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pesquisa teve como objetivo analisar a resistência ao cisalhamento da resina
composta ( CONCISE 3M do Brasil Ltda) e cimento de ionômero de vidro (Fuji

Ortho LC – GC Corporation, Tokyo, Japan)  utilizados na colagem de braquetes ortodônticos
(Abzil Lancer) em coroas de dentes bovinos. Os dentes foram recolhidos e armazenados
em solução de cloramina T a 1%, e após serem limpos,  tiveram suas raízes seccionadas ao
nível da junção cemento-esmalte para posteriormente as coroas serem incluídas em resina
epóxica. Foram utilizados 20 dentes, sendo 10 para cada material. A colagem dos braquetes
foi realizada seguindo instruções recomendadas pelo fabricante de cada material, tendo
sido previamente estabelecida a profilaxia com pedra pomes e água, utilizando taça de
borracha girando em baixa rotação. Os corpos de prova ficaram armazenados em estufa a
37o C por 24 horas. Terminado esse tempo, 5 corpos de prova de cada grupo foram
submetidos à termociclagem ( 300 ciclos de 15 segundos cada – 50 C e 550 C) e os restantes
permaneceram em estufa. Terminada a termociclagem, os corpos de prova retornaram ao
armazenamento até perfazer um total de 8 dias para todos os dentes dos dois grupos. O
teste de cisalhamento foi realizado para os diferentes espécimes em Máquina de  Ensaio
Universal (KRATOS, velocidade de 0,5mm/minuto). Os resultados foram analisados
estatisticamente, o que permitiu verificar uma diferença estatisticamente significante entre
os dois materiais, sendo que a resina composta CONCISE mostrou maior resistência de
união do que o cimento de ionômero de vidro Fuji Ortho LC.

Unitermos: Resinas compostas; Cimentos de ionômero de vidro; Bráquetes ortodônticos.
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INTRODUÇÃO

Antigamente os bráquetes eram fixados em bandas
ortodônticas mas, atualmente, utiliza-se  a técnica da
colagem direta, o que trouxe inúmeras vantagens como:

- eliminação de algumas fases do tratamento
(bandagem e redução de diastemas), o que economiza
tempo;

- ausência de bandas na região anterior da boca,
melhorando consideravelmente a estética;

- melhores condições de higiene, evitando o
aparecimento de lesões de mancha branca de esmalte e
conseqüentemente cárie dental.

Com o advento da resina, e com sua alta resistência
de união devido principalmente ao ataque ácido do
esmalte desenvolvido por BUONOCORE, este passou a
ser o material de escolha. Entretanto, as lesões de mancha
branca continuaram a aparecer e foram atribuídas ao
ataque ácido que estaria sendo realizado além da área
destinada ao bráquete.

Então, com intuito de melhorar técnicas, renovar
conhecimentos e descobrir materiais para satisfazer
melhor às necessidades em relação a colagem de
bráquetes ortodônticos, estudou-se o efeito da
termociclagem na resistência adesiva de dois cimentos,
mediante testes de cisalhamento. Os materiais escolhidos
são o CONCISE ORTODÔNTICO (resina composta) e
o FUJI ORTHO LC (cimento de ionômero de vidro
contendo flúor) comumente utilizados na prática
ortodôntica.

Devido à crescente dificuldade em se conseguir
espécimes humanas e por não apresentar diferenças de
resultados quando comparados a dentes humanos, dentes
bovinos foram utilizados neste estudo 27,28,29,32,33 .

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados vinte incisivos bovinos, recém
extraídos, hígidos, tendo sido divididos aleatoriamente
em dois grupos, um deles destinado à colagem com
cimento de ionômero de vidro FUJI ORTHO LC, e o
outro utilizando resina composta CONCISE
ORTODÔNTICO.

Os dentes obtidos foram armazenados em solução de
Cloramina T a 1% água17,18,24,25,26, sendo posteriormente
limpos com auxílio de um bisturi com lâmina nº15 e, em
seguida, mantidos em água deionizada até o momento
da secção das raízes.

Os dentes foram seccionados ao nível da junção
cemento-esmalte com o auxílio de um torno de alta
rotação (marca Nevoni Regest, série 1427, São Paulo-

SP), aproveitando-se a coroa, para a colagem dos
bráquetes, que foram incluídas em resina epóxica.

Para permitir a padronização do posicionamento das
coroas foram confeccionados dois sulcos na face palatina
no sentido próximo-proximal, com ponta diamantada
cilíndrica 3097 (KG Sorensen). Esses sulcos auxiliaram
no posicionamento das coroas no interior de matrizes de
silicona, por meio da fixação de dois alfinetes nas
mesmas, de forma que a face vestibular das coroas ficasse
voltada para a face externa da matriz de silicona,
mantendo-se livre do contato com a resina epóxica. Após
vazamento e a polimerização da resina (aproximadamente
24 horas) foram obtidos cilindros de resina com as coroas
incluídas em seu interior.

Os corpos de prova foram então levados a uma politriz
(modelo DP-92, fabricada pela Panambra Industrial e
Técnica S.A - São Paulo, SP), com lixas de carbeto de
silício e granulação 600 (3M do Brasil - Ltda), em
velocidade de 300 rotações por minuto sob refrigeração
abundante de água, para remoção dos possíveis excessos
e arestas dos cilindros de resina, tendo-se o cuidado de
não atingir a superfície do esmalte.

Quando em contato com a água, foi aplicada Base
Setim (Colorama - para unhas) nas bordas dos alfinetes,
para evitar que ocorresse oxidação do metal Os corpos
de prova foram armazenados novamente em água
deionizada aguardando-se o momento da profilaxia e
fixação dos bráquetes.

A profilaxia da parte exposta da coroa foi realizada
com escova tipo Robbinson em baixa rotação e pedra
pomes - Pomes Rio (Orlando Antônio Bussioli - MG)
1,4,6,9,10,11,13,14,15,16,19,20,21,23,30,34, e em seguida o
condicionamento ácido com ácido fosfórico 37% por 30
segundos, lavando-se pelo mesmo tempo.

Os materiais: resina composta - CONCISE
ORTODÔNTICO (3M, lote PK2, fabricação 14/03/97)
e o cimento de ionomero de vidro - FUJI ORTHO LC
(GC lote 251271 Exp.1999-12) foram utilizados
conforme orientações do fabricante.

Para a CONCISE, após o condicionamento ácido por
60 segundos e secagem, manipulou-se a resina  (A e B),
durante 5 segundos, e procedeu-se a colagem dos
bráquetes. Já para o FUJI ORTHO LC, após o
condicionamento ácido, lavagem e secagem , manipulou-
se o ionômero sendo esta mistura aplicada à base dos
bráquetes, os quais  foram posicionados nas coroas e em
seguida fotopolimerizados por 60 segundos.

Realizada a colagem, os corpos de prova foram
armazenados em água deionizada e levados a estufa
(Fanem Ltda- São Paulo) a 37º C por um dia. Então, os
cinco corpos de prova de cada material, foram recolhidos
e passaram pela ciclagem térmica: 300 ciclos de 15
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Material                 Termociclagem   Média Desvio

Padrão

CONCISE SIM 23,93 7,78

NÃO 20,71 8,39

FUJI ORTHO LC SIM 6,88 1,16

NÃO 17,32 3,61

TABELA 1- Valores da resistência ao cisalhamento dos

materiais com ou sem termociclagem (Mpa)

Efeito gl qm gl qm    F     p

   efeito              efeito     erro                 erro

Material 1 ,367 16 ,015 23,824 ,0001*

Termocicl. 1 ,108 16 ,015 7,005 ,0175*

Interação 1 ,232 16 ,015 15,022 ,0013*

TABELA 2- Valores encontrados após transformação logx

* diferença estatisticamente significante ( p< 0,05)
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segundos cada (5ºC e 55ºC). Após esse processo,
retornaram ao armazenamento até decorrer um total de
8 dias para todos os corpos de prova, de ambos os grupos.

Os testes de cisalhamento foram realizados na
máquina de Ensaio Universal KRATOS, com célula de
carga de até 50 Kgf a velocidade de 0,5 mm/min, sendo
a força de  ruptura por cisalhamento registrada em valores
de Kgf.

RESULTADOS

Os resultados obtidos para os diferentes grupos e
condições estão abaixo relacionados:

Face as diferenças numéricas apresentadas, foi feita
Análise de Variância a 2 critérios, uma vez que analisava-
se os diferentes materiais e a influência da termociclagem
nos mesmos, adotando-se nível de significância de 5%.

Como a variabilidade entre grupos era muito
diferente e proporcional à média, para utilização da
Análise de Variância, adotou-se a transformação logx.,
obtendo os resultados encontrados na Tabela 2:

Realizou-se o Teste de TUKEY para comparações
múltiplas e se observou que houve diferença
estatisticamente significante, quando da realização da
termociclagem, entre os dois materiais, e também houve
diferença estatisticamente significante no FUJI ORTHO
LC, quando analisada a presença ou não da

termociclagem.
A resistência adesiva dos dois cimentos testados foi,

em ordem decrescente: CONCISE com termociclagem (
23,93 Mpa), CONCISE sem termociclagem (20,71 Mpa),
FUJI ORTHO LC sem termociclagem (17,32Mpa) e
FUJI ORTHO LC com termociclagem (6,88 Mpa).

Houve diferença estatisticamente significante entre
os grupos: CONCISE com termociclagem e FUJI
ORTHO LC com termociclagem; e entre o FUJI ORTHO
LC com e sem termociclagem.

DISCUSSÃO

O armazenamento inicial em solução de Cloramina
T a 1% e água teve a finalidade de prevenir o crescimento
de microorganismos nos elementos dentais
extraídos17,18,24,25,26.

 Os materiais escolhidos foram a resina composta
CONCISE ORTODÔNTICO, a mais utilizada, e o
cimento de ionômero de vidro FUJI ORTHO LC , por

liberar flúor. A intenção da pesquisa foi saber se
compensaria substituir a resina pelo ionômero.

 A técnica que pareceu ser a mais aceitável e a mais
utilizada pelos autores é a de manter os corpos de prova
à 37 ± 2º C a 100% de umidade relativa, antes dos
testes2,4,8,13,15,16,23,34,36.

Comparação p

1 S    X   1 N 0,821  ns

2 S    X   2 N 0,002   *

1 S    X   2 S 0,000   *

1 N   X   2 N 0,891  ns

TABELA 3- Teste de TUKEY ( 1- CONCISE ; 2- FUJI ORTHO

LC; S- sim para termociclagem ; N- não termocilagem)

* - diferença estatisticamente significante ( p< 0,05)

ns – diferença estatisticamente não significante



12
FRANSCISCONI, P. A. S.; SOUZA, C. S. de SCUCUGLIA, L. R.; ROSA, H. M.
Influência da termociclagem na análise da resistência ao cisalhamento do cimento de ionômero de vidro (Fuji Ortho Lc) e da resina composta
(Consice Ortodôntico) utilizados na colagem de bráquetes ortodônticos

Optou-se pelo teste de cisalhamento por constatar ser
este o teste encontrado na maior parte dos estudos
1,2,3,4,6,8,9,13,14,15,21,23,30,34,36,37 e o mais adequado para esta
pesquisa. A velocidade escolhida foi a de 0,5 mm/min.
baseando-se também em literatura2,3,9,13,23,34,36,37.

À análise dos resultados observou-se diferença
estatisticamente significante entre os grupos CONCISE
ORTODÔNTICO com termociclagem X FUJI ORTHO
LC com termociclagem e FUJI ORTHO LC com
termociclagem X FUJI ORTHO LC sem termociclagem,
o que vem a comprovar os resultados de alguns trabalhos
encontrados na literatura 9, 34.

Pode-se observar também que houve diferença
estatisticamente não significante entre: CONCISE
ORTODÔNTICO sem termociclagem X FUJI ORTHO
LC sem termociclagem e CONCISE ORTODÔNTICO
com termociclagem X CONCISE ORTODÔNTICO sem
termociclagem.

Apesar de não terem realizado termociclagem em seus
trabalhos, a diferença de resistência entre esses dois
materiais já havia sido observada por CAPELOZZA
FILHO9, em 1997, e SOUZA34, em 1999, o que vem a
confirmar os resultados obtidos pelo presente trabalho.

O fato da média de resistência do grupo  FUJI
ORTHO LC com termociclagem ter sido bastante inferior
à do grupo FUJI ORTHO LC sem termociclagem, deve-
se, à característica do material sofrer embebição,
propriedade esta inerente aos cimentos de ionômero de
vidro quando da presença de água (capacidade que um
material possui de absorver água do meio).

Todos os grupos atingiram valores aceitáveis à
colagem ortodôntica (50-80 Kg/cm2)9, 34.

CONCLUSÕES

· Os melhores resultados foram obtidos com
CONCISE ORTODÔNTICO com termociclagem e os
piores com o FUJI ORTHO LC também com ciclagem
térmica.

· Todos os grupos atingiram valores aceitáveis à
colagem ortodôntica.

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the bonding
of orthodontic brackets (Abzil Lancer) cemented in
bovine teeth crows with composite resin (CONCISE 3M
of Brazil, Ltda) and Fuji Ortho LC (GC Corporation,
Tokyo, Japan). The teeth were preliminary stored in 1%
solution Cloramine T. After the cleaning of teeth surfaces,

they have been sectioned at enamel-cement junction level
and the crows inclued in epoxic resin cilinders. Twenty
teeth were used, ten for each cement. Materials have been
used in accordance to manufactures instructions. After
brackets fixation, the sample were stored in deionized
water at 37o C for 24 hours. Subsequently, five specimes
of each group had been submited to the thermocycling
and the others standing on the stove. After thermocycling,
the teeth were stored for eight days. The shear tests were
accomplished in a Kratos Universal Testing Machine, at
a 0,5mm/minute speed. The resulting data were
statistically analysed and permited to verify significant
differences among the groups: the composite resin
Concise showed better bonding strength than the Fuji
Ortho LC.

Uniterms: Composite resins; Glass ionomer cements;
Orthodontic brackets.
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