nas faces mesial e distal – P1M1D, P2M2D e P3M3D, os valores médios do 

GC não foram significativamente afetados pelo fator “tempo de fotoativação” 

(p=0,114) de acordo com o resultado da Análise de Variância (ANOVA one way).  
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Considerando todos protocolos nos quais a fotoativação foi realizada 

apenas nas faces cervical e incisal – P1C1I, P2C2I e P3C3I, o resultado da Análise 

de Variância (ANOVA one way) de acordo com o GC (%) está apresentado na 

Tabela 17. Foi observada diferença estatisticamente significativa (p=0,003) entre 

os mesmos. De acordo com o teste de Tukey, apenas os grupos P1C1I e P2C2I não 

foram estatisticamente semelhantes (p=0,002). 

 

Tabela 17 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) e do teste de Tukey de acordo 

com o GC (%) para os protocolos P1C1I, P2C2I e P3C3I. 

ANOVA one way  Teste de Tukey 

 SM GL MQ F p   

Entre os grupos 397,718 2 198,859 7,175 0,003 P1C1I A 

Resíduo 747,237 27 27,675  P2C2I B 

Total 1144,955 29  P3C3I AB 

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F.  

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05). 

Teste de Homocedasticidade (p>0,05). 

Fonte: Autor. 

 

▪ VALO CORDLESS 

As médias e desvios-padrões do grau de conversão (%) decorrentes dos 

protocolos de fotoativação que utilizaram o Valo Cordless estão apresentados 

na Tabela 18 e representados graficamente na Figura 18 (com intervalo de 

confiança de 95%).  

 

Tabela 18 – Médias do grau de conversão (%) ± desvio padrão decorrentes dos protocolos de 

fotoativação que utilizaram o Valo Cordless.  

PROTOCOLO DE FOTOATIVAÇÃO N MÉDIA ± DP 

V3C 10  55,82 ± 16,56 A 

V6C 10 55,58 ± 9,18 AB 

V3M3D 10 52,10 ± 8,42 B 

V3C3I 10  50,60 ± 7,85 B 

Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05) entre os protocolos de acordo com o teste 

T de Student ou de Tukey. 

Fonte: Autor. 
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Figura 18 – Médias do grau de conversão (%) decorrentes dos protocolos do Valo 

Cordless com intervalo de confiança de 95%. 

Fonte: IBM SPSS Statistics 20. 

 

 

Considerando o tempo de fotoativação de 6 segundos, os valores médios 

do GC (%) dos protocolos V6C, V3M3D e V3C3I não foram significativamente 

afetados pelo fator “faces fotoativadas” (p=0,417) de acordo com o resultado da 

Análise de Variância (ANOVA one way).  

Da mesma forma, o resultado do teste T de Student para os protocolos 

nos quais a fotoativação foi realizada apenas na face central – V3C e V6C – não 

apresentou diferença estatisticamente significativa (p=0,968).  

 

▪ RADII-CAL 

As médias e desvios-padrões do grau de conversão (%) decorrentes dos 

protocolos de fotoativação que utilizaram o Radii-Cal estão apresentados na 

Tabela 19 e representados graficamente na Figura 19 (com intervalo de 

confiança de 95%).  
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Tabela 19 – Médias do grau de conversão (%) ± desvio padrão decorrentes dos protocolos de 

fotoativação que utilizaram o Radii-Cal.  

PROTOCOLO DE FOTOATIVAÇÃO N MÉDIA ± DP 

R20C 10  38,88 ± 4,01 AC 

R10M10D 10 33,12 ± 4,89 A 

R10C10I 10 38,88 ± 7,77 AD 

R5CF 10  37,69 ± 2,75 AE 

R40C 10 38,68 ± 3,96 BC 

R20M20D 10 37,45 ± 3,79 B 

R20C20I 10  36,40 ± 2,85 BD 

R10CF 10 42,59 ± 8,06 BE 

Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05) entre os protocolos de acordo com o teste 

T de Student ou de Tukey. 

Fonte: Autor. 

 

 

 

Figura 19 – Médias do grau de conversão (%) decorrentes dos protocolos do Radii-Cal 

com intervalo de confiança de 95%. 

Fonte: IBM SPSS Statistics 20. 
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Considerando o tempo de fotoativação de 20 segundos, os valores médios 

do GC (%) dos protocolos R20C, R10M10D, R10C10I e R5CF não foram 

significativamente afetados pelo fator “faces fotoativadas” (p=0,055) de acordo 

com o resultado da Análise de Variância (ANOVA one way). O mesmo foi 

observado em relação aos protocolos com tempo de fotoativação de 40 

segundos – R40C, R20M20D, R20C20I e R10CF (p=0,052).  

Os resultados dos testes T de Student para os protocolos nos quais a 

fotoativação foi realizada com tempos diferentes, mas nas mesmas faces – (R20C 

e R40C), (R10C10I e R20C20I) e (R5CF e R10CF) – não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa – (p=0,911, p=0,363 e p=0,096, respectivamente). 

Exceto no que diz respeito àqueles onde a fotoativação foi realizada apenas nas 

faces mesial e distal (R10M10D e R20M20D), uma vez que o resultado do teste T de 

Student de acordo com o GC (%) apresentou p=0,041. 

 

▪ FLASHMAX P4 versus VALO CORDLESS 

Todos resultados dos testes T de Student de acordo com o GC (%) dos 

protocolos semelhantes entre essas duas unidades foram significativamente 

afetados pelo fator “aparelho fotoativador”. Ao comparar (P3C e V3C), (P6C e V6C), 

(P3M3D e V3M3D) e (P3C3I e V3C3I), o valor de p=0,001 para o primeiro par e p=0,000 

para os três seguintes. 

 

▪ TODOS OS APARELHOS 

Considerando os protocolos do presente estudo onde a fotoativação foi 

realizada apenas no centro, uma vez que foram comuns a todos os aparelhos e 

com todos os tempos testados, o resultado da Análise de Variância (ANOVA one 

way) de acordo com o GC (%) está apresentado na Tabela 20 e foi 

estatisticamente significativo (p=0,000). O resultado do teste de Tukey encontra-

se na Tabela 21. 
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Tabela 20 – Resultado da Análise de Variância (ANOVA one way) de acordo com o GC (%) para 

todos os protocolos do presente estudo onde a fotoativação foi realizada apenas no centro. 

 SM GL MQ F p 

Entre os grupos 13872,908 7 1981,844 37,906 0,000 

Resíduo 3764,384 72 52,283  

Total 17637,291 79  

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; F: valor de F.  

Teste de Homocedasticidade (p<0,05). 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 21 – Resultado do teste de Tukey de acordo com o GC (%) para os protocolos do presente 

estudo onde a fotoativação foi realizada apenas no centro. 

PROTOCOLO DE FOTOATIVAÇÃO MÉDIA ± DP 

P2C  19,39 ± 2,18 A 

P3C 28,62 ± 2,93 AD 

P4C 27,40 ± 3,26 A 

P6C 22,16 ± 2,02 A 

V3C 55,82 ± 16,56 B 

V6C 55,58 ± 9,18 B 

R20C 38,88 ± 4,01 C 

R40C 38,68 ± 3,96 CD 

Teste de Tukey – Letras iguais indicam semelhança estatística (p≥0,05). 

Fonte: Autor. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os fotoativadores FlashMax P4 e Valo Cordless foram escolhidos para 

essa pesquisa por serem comercializados com a proposta de possuir uma alta 

potência associada a um menor tempo de fotoativação e, embora existam 

trabalhos (WARD et al., 2015; ALMEIDA, 2016; AMATO et al., 2016) com o Valo 

Cordless, até o presente momento nenhum estudo foi publicado na comunidade 

científica no que concerne ao FlashMax P4. O Radii-Cal foi selecionado por ser 

um aparelho convencional, utilizado por muitos profissionais e bastante relatado 

na literatura (PINTO et al., 2011; MACHADO et al., 2012; MEZOMO et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2015).  

Em relação ao envelhecimento dos corpos de prova do ensaio mecânico 

de cisalhamento, que tem como objetivo manter as amostras em condição 

semelhante ao meio ambiente bucal, o tempo de 4 meses da presente pesquisa 

foi proposto com a finalidade de se aproximar da realidade clínica, haja vista que 

os tratamentos ortodônticos possuem, no mínimo, 6/8 meses e normalmente são 

de longa duração. Assume-se que esse período correspondeu a uma limitação 

do trabalho, pois o ideal é que fosse ainda maior (visto o motivo supracitado), 

mas também um diferencial, tendo em vista que muitos estudos (CORRER 

SOBRINHO et al., 2002; ÜŞÜMEZ, BÜYÜKYILMAZ e KARAMAN, 2004; 

CERVEIRA et al., 2009; SWANSON et al., 2004; PENIDO et al., 2008; VARGAS 

et al., 2017) realizados no âmbito da Ortodontia possuem tempo de 

envelhecimento inferior ao aplicado.  Considerando o exposto na ISO/TS 11405 

(INTERNATIONAL STARDADIZATION ORGANIZATION, 2003), o 

armazenamento em água por 24 horas é suficiente para avaliar a resistência dos 

materiais testados a um ambiente úmido; mas apenas períodos de 

armazenamento mais longos servem para avaliar a durabilidade da união. 

De todos os 23 protocolos, apenas 5 apresentaram valores de RUC 

clinicamente aceitos (5,9 a 7,8 MPa) de acordo com a literatura (REYNOLDS, 

1975): P1M1D, P2C2I, P6C, V6C e R10C10I. Em sua pesquisa, Verma (2016) também 

observou diferença estatisticamente significativa ao comparar diferentes 

protocolos que utilizaram o mesmo aparelho. Dos 23 valores obtidos, dez 

correspondem à RUC menores do que 5,9 MPa, o que implica em um maior risco 

de descolagem do bráquete e, consequentemente, atraso no tratamento e 
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aumento nos gastos com materiais e honorários (KLOCKE et al., 2004; 

MOHAMMED et al., 2016). E o protocolo R20C foi o único a apresentar valor de 

RUC maior do que 13 MPa, sendo, portanto, o mais contraindicado, uma vez que 

valores acima desse limite possuem um elevado risco de provocar danos 

irreversíveis ao esmalte dentário do paciente (RÜGER et al., 2011; LEE et al., 

2016), como trincas e/ou fraturas. Desse modo, os resultados encontrados 

colaboram com a proposta de outros estudos (OZ, OZ e ARICI, 2016; VERMA, 

2016) de que é possível manter a qualidade da fixação do bráquete com a 

utilização de um fotoativador de LED de alta potência associado a um menor 

tempo de fotoativação. Entretanto, é importante ressaltar que os valores da RUC 

irão variar bastante a depender do aparelho escolhido e do protocolo aplicado.  

No que diz respeito aos fatores “faces fotoativadas” e “tempo de 

fotoativação”, os protocolos do Valo Cordless foram os únicos que apresentaram 

resultados quanto à RUC estatisticamente semelhantes (p=0,230 e p=0,093, 

respectivamente). Como o manual dos outros dois aparelhos recomenda o uso 

obrigatório de uma ponteira/protetor de lente, a exposição da luz do aparelho não 

ocorre de forma uniforme em toda a interface esmalte, resina e bráquete. Dessa 

maneira, a intensidade de luz e a densidade de energia variam a depender da 

face e do tempo da fotoativação (JOHNSTON, LEUNG e FAN, 1985; SMITH e 

SHIVAPUJA, 1993; RUEGGEBERG, CAUGHMAN e CURTIS Jr., 1994; 

CROOKS, HOOD e HARKNESS, 1997; YOON et al, 2002; SWANSON et al., 

2004; STAUDT, KREJCI e MAVROPOULOS, 2006; MAVROPOULOS et al., 

2008; ULUSOY et al., 2008; LI, 2011; YOSHIDA et al., 2012), respectivamente, 

o que pode justificar a diferença estatisticamente significativa encontrada entre 

alguns valores da RUC de protocolos do FlashMax P4 e do Radii-Cal. Dos grupos 

que apresentaram diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) quanto ao 

fator “tempo de fotoativação” de acordo com a RUC, 66,6% correspondem aos 

protocolos onde apenas a face central do bráquete foi fotoativada. Esse 

resultado corrobora com o de outro estudo (VERMA, 2016) e era esperado, haja 

vista que o bráquete metálico, por si só, inviabiliza a dissipação da luz em virtude 

da sua opacidade, e a interface esmalte, resina e bráquete é exposta à luz com 

menor intensidade do que os demais protocolos por causa da maior distância da 

ponta do fotoativador (JOHNSTON, LEUNG e FAN, 1985; SMITH e SHIVAPUJA, 

1993; RUEGGEBERG, CAUGHMAN e CURTIS Jr., 1994; CROOKS, HOOD e 
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HARKNESS, 1997; MAVROPOULOS et al., 2008; ULUSOY et al., 2008; LI, 

2011; YOSHIDA et al., 2012). 

Ao comparar os grupos onde apenas duas faces foram fotoativadas, 

aqueles em que o par de faces correspondeu à mesial e à distal foram os que 

resultaram maiores valores de RUC, mas apenas um foi clinicamente aceito. 

Quando o par de faces correspondeu à cervical e à incisal, dois protocolos 

resultaram em valores adequados à prática clínica. E, semelhante ao que foi 

observado para a RUC, a maioria (66,6%) dos valores mais elevados do GC 

obtidos quando apenas duas faces foram fotoativadas também correspondeu 

àqueles protocolos nos quais tais faces foram a mesial e a distal. Isso 

provavelmente decorreu do fato de que o bráquete utilizado na presente 

pesquisa foi para incisivo inferior, ou seja, o seu comprimento no sentido vertical 

é maior do que a largura no sentido horizontal. Desse modo, como uma maior 

área da interface bráquete, resina e esmalte foi exposta à fonte de luz, maiores 

valores de RUC e de GC tendem a ser obtidos (JOHNSTON, LEUNG e FAN, 

1985; SMITH e SHIVAPUJA, 1993; RUEGGEBERG, CAUGHMAN e CURTIS Jr., 

1994; CROOKS, HOOD e HARKNESS, 1997; YOON et al, 2002; STAUDT, 

KREJCI e MAVROPOULOS, 2006; MAVROPOULOS et al., 2008; ULUSOY et 

al., 2008; LI, 2011; YOSHIDA et al., 2012). Todavia, deve-se ter atenção especial 

a esse resultado, pois a fotoativação realizada apenas nas faces mesial e distal 

também pode gerar valores menores a depender do formato do bráquete 

utilizado pelo profissional. Além disso, um valor de RUC muito alto é inadequado 

à prática clínica, então optar pelo par de faces onde a exposição à luz é maior 

pode não ser a melhor escolha. Ainda não há na literatura outros estudos que 

analisem se os valores de RUC e de GC variam a depender do par de faces 

fotoativado (se mesial e distal ou cervical e incisal).  

Levando em consideração o resultado da análise estatística para os 

grupos onde a fotoativação foi realizada apenas no centro, os valores de RUC 

foram significativamente afetados pelo fator “aparelho fotoativador” (p=0,000), 

sendo que o Radii-Cal foi o único dos três que não apresentou valores de RUC 

clinicamente aceitos (REYNOLDS, 1975), pois todos foram maiores que 7,8 

MPa. Como a densidade de energia é o resultado da multiplicação do tempo de 

irradiação versus a intensidade de luz (mW/cm2), embora o Radii-Cal tenha 

apresentado a menor potência na mensuração com o radiômetro, o tempo de 
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fotoativação elevado foi capaz de resultar em valores de RUC mais altos, o que 

também foi observado em outros estudos (PINTO et al., 2011; MACHADO et al., 

2012; MEZOMO et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015). 

No que concerne ao GC, o resultado da análise estatística ao comparar 

todos os protocolos dos três aparelhos onde a fotoativação foi realizada apenas 

no centro foi estatisticamente significativo (p=0,000). Contudo, tendo em vista o 

fator “faces fotoativadas”, apenas os resultados dos grupos do FlashMax P4 

foram estatisticamente diferentes (p≤0,05). O Valo Cordless foi o único aparelho 

no qual o fator “tempo de fotoativação” não afetou de forma estatisticamente 

significa os valores do GC (p=0,968). De acordo com Amato et al. (2014), o grau 

de conversão da Transbond XT varia de 39% a 83% na literatura existente e, 

apesar de aplicarem em seu estudo a metodologia convencional para análise do 

GC (sem o uso de bráquete), os autores também encontraram diferença nos 

resultados de acordo com variações nos tempos e potências dos aparelhos 

(p<0,01). Assim, supõe-se que realmente ocorre alteração no grau de conversão 

da Transbond XT ao se utilizar protocolos de fotoativação diferentes.  

Entretanto, os valores obtidos no presente estudo foram relativamente 

baixos (55,82%, no máximo), o que pode ser justificado pelo fato de que a análise 

do GC foi realizada no local correspondente ao centro da base do bráquete, ou 

seja, onde há a menor incidência de luz (JOHNSTON, LEUNG e FAN, 1985; 

SMITH e SHIVAPUJA, 1993; RUEGGEBERG, CAUGHMAN e CURTIS Jr., 1994; 

CROOKS, HOOD e HARKNESS, 1997; MAVROPOULOS et al., 2008; ULUSOY 

et al., 2008; LI, 2011; YOSHIDA et al., 2012). Todavia, como alguns valores de 

RUC suficientes para a adequada fixação do bráquete foram observados ao se 

aplicar os mesmos protocolos de fotoativação, sugere-se que a conversão dos 

monômeros do composto resinoso em polímeros que é necessária para manter 

a qualidade da colagem do bráquete ocorre principalmente nas margens do 

acessório. E esse é um fator que deve ser levado em consideração pelo 

ortodontista no momento de decidir quais faces fotoativar a depender da potência 

do aparelho e do tempo de fotoativação selecionados. Pois, de acordo com a 

literatura (RUEGGEBERG, 1999; RAHIOTIS et al., 2004; PEUTZFELDT e 

ASMUSSEN, 2005; STAUDT, KREJCI e MAVROPOULOS, 2006; NIEPRASCHK 

et al., 2007; AMATO et al., 2014), quanto maior a potência, maior é o número de 

fótons que atuam na resina e, consequentemente, maior GC. Por outro lado, 
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alguns estudos (YOON et al, 2002; SWANSON et al., 2004; NIEPRASCHK et al., 

2007; DALL'IGNA CM et al., 2011; VERMA, 2016) concluíram que o tempo é 

mais importante do que a potência no processo de conversão dos monômeros. 

Então, o equilíbrio entre esses três fatores é imprescindível para não gerar 

valores de RUC inadequados à prática clínica. 

Quanto ao IRA e considerando os 23 protocolos, houve diferença 

estatisticamente significativa entre os escores (p=0,000) de acordo com o teste 

de Kruskal-Wallis, sendo que o escore 2 foi o mais observado em 52,6% da 

amostra, seguido do 4 (20,2%), 5 (14,5%), 3 (12,7%) e, por fim, do escore 1 (0%). 

Esse resultado corrobora com os de outros estudos (PENIDO et al., 1998; 

BUYUKYILMAZ, ÜŞÜMEZ e KARAMAN, 2003; PITHON et al., 2008; OLIVEIRA 

et al., 2015; AMATO et al., 2016; OZ, OZ e ARICI, 2016) e é positivo no contexto 

da Ortodontia, pois supõe-se que a força adesiva entre a resina e o esmalte 

dentário é maior do que aquela entre o bráquete e a Transbond XT. Deste modo, 

ao invés de provocar danos irreversíveis ao esmalte dentário, maiores serão as 

chances de que a resina permaneça na superfície do dente na hora da remoção 

do aparelho ortodôntico ao final do tratamento, podendo ser cuidadosamente 

removida em seguida com brocas específicas. E, ainda que a análise no 

estereomicroscópio não tenha sido realizada de forma quantitativa, apenas 

subjetiva, o valor do Índice de Kappa obtido foi de 0,85, indicando concordância 

quase perfeita de acordo com Landis e Koch (1977). 

Vale salientar que, embora a planificação do esmalte dos corpos de prova 

do ensaio mecânico de cisalhamento tenha o respaldo da ISO/TS 11405 

(INTERNATIONAL STARDADIZATION ORGANIZATION, 2003) e seja 

preconizada por impedir que as diversas variações quanto às inclinações 

presentes nas superfícies dentárias afetem os valores da RUC; assume-se que 

a sua realização também tende a afetar os reais valores da resistência ao 

cisalhamento por desgastar o esmalte dentário das camadas mais externas, 

mais aprismático, o que não ocorre na prática clínica. Diante do exposto, a 

decisão entre optar por planificar ou não o esmalte é controversa e 

inevitavelmente acarretará um viés no que concerne à adesão da resina. No 

presente estudo optou-se por seguir a normatização da ISO/TS 11405. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os resultados da presente pesquisa, conclui-se que: 

 

▪ Nem todos os protocolos de fotoativação testados resultam em valores de 

RUC adequados à prática clínica. De acordo com nosso trabalho, foram 

considerados aceitáveis os protocolos: P1M1D, P2C2I, P6C, V6C e R10C10I; 

▪ A quantidade de faces fotoativadas tem relevância quanto aos valores de RUC 

a depender do tempo de fotoativação e do aparelho fotoativador utilizado. Os 

protocolos do Valo Cordless foram os únicos que apresentaram resultados 

quanto à RUC estatisticamente semelhantes no que diz respeito aos fatores 

“faces fotoativadas” e “tempo de fotoativação” (p=0,230 e p=0,093, 

respectivamente); 

▪ O tempo de fotoativação influencia os valores de RUC a depender da(s) 

face(s) fotoativada(s) e do aparelho fotoativador utilizado. Nesse contexto, das 

comparações que apresentaram diferença estatisticamente significativa 

(p≤0,05) quanto ao fator “tempo de fotoativação” de acordo com a RUC, 66,6% 

correspondem aos protocolos onde apenas a face central do bráquete foi 

fotoativada; 

▪ Os valores de RUC podem ser estatisticamente diferentes quando a 

fotoativação é realizada em pares de faces distintos (mesial e distal ou cervical 

e incisal). Ao comparar os grupos onde apenas duas faces foram fotoativadas, 

aqueles em que o par de faces correspondeu à mesial e à distal foram os que 

resultaram maiores valores, mas apenas 1 clinicamente aceito contra 2 de 

protocolos onde o par correspondeu à cervical e à incisal; 

▪ Os valores de RUC de todos protocolos testados onde a fotoativação foi 

realizada apenas na face central do bráquete foram estatisticamente 

diferentes, sendo considerados aceitáveis para prática clínica: P6C e V6C;  

▪ Quanto ao IRA, houve diferença estatisticamente significativa entre os 

escores (p=0,000), sendo que o 2 foi o mais observado em 52,6% da amostra. 

Assim, supõe-se que a força adesiva entre a resina e o esmalte dentário é 

maior do que aquela entre o bráquete e a Transbond XT; 

▪ No que concerne ao GC, o resultado da análise estatística ao comparar todos 

os protocolos dos três aparelhos onde a fotoativação foi realizada apenas no 
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centro foi estatisticamente significativo (p=0,000). Contudo, tendo em vista o 

fator “faces fotoativadas”, apenas os resultados dos grupos do FlashMax P4 

foram estatisticamente diferentes (p≤0,05). O Valo Cordless foi o único 

aparelho no qual o fator “tempo de fotoativação” não afetou de forma 

estatisticamente significa os valores do GC (p=0,968). E, semelhante ao que 

foi observado para a RUC, a maioria (66,6%) dos valores mais elevados do 

GC, quando apenas duas faces foram fotoativadas, também correspondeu 

àqueles protocolos nos quais tais faces foram a mesial e a distal. 
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