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SANTOS, Lucineide Lima. Avaliação in vivo da alteração de cor para evidenciar 
a presença de mancha branca em esmalte após tratamento ortodôntico 
utilizando diferentes materiais cimentantes: um estudo clínico randomizado. 
53p. [Tese de Doutorado]. Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu em 
Odontologia – Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2020. 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar a alteração de cor da superfície do esmalte dentário, por meio de 

mensuração com espectrofotômetro e fotografia, antes da colagem e após 

descolagem dos braquetes utilizando diferentes materiais cimentantes. Material e 

Métodos: A amostra foi composta por 14 indivíduos, 6 do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino com idade entre 12-17 anos, com necessidade de tratamento ortodôntico 

de acordo com os seguintes critérios de inclusão: pacientes que possuírem alto risco 

de cárie, avaliados pelo índice de placa visível, com os incisivos centrais superiores 

livres de cárie, defeitos de esmalte, restaurações e história de trauma. Foram 

excluídos do estudo pacientes que possuíam os incisivos centrais superiores com 

fraturas, com restaurações em resina composta, com trincas ou hipoplásia de 

esmalte e que já tenham utilizado aparelho ortodôntico. Após a profilaxia, foi 

realizada mensuração da cor na face vestibular dos incisivos (11 e 21) com a 

utilização do espectrofotômetro. Foram colados braquetes metálicos na superfície 

dos incisivos centrais superiores de acordo com o material cimentante: grupo 

CIVMR: ionômero de vidro modificado por resina (Vitremer) e grupo R: resina 

(Transbond XT). Após 12 meses do tratamento ortodôntico e remoção dos 

braquetes, foram realizados acabamento e polimento dos remanescentes adesivos 

da superfície vestibular dos incisivos centrais superiores com discos de óxido de 

alumínio em ordem decrescente de abrasividade. Antes do polimento foi realizada a 

avaliação do Índice Remanescente Adesivo (IRA). Novamente foi realizada a 

mensuração da cor da superfície vestibular dos elementos dentais 11 e 21 e a 

magnitude da mudança de cor foi avaliada pelo ΔE. Foram realizadas também 

fotografias intra-orais iniciais e no dia da mensurarão de cor final. Resultados: A 

magnitude da mudança de cor avaliada pelo ΔE mostrou diferença estatisticamente 

significante (p=0.0114) entre os grupos com valores superiores para o grupo 

cimentado com resina. Em relação a luminosidade avaliada pelo parâmetro L*, 

existiu diferença estatísticamente significante no momento final entre os grupos. A 



análise do IRA mostrou que a pontuação 2 e 3 e a pontuação 0 e 1 foram 

predominantes para os grupos CIVMR e R, respetivamente. Em relação a análise 

através das fotografias não foi possível detectar alteração na coloração compatível 

com mancha branca. Conclusão: Após o término do tratamento ortodôntico, 

alterações de cor entre os grupos foram observadas pelo ΔE e no momento final 

pelo L*, com menor alteração de cor para o grupo cimentado com CIVMR; as 

fotografias não conseguiram detectar a variação de cor. 

Palavras-chave: Braquetes ortodônticos, esmalte dentário, cárie dentária, cimentos 

dentários, flúor. 
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presence of a white spot on enamel after orthodontic treatment using different 
cementitious materials: a randomized clinical study. 53p. [Doctoral thesis]. 
Stricto-Sensu Graduate Program in Dentistry - North University of Paraná, Londrina, 
2020. 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the color change of the tooth enamel surface, by measuring it 

with a spectrophotometer and photograph, before bonding and after detaching the 

brackets using different cementing materials. Material and Methods: The sample 

consisted of 14 individuals, 6 females and 8 males aged 12-17 years, in need of 

orthodontic treatment according to the following inclusion criteria: patients who are at 

high risk of caries , evaluated by the visible plaque index, with the upper central 

incisors free of caries, enamel defects, restorations and trauma history. Patients who 

had upper central incisors with fractures, with composite resin restorations, with 

cracks or enamel hypoplasia and who had already used an orthodontic appliance 

were excluded from the study. After prophylaxis, color measurement was performed 

on the buccal face of the incisors (11 and 21) using a spectrophotometer. Metal 

brackets were glued to the surface of the upper central incisors according to the 

cementing material: group CIVMR: glass ionomer modified by resin (Vitremer) and 

group R: resin (Transbond XT). After 12 months of orthodontic treatment and removal 

of brackets, finishing and polishing of the remaining adhesive on the vestibular 

surface of the upper central incisors were performed with aluminum oxide discs in 

decreasing order of abrasiveness. Before polishing, an evaluation of the Adhesive 

Remnant Index (IRA) was carried out. Again, the color measurement of the buccal 

surface of dental elements 11 and 21 was performed and the magnitude of the color 

change was assessed by ΔE. Initial intraoral photographs were also taken and on the 

day of the final color measurement. Results: The magnitude of the color change 

evaluated by ΔE showed a statistically significant difference (p = 0.0114) between the 

groups with higher values for the group cemented with resin. Regarding the 

luminosity evaluated by the parameter L *, there was a statistically significant 

difference in the final moment between the groups. The IRA analysis showed that 

scores 2 and 3 and scores 0 and 1 were predominant for the CIVMR and R groups, 

respectively. Regarding the analysis through the photographs, it was not possible to 



detect a change in the color compatible with the white spot. Conclusion: After the end 

of the orthodontic treatment, changes in color between the groups were observed by 

ΔE and in the final moment by L *, with less color change for the group cemented 

with MVIC; the photographs failed to detect the color variation. 

Keywords: Orthodontic brackets, dental enamel, dental caries, dental cements, 

fluoride 
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1. INTRODUÇÃO 

O surgimento de manchas brancas, lesões incipientes no esmalte, é um 

efeito comum e antiestético do tratamento ortodôntico com aparelhos fixos1. A sua 

prevalência é de quase 50% nos pacientes em tratamento durante os 12 meses2, e 

deve-se a maior dificuldade de higienização com consequente acúmulo de placa na 

superfície do dente e ao redor dos braquetes3.  

Lesões iniciais de mancha são clinicamente opacas, causada pela perda de 

mineral da superfície do esmalte1. Essa perda de mineral pode chegar a 50% de 

matriz inorgânica, resultando em mudanças da dureza e do índice de refração, 

provocando uma dispersão de luz e uma aparência opaca do esmalte4. Dessa 

maneira, prevenir deve ser a primeira escolha do ortodontista.  

Estas lesões são muito preocupantes e, para seu controle, várias 

abordagens de tratamento são utilizadas, entre elas enxaguatórios, géis, vernizes e 

dentifrícios com flúor5. No entanto, a possibilidade de utilização de materiais com 

liberação de fluoretos na colagem de acessórios ortodônticos poderia minimizar e 

prevenir o surgimento dessas lesões. Dentre esses materiais, o ionômero de vidro 

possui adesão química ao esmalte e libera flúor6. Com a evolução desses cimentos 

e a incorporação de uma matriz de resina na sua formulação a sua adesão aos 

braquetes foi melhorada7, sendo seu uso indicado para essa finalidade. 

Além de ser uma manifestação clinicamente detectável, a lesão de mancha 

branca representa o primeiro estágio da formação da cárie8. O diagnóstico precoce 

é muito importante e a detecção clínica é realizada principalmente pela inspeção 

visual, após secagem com jato de ar e tátil por sondagem dentária. A subjetividade 

e a falta de reprodutibilidade fizeram com que novos métodos fossem utilizados, 

entre eles o monitor óptico de cárie9, imagem digitais com transiluminação de fibra 

óptica10 e fluorescência a laser11. Esses métodos foram testados principalmente in 

vitro e as investigações clínicas são escassas. Assim, o objetivo nesse estudo foi 

avaliar a alteração de cor da superfície do esmalte dentário, por meio de 

mensuração com espectrofotômetro e fotografia, antes da colagem e após 

descolagem dos braquetes utilizando diferentes materiais cimentantes: resina e 
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cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR). As hipóteses nulas 

são que os dois materiais cimentantes utilizados demonstrarão o mesmo nível de 

alteração no esmalte dentário e que o parâmetro L* não sofrerá variação de cor de 

luminosidade entre os materiais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A mancha branca é considerada a primeira evidência visível de cárie do 

esmalte, caracterizada por ser uma lesão desmineralizada numa superfície 

intacta12. A aparência opaca da lesão ocorre pela perda de mineral superficial com 

o aumento da porosidade, devido a alterações no processo de desmineralização - 

remineralização causadas pela mudança de pH na interface do dente e biofilme, 

podendo interferir na difusão dos íons cálcio e fosfato do esmalte8 (Fig. 1). 

                  Figura 1 – Lesão de mancha branca  
     Fonte: Autor 

Essas lesões incipientes no esmalte podem tornar-se perceptíveis ao redor 

dos braquetes dentro de um mês após a instalação do aparelho ortodôntico, no 

entanto a formação de cárie geralmente leva pelo menos seis meses1. Tais lesões 

são observadas na superfície vestibular dos dentes e ao redor dos braquetes, 

principalmente na região cervical13. A melhor estratégia preventiva parece ser uma 

avaliação prévia dos fatores de risco, juntamente com uso de enxaguatórios com 

flúor, reforço regular da higiene bucal e orientação nutricional durante todo o curso 

do tratamento8.  

Com o objetivo de investigar o desenvolvimento de lesões cariosas 

associadas a terapia ortodôntica foi realizada um ensaio clínico, onde bandas 

ortodônticas foram cimentadas aos pré-molares que seriam extraídos como parte 

do tratamento. Lesões visuais de mancha branca foram observadas dentro de 

quatro semanas na ausência da suplementação de flúor. Foi observado que a 

desmineralização do esmalte associada a terapia ortodôntica fixa é um processo 

rápido, causado por um acúmulo de placa ao redor de braquetes e bandas1.  

Um outro estudo8 avaliou o grau de desmineralização do esmalte de dentes 
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nos quais foram colados braquetes cerâmicos ou metálicos. Foi um estudo in vitro, 

onde 60 pré-molares extraídos foram seccionados de acordo com os critérios 

experimentais8. Foram divididos em três grupos: colados com braquetes cerâmicos, 

colados com braquetes metálicos e o controle (sem braquetes); e imersos em 

meios de desmineralização e avaliados em um microscópio de varredura. O grupo 

controle apresentou menor desmineralização. O grupo cerâmico apresentou maior 

desmineralização do esmalte comparado com o grupo metálico8.  

A formação de pontos brancos (descalcificação) na superfície do esmalte, 

na face vestibular do dente, após o tratamento ortodôntico é uma observação 

clínica nos consultórios e está relacionada com a retenção de placa bacteriana, a 

ineficiência da higiene bucal e a predisposição inerente do indivíduo. O efeito 

benéfico dos programas preventivos de flúor durante o tratamento ortodôntico tem 

sido relatado. Nesse contexto, um estudo5 buscou avaliar um programa preventivo 

em pacientes ortodônticos, por meio de aplicação de flúor em consultório e em 

casa. No consultório o gel de fosfato acidulado foi aplicado cerca de 3 minutos 

após a colagem dos braquetes e permaneceu nos dentes de 3 a 5 minutos. Em 

seguida foi enxaguado com um spray ou solução a 0,05% de fluoreto de sódio. O 

paciente foi orientado a não ingerir nenhum tipo de alimento e nem escovar os 

dentes por 30 minutos. Em casa, o paciente foi orientado a usar uma solução de 

fluoreto de sódio a 0,05% como enxágue após a escovação com dentifrício 

fluoretado. Concluíram que a descalcificação das superfícies vestibulares dos 

dentes durante a terapia ortodôntica pode ser significativamente reduzida pelo uso 

de bochechos com a solução de fluoreto de sódio. A incidência e severidade do 

surgimento da mancha branca estão relacionadas com o tempo que os dentes 

permanecem com os braquetes colados e isso sugere a necessidade de um 

bochecho preventivo com flúor usado continuamente durante o tratamento. A 

aplicação tópica de gel acidulado imediatamente após a colagem parece ser 

benéfico na redução da incidência de mancha branca5.  

Um estudo2 avaliou a presença de mancha branca em pacientes 

ortodônticos com seis e doze meses de tratamento, utilizando o exame visual, com 

o objetivo de determinar a prevalência dessas lesões nesse período. O grupo 

controle consistiu de pacientes que foram examinados logo depois da colagem do 
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aparelho. Após visualização clínica, os dentes receberam uma pontuação visual 

baseada na extensão da desmineralização. A porcentagem de indivíduos com 

mancha branca foi de 38%, 46% e 11% para os grupos de 6, 12 e controle, 

respectivamente. Dos indivíduos que tiveram mancha branca 76% eram do sexo 

masculino e 24% do sexo feminino. Os autores concluíram que houve um aumento 

acentuado do número de mancha branca durante os primeiros seis meses e que 

continuou a aumentar de forma mais lenta até os 12 meses2.  

A descalcificação do esmalte durante o tratamento com aparelho 

ortodôntico fixo continua sendo um problema. Lesões de mancha branca são 

observadas em quase 50% dos pacientes submetidos a tratamento ortodôntico2. O 

uso de materiais ortodônticos contendo flúor mostrou resultados inconclusivos em 

sua capacidade de reduzir a descalcificação. Dessa forma, um estudo14 foi 

realizado com objetivos de comparar os níveis de Streptococcus mutans (SM) em 

saliva e biofilme adjacentes a braquetes ortodônticos colados com cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina (Fuji ORTHO LC) e uma resina composta 

fotopolimerizável (Transbond XT) e analisar a influência da aplicação tópica de 

1,23% de fluoreto de fosfato acidulado na contagem de SM. O biofilme foi coletado 

de áreas adjacentes aos braquetes nos dentes 13, 22, 33 e 41. Tanto a saliva 

quanto o biofilme foram coletados no 7º, 21º, 35º e 49º dias após a colocação do 

aparelho. A aplicação tópica de flúor foi realizada no 35º dia. A colagem com 

ionômero de vidro não alterou as contagens de SM na saliva ou biofilme adjacentes 

aos braquetes. Por outro lado, o biofilme adjacente aos braquetes colados com 

resina composta mostrou um aumento significativo nas contagens de SM ao longo 

do período experimental. A aplicação tópica de 1,23% de fluoreto de fosfato 

acidulado não reduziu as contagens de SM na saliva ou biofilme, 

independentemente do material utilizado na colagem. Em conclusão, a aplicação 

tópica de flúor não mostrou eficácia na redução de SM. Porém, o uso de cimento 

de ionômero de vidro modificado por resina como material para colagem permitiu 

um melhor controle da contagem de SM no biofilme dental14.  

Para observar a perda de mineral na superfície do esmalte em lesões de 

mancha branca, um estudo15 avaliou a microdureza e a rugosidade superficial 

dessas lesões após aplicação de uma resina infiltrante (Icon, DMG, Hamburg, 

Germany). Foram induzidas lesões tipo cárie em discos de esmalte bovino, e os 
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espécimes foram divididos aleatoriamente em cinco grupos: esmalte 

desmineralizado (controle negativo), esmalte infiltrado, esmalte infiltrado submetido 

a escovação, esmalte infiltrado submetido a ciclagem de pH, e esmalte infiltrado 

submetido a envelhecimento artificial. Metade da superfície de esmalte de cada 

espécime foi usada como controle positivo. A resina infiltrante apresentou 

superioridade sobre as lesões de mancha branca desprotegidas, por serem mais 

resistentes aos desafios mecânicos e ao envelhecimento. No entanto, a resina 

infiltrante não foi capaz de restabelecer as propriedades do esmalte sadio15. 

 As lesões de mancha branca podem ser suscetíveis a danos mecânicos 

durante a remoção do aparelho ortodôntico fixo. Um estudo4 in vitro teve como 

objetivo investigar a perda de esmalte durante a remoção do braquete e adesivo na 

presença de lesões e determinar o efeito da remineralização com fosfato de cálcio 

amorfo a 1% (CPP-ACFP) utilizado antes da remoção. Concluíram que a 

remineralização da mancha branca com CPP-ACFP reduziu o dano iatrogênico ao 

esmalte4. 

Para tentar reduzir a desmineralização produzida no esmalte induzida pelo 

ácido do biofilme durante o tratamento ortodôntico, um estudo3 desenvolveu um 

novo cimento bioativo com capacidade antibacteriana e remineralizante e 

investigou os efeitos sobre a dureza do esmalte e profundidade das lesões in vitro. 

Foram incorporados, em um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, 

nanopartículas de fosfato de cálcio amorfo, 2-Metacriloíloxietilfosforilcolina, 

dimetilaminohexadecil metacrilato. Como resultado, a incorporação dessas 

partículas não afetou a resistência adesiva ao esmalte, e o novo cimento reduziu 

substancialmente a desmineralização do esmalte adjacente aos braquetes, 

produzindo maior dureza e lesões menos profundas3.  

Os cimentos de ionômero de vidro mostram certas vantagens para colagem 

dos braquetes ortodônticos aos dentes. Um estudo6 avaliou um novo cimento de 

ionômero de vidro fotopolimerizável e este exibiu todas as qualidades necessárias 

para unir braquetes, sem condicionamento ácido e na presença de saliva, com 

resistência suficiente às forças necessárias para movimentar os dentes. Na 

remoção do aparelho, não foi observada nenhuma descalcificação nos dentes 

devido a liberação de flúor e, como facilidade para o operador e o paciente, o 

cimento de ionômero de vidro pode tornar-se a escolha para técnicas de colagem6.  
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Para comparar a incidência de novas lesões de mancha branca e falhas na 

adesão entre dois grupos de participantes utilizando aparelhos ortodônticos fixos 

colados com cimento de ionômero de vidro fotopolimerizado e resina, um estudo16 

multicêntrico, com pacientes de 11 anos de idade ou mais, na dentição 

permanente, foram alocados aleatoriamente para a colagem do braquete com os 

materiais. Foram realizadas fotografias digitais pré-tratamento e no dia da 

remoção. Essas imagens foram avaliadas por 5 clínicos e 3 leigos quanto a 

presença ou ausência de novas lesões de mancha branca e ao impacto estético. A 

incidência de novas lesões de mancha branca foi de 24%. Não houve diferença 

entre os materiais utilizados. Concluiu-se que não há evidências de que o uso de 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina sobre o compósito para a 

colagem de braquetes reduz a incidência de novas lesões de mancha branca ou 

falhas de adesão16. 

Um outro estudo7 avaliou a resistência ao cisalhamento na colagem de 

braquetes cerâmicos e metálicos utilizando um cimento de ionômero de vidro 

fotopolimerizável (Fuji Ortho Lc), em diferentes condições de superfície: não 

condicionada e seca, condicionada com ácido poliacrílico e umedecido com saliva, 

condicionada com ácido poliacrílico e umedecida com água, não condicionada e 

úmida. A força máxima de adesão e o local da falha da ligação foram registrados. A 

análise de falha de união revelou que cada tipo de braquete falhou 

predominantemente na interface adesiva. Os resultados indicam que a resistência 

ao cisalhamento da Fuji Ortho LC é significativamente aumentada pela 

contaminação da superfície do esmalte com saliva ou água após o 

condicionamento, dependendo do tipo de braquete utilizado. Mesmo a 

contaminação da água de superfícies de esmalte não condicionadas não parece 

impedir forças de adesão clinicamente aceitáveis tanto de braquetes de aço 

inoxidável quanto de cerâmica, permitindo, ao mesmo tempo, uma descolagem 

segura sem danos ao esmalte7.  

O estudo17 avaliou a resistência ao cisalhamento de dentes permanentes 

irradiados com braquetes ortodônticos colados com cimento de ionômero de vidro 

convencional e cimento de ionômero de vidro modificado por resina, devido à 

capacidade de liberação de flúor desses materiais. Noventa pré-molares humanos 

preparados foram divididos em 6 grupos (n = 15), de acordo com o material de 
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adesão e uso ou não de radiação: CR (resina composta Transbond XT); RMGIC 

(cimento de ionômero de vidro convencional Fuji Ortho LC); GIC (cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina Ketac Cem Easymix). Os grupos foram 

irradiados (I) ou não irradiados (NI) antes da colagem do braquete. Os espécimes 

foram submetidos a uma dose de radiação fracionada de 2 Gy durante 5 dias 

consecutivos durante 6 semanas. Após a radioterapia, os braquetes foram colados 

nos espécimes com Transbond XT, Fuji Ortho LC e Ketac Cem Easymix. Após 24 h, 

os espécimes foram submetidos ao teste de resistência ao cisalhamento. A imagem 

da superfície do esmalte (classificada pelo Índice de Remanescente de Adesivos - 

IRA) também foi avaliada e sua frequência verificada entre os grupos. O grupo GIC 

apresentou os menores valores de adesão entre os grupos (p<0,05). Não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos não irradiado e irradiado 

(p>0,05). Quanto ao IRA, o grupo CR-I apresentou a maior retenção de material na 

superfície do esmalte entre os grupos irradiados. O grupo RMGIC apresentou os 

maiores valores de resistência ao cisalhamento e apresentou IRA aceitável para as 

práticas clínicas17. 

A união dos braquetes ortodônticos aos dentes é importante para permitir o 

tratamento eficaz e eficiente com aparelhos fixos. A falha na colagem do braquete 

durante o tratamento aumenta o tempo de consultório e de tratamento. É provável 

que um tratamento prolongado com aparelhos fixos aumente os riscos à saúde 

bucal, principalmente a descalcificação do esmalte dentário. Uma revisão 

sistemática18 teve por objetivo avaliar os efeitos de diferentes adesivos ortodônticos 

para a colagem. Os ensaios foram selecionados de forma que atendessem os 

seguintes critérios: ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos controlados, 

comparando dois grupos de diferentes adesivos. Os participantes eram pacientes 

em tratamento ortodôntico fixo. Concluíram que não existe evidências claras sobre 

qual tipo de adesivo ortodôntico a ser usado18. 

Diferentes técnicas foram desenvolvidas para avaliação de atividade de 

lesões de cárie em ambientes clínicos. Com o objetivo de revisar sistematicamente 

essas técnicas, foi realizada uma pesquisa no PubMed e identificados artigos 

relatando os diferentes conceitos e ferramentas para essa avaliação em ambientes 

clínicos, em termos de sensibilidade, especificidade, reprodutibilidade e risco de 

progressão da lesão. Concluiu-se que existe a necessidade de definição e 
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padronização de conceitos e ferramentas relacionados a avaliação da atividade de 

cárie19. 

O diagnóstico de cárie em locais não cavitados permanece problemático, 

especialmente porque a detecção visual clínica tem sensibilidade limitada. Os 

métodos elétricos de detecção mostram uma promessa considerável, mas a 

especificidade é reduzida. Os objetivos de um estudo11 in vitro foram: avaliar a 

validade de um novo dispositivo de fluorescência a laser (o DIAGNOdent) 

comparando os valores com os de um dispositivo elétrico de frequência fixa; 

determinar os pontos de corte ótimos do novo dispositivo para diferentes etapas do 

processo de cárie; e avaliar a reprodutibilidade do novo dispositivo de laser. 

Concluiu-se que, in vitro, as medidas que utilizam o dispositivo são altamente 

reprodutíveis. Assim, o dispositivo a laser poderia ser uma ferramenta valiosa para 

o monitoramento longitudinal da cárie e para avaliar o resultado de intervenções 

preventivas11. 

 

Um outro estudo20 investigou o uso da análise de imagens para o 

diagnóstico e quantificação das lesões de mancha branca em fotografias digitais 

antes e após a retirada dos braquetes ortodônticos. A desmineralização do esmalte 

foi induzida artificialmente na superfície vestibular de 20 dentes colados com 

braquetes ortodônticos. Foram realizadas fotografias digitais padronizadas nos 

ângulos de 90 e 110 graus com a superfície vestibular, antes e após a retirada do 

braquete. As imagens foram analisadas por dois observadores. Concluíram que a 

análise de imagem é um método reprodutível e confiável para quantificação da 

desmineralização do esmalte20. 

A dispersão da luz branca no esmalte e lesões artificiais foram  estudadas 

através da incidência de luz sob um ângulo de 45 graus e observada 

perpendicularmente a superfície. A intensidade da luz retrodifundida aumenta com 

a espessura da lesão causada pela desmineralização, e diminui com o aumento da 

quantidade de mineral causada pela remineralização. Esse método não destrutivo 

é útil para o monitoramento dos processos de desmineralização-remineralização9. 

Um método confiável para a detecção de cáries dentárias é a 

transiluminação de fibra ótica por imagem digital (DIFOTI-TM). As imagens são 

adquiridas com uma câmera digital e enviadas a um computador para análise 

através de algoritmos. Eles foram desenvolvidos para facilitar a localização e 
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diagnóstico de lesões cariosas pelo operador em tempo real e fornecer 

caracterização quantitativa para o monitoramento das lesões. Esse método foi 

testado in vitro. Os resultados sugerem uma sensibilidade superior para a detecção 

de cárie proximal, oclusal e de superfície lisa em relação a imagem radiológica10. 

Outro método utilizado é a mensuração da alteração da cor do esmalte por 

meio de espectrofotômetro, que mostra ser uma ferramenta confiável e objetiva 

para essas mudanças como observado em estudo anterior21. Esta análise é 

realizada de maneira padronizada através dos parâmetros da escala da Comission 

International de l’Éclairage (CIE) L*a*b*, onde o “L” corresponde ao valor ou grau 

de luminosidade variando de branco a preto, o parâmetro “a“ é uma medida que 

varia de vermelho a verde e o “b” de amarelo a azul22 (Fig. 2) 

   Figura 2 – Espectrofotômetro EasyShade 4.0 
   Fonte: Autor 

Um outro estudo, avaliou 60 pacientes divididos em dois grupos. No grupo 1 

os braquetes foram colados com um primer liberador de flúor (Opal Seal), no grupo 

2 foi utilizado um primer convencional (Transbond XT). Foi utilizada uma fonte de 

luz negra para examinar a quantidade de adesivo restante na superfície do 

esmalte. Imagens digitais de cada dente foram obtidas para pontuar e medir a área 

de lesão de mancha branca após o tratamento ortodôntico. As medidas do 

DIAGNOdent, também foram usadas para avaliar as manchas brancas após a 
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remoção dos braquetes. Concluiu que os resultados desse estudo clínico indicaram 

que o primer com liberação de flúor não possui vantagem significativa na redução 

da desmineralização sobre o primer convencional durante todo período de 

tratamento23. 
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3. PROPOSIÇÃO 

O objetivo nesta Tese  foi avaliar a alteração de cor na superfície do 1

esmalte dentário, por meio de mensurarão com espectrofotômetro e fotografia 

durante o tratamento ortodôntico utilizando diferentes materiais cimentantes: resina 

e cimento de ionômero de vidro modificado por resina. 

 Este estudo foi realizado no formato alternativo na forma de artigo científico intitulado “Avaliação in 1
vivo da alteração de cor para evidenciar a presença de mancha branca em esmalte após tratamento 
ortodôntico utilizando diferentes materiais cimentantes: um estudo clinico randomizado”. Este artigo 
será submetido à publicação ao periódico The Angle Orthodontist, assim, formulado conforme suas 
normas.
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4. ARTIGO 

AVALIAÇÃO IN VIVO DA ALTERAÇÃO DE COR PARA EVIDENCIAR A 

PRESENÇA DE MANCHA BRANCA EM ESMALTE APÓS TRATAMENTO 

ORTODÔNTICO UTILIZANDO DIFERENTES MATERIAIS CIMENTANTES: UM 

ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO 

RESUMO 

Avaliar a alteração de cor da superfície do esmalte dentário, por meio de 
mensuração com espectrofotômetro e fotografia, durante o tratamento ortodôntico 
utilizando diferentes materiais cimentantes: resina e cimento de ionômero de vidro 
modificado por resina. Foram selecionados 14 pacientes para o estudo com 
necessidade de tratamento ortodôntico e, colados braquetes nos incisivos centrais 
direito e esquerdo com resina (n=14) ou CIVMR (n=14). Antes da colagem foi 
mensurada a cor na face vestibular de cada dente com espectrofotômetro e 
realizada fotografias. Após 12 meses do tratamento ortodôntico, os braquetes 
foram removidos e realizado acabamento/polimento e novamente a mensuração da 
cor e fotografias. A alteração de cor foi avaliada através da medida inicial e final de 
cada dente de acordo com ΔE. As análises do IRA foram realizadas em uma Lupa 
Estereoscópica com 40 vezes de ampliação na base do braquete após remoção. 
Os dados foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, Tetes t, 
Análise de Variância, com nível de significância de 5%. Houve diferença 
estatisticamente significante entre os grupos ao comparar as alterações ocorridas 
no ΔE para ambos os grupos com valores superiores para o grupo R. Em relação 
ao padrão de fratura (IRA) o grupo CIVMR mostrou predominância na classificação 
2 e 3, enquanto o grupo R apresentou a classificação 0 e 1. Após 12 meses do 
tratamento ortodôntico, alterações de cor entre os grupos foram observadas pelo 
método ΔE, com menor para o grupo CIVMR; as fotografias não conseguiram 
detectar a variação de cor. 
Palavras-chave: Braquetes ortodônticos, esmalte dentário, cárie dentária, cimentos 
dentários, flúor. 
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INTRODUÇÃO 

As lesões de mancha branca são as manifestações iniciais do processo 

carioso, e persistem como um dos efeitos colaterais do tratamento ortodôntico1. A 

utilização de aparelhos fixos aumenta o risco de desenvolvimento de caries na 

superfície vestibular dos dentes2. A principal razão é o acumulo de biofilme ao redor 

dos braquetes, fios e entre os braquetes e a margem gengival3.  

Observam-se que, estas lesões se desenvolvem rapidamente4 e costumam 

ser uma carga estética para os pacientes mesmo anos após a remoção dos 

aparelhos ortodônticos5. Sua aparência esbranquiçada e opaca característica pode 

ser explicada fisicamente por um maior grau de refração da luz no corpo da lesão 

em comparação com o esmalte sadio circundante devido a diferenças entre os 

meios de transmissão, como ar retido e saliva no corpo da lesão6. 

A sua prevalência é de quase 50% nos pacientes em tratamento durante 12 

meses7. Essa alta prevalência é parcialmente atribuída à superfície irregular do 

braquete e à presença de fios ortodônticos, bandas e outros acessórios que 

facilitam a retenção da placa, complicam a higiene bucal e limitam a capacidade de 

auto-limpeza dos dentes com o fluxo salivar e o movimento dos músculos bucais8. 

O fluoreto é a substância mais comumente usada para remineralização9. A 

base científica para o uso do flúor é que os íons fluoretos podem penetrar na 

estrutura cristalina dos tecidos duros dentais, diminuindo sua solubilidade e 

conferem resistência ácida. Os íons fluoreto substituem os grupos hidroxila na 

formulação da hidroxiapatita e resultam na formação de fluorapatita2. A 

possibilidade de utilização de materiais com liberação de fluoretos na colagem de 

acessórios ortodônticos poderiam minimizar e prevenir o surgimento dessas 

lesões. Dentre esses materiais, o ionômero de vidro possui adesão química ao 

esmalte e libera flúor10. Com a evolução desses cimentos e a incorporação de uma 

matriz de resina na sua formulação a sua adesão aos braquetes foi melhorada11, 

sendo seu uso indicado para essa finalidade. 

O método mais comumente usado para detectar lesão de mancha branca é 
o exame visual direto. É uma boa abordagem, mas é difícil para um único 

investigador avaliar consistentemente um grande número de pacientes em 

diferentes contextos clínicos ou em vários períodos de tempo2. A subjetividade e a 
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falta de reprodutibilidade fizeram com que novos métodos fossem utilizados, entre 

eles o monitor óptico de cárie12, imagem digitais com transiluminação de fibra 

óptica13 e fluorescência a laser14. Esses métodos foram testados principalmente in 

vitro e as investigações clínicas são escassas. Assim, o objetivo nesse estudo foi 

avaliar a alteração de cor e luminosidade da superfície do esmalte dentário por 

meio de mensuração com espectrofotômetro, além da mensuração da alteração de 

cor por meio de mensuração de análise visual e fotografia utilizando diferentes 

materiais cimentantes: resina (grupo R) e cimento de ionômero de vidro modificado 

por resina (grupo CIVMR) após tratamento ortodôntico. As hipóteses nulas testadas 

foram: os diferentes materiais cimentantes utilizados não influenciariam na (1) 

alteração de cor e (2) luminosidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este projeto é um estudo clínico randomizado para avaliar a alteração de cor 

da superfície do esmalte dentário utilizando espectrofotômetro e fotografia, 

mensurando antes da colagem e após a descolagem dos braquetes com diferentes 

materiais cimentantes. Foi submetido ao comitê de ética e pesquisa da UNOPAR e 

aprovado sob número 2.931.538. (Anexo 1). 

AMOSTRA 

Por se tratar de um estudo split-mouth foram selecionados quatorze 

pacientes, 8 do gênero masculino e 6 do gênero feminino, com idade de 12-17 

anos, com necessidade de tratamento ortodôntico foram submetidos ao estudo, 

seguindo os seguintes critérios de inclusão: pacientes que possuírem alto risco de 

cárie, avaliados pelo índice de placa visível, onde 1 foi considerado placa visível e 

0 ausência de placa15; com os incisivos centrais superiores livres de cárie, defeitos 

de esmalte, restaurações, história de trauma e sem histórico de alterações do fluxo 

salivar. Foram excluídos do estudo pacientes que possuíam os incisivos centrais 

superiores com fraturas, com restaurações em resina composta, com trincas ou 

hipoplasia de esmalte e que já tenham utilizado aparelho ortodôntico. Os 
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participantes não sofreram riscos adicionais ao participar da pesquisa, pois o 

procedimento foi realizado com a técnica indicada para o seu caso e não foram 

necessárias alterações na técnica ortodôntica. O benefício foi avaliar se um 

material de colagem com liberação de flúor é mais efetivo para a prevenção de 

mancha branca.  

Fluxo de participantes: Por ser um estudo split-mouth, foram selecionadas 

14 participantes onde cada incisivo central superior foi alocado em dois grupos 

experimentais, sendo 14 no grupo Ionômero e 14 no grupo transbond, sendo 8 

meninos e 6 meninas com idade de 12-17 anos. O recrutamento da amostra 

ocorreu entre maio de 2018 e julho de 2018. Quatro indivíduos foram perdidos 

durante o seguimento, sendo que 1 paciente mudou de cidade, 2 pacientes 

desistiram do tratamento e 1 paciente não compareceu ao exame final de avaliação 

de cor, restando no final 10 participantes em cada grupo. 

           

Figura 1: Diagrama (CONSORT) mostrando o fluxo de pacientes durante o estudo. 

METODOLOGIA 

Na face vestibular de cada incisivo foi feita profilaxia com pasta de pedra-
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pomes (S. S. White, Petrópolis, RJ, Brasil) e água, utilizando uma taça de 

borracha, em baixa rotação (Dabi-Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil), durante 10 

segundos. Após a profilaxia, foi realizada mensuração da cor na face vestibular dos 

incisivos (11 e 21) com a utilização do espectrofotômetro (EasyShade Advance 4.0; 

VITA, Zahnfabrik, Alemanha). 

Foram colados braquetes metálicos Premium Séries (Orthometric, Marília, 

SP, Brasil) com prescrição MBT, slot 0.022”x0.028”, selecionados de forma 

aleatória, na superfície dos incisivos centrais superiores de acordo com o material 

cimentante: um grupo ionômero de vidro modificado por resina (Vitremer; 3M 

ESPE, St. Paul, MN, EUA) e o outro resina (Transbond XT; 3M Unitek, Monrovia, 

CA, EUA). 

Ambos os cimentos foram aplicados na base do braquete e posicionados, 

com pinça (Morelli, Sorocaba, SP, Brasil), na superfície do esmalte sob pressão 

manual para extravasamento dos excessos que foram removidos com microbrush 

(FGM, Joinville, SC, Brasil). A técnica de colagem direta dos braquetes com a 

resina Transbond XT foi realizada em 14 dentes nessa sequência: 1) 

Condicionamento do esmalte com ácido fosfórico a 35% Adper Scotchbond (3M 

ESPE) por 30 segundos; 2) Lavagem abundante e secagem da superfície dental; 

3) Aplicação de sistema adesivo Transbond XT e evaporação do solvente com jato 

de ar por 10 segundos; 4) Utilização do cimento resinoso Transbond XT entre a 

superfície dental e a base do braquete. 

A técnica de colagem direta dos braquetes com o cimento de ionômero de 

vidro modificado por resina Vitremer foi realizada em 14 dentes precedida de 

manipulação segundo as instruções do fabricante e realizada na seguinte 

sequencia: 1) Aplicação do primer Vitremer durante 30 segundos na superfície do 

esmalte e na base do braquete; 2) Secagem destas superfícies durante 15 

segundos e fotopolimerização durante 40 segundos; 3) Utilização de uma colher 

dosadora de pó (agitando o frasco antes) para uma gota do líquido, incorporando o 

pó ao líquido em 45 segundos; 4) Inserção do cimento na superfície do esmalte 

dental e na base do braquete, posicionando-o e removendo os excessos com o 

microbrush; 5) Fotopolimerização por 40 segundos (10 segundos em cada face do 

braquete); 6) Aplicação do glaze Vitremer e fotopolimerização por 20 segundos. 
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Tabela 1. Materiais de colagem usado no estudo. 

CIVMR, cimento de ionômero de vidro modificado por resina. * Informações fornecidas pelos 

fabricantes. 

Após 12 meses do tratamento ortodôntico os braquetes foram removidos e 

realizados acabamento e polimento dos remanescentes adesivos da superfície 

vestibular dos incisivos centrais superiores com peça de mão em baixa rotação 

com discos de óxido de alumínio (Sof-lex; 3M ESPE) com arrefecimento 

intermitente em ordem decrescente de abrasividade. 

O tratamento ortodôntico foi planejado de acordo com a necessidade de 

cada paciente da pesquisa e cada um foi orientado a fazer bochecho8 durante um 

minuto, uma vez por semana, com 10 ml da solução de fluoreto de sódio a 0,2% 

confeccionada pelo mesmo fabricante (Flora Farmácia de Manipulação, Salvador, 

BA, Brasil).  

Todos os pacientes receberam orientação de higiene bucal no inicio do 

tratamento e a cada consulta. Não houve descolagem dos bráquetes das unidades 

11 e 21 de nenhum paciente tratado no estudo. 

Análise por espectofotômetro 

A cor foi mensurada com a utilização do espectofotômetro EasyShade na 

Materiais de Colagem /  

Material (Fabricante)
Composição*

Composito / Transbond XT (3M 

Unitek)

Quartzo tratado com silano, dimetacrilato de 

éter diglicidílico do bisfenol A, dimetacrilato de 

bis (2-hidroxietil éter) bisfenol A, produto da 

reação diclorodimetilsilano com sílica

CIVMR / Vitremer Core 

Buildup/Restaurador (3M 

ESPE)

Pó: vidro fluoroaluminossilicato, sistema redox; 

Líquido: solução aquosa de ácido polialquenóico 

modificado, metacrilato de 2-hidroxietil
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superfície vestibular das unidades 11 e 21 no terço cervical( médio, mesial e distal).  

O EasyShade foi posicionado a 90 graus sobre a superfície do dente para evitar 

interferências externas. Foram realizadas três medidas e após feito a média. Essa 

mensuração da cor foi realizada antes e após 12 meses do tratamento ortodôntico. 

                          

Figura 2: Localização dos pontos da mensuração de cor  

A alteração de cor foi avaliada através da alteração de cor entre a medida 

inicial e final de cada dente de acordo com os parâmetros da Comission 

International de l’Éclairage (CIE), avaliando os valores de L*, a* e b*. De acordo 

com o método, a cor é analisada tridimensionalmente pelas coordenadas: 

• L*: luminosidade, determinada pelas variações de luminosidade de preto 

e branco, em tempos distintos; 

• a*: determina as variações entre a quantidade de vermelho (valores 

positivos) e verde (valores negativos), em tempos distintos; 

• b*: determina as variações entre a quantidade de amarelo (valores 

positivos) e azul (valores negativos), em tempos distintos. 

A variação de cor (ΔE*) foi determinada pela equação de Hunter: 

ΔEab * = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2] ½ 

Foram feitas comparações entre o surgimento de mancha branca através 

do parâmetro L* nas unidades 11 e 21, pela alteração de cor detectada pelo 

espectrofotômetro, relacionando ao material utilizado para colagem. 

Análise do Índice Remanescente Adesivo 

Antes do polimento foi realizada a avaliação do Índice Remanescente 

Adesivo (IRA). Esta análise foi realizada utilizando uma Lupa Estereoscópica 

(ECLIPSE E100; NIKON, Tokyo, Japan) com 40 vezes de ampliação. Foram 

avaliadas as quantidades de adesivo remanescente na base do braquete de cada 

unidade, essa avaliação foi realizada duas vezes pelo mesmo operador, em um 

intervalo de 30 minutos. O IRA foi utilizado para classificar o modo de falha da 

seguinte forma16: 0, ausência de qualquer resíduo da camada adesiva no esmalte; 
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1, presença de menos da metade da resina remanescente no esmalte; 2, presença 

de mais da metade da resina remanescente no esmalte; e 3, presença de toda a 

resina remanescente no esmalte, juntamente com a impressão do desenho da 

base do braquete. 

Análise Visual 

Antes das medições, os incisivos centrais superiores foram isolados com 

rolos de algodão e secos com ar por 5 segundos. Apenas as superfícies dentárias 

gengivais do dente (mesial, média e distal) foram examinadas quanto à presença 

de mancha branca, pois esta é a área mais propensa à desmineralização do 

esmalte durante o tratamento ortodôntico. A seguinte escala foi utilizada para o 

exame visual7: 

Pontuação 0- Sem manchas brancas visíveis ou perturbações da superfície 

(sem desmineralização) 

Escore 1- Mancha branca visível sem ruptura da superfície 

(desmineralização leve) 

Escore 2- Lesão visível na mancha branca com superfície rugosa, mas sem 

necessidade de restauração (desmineralização moderada) 

Escore 3- Lesão visível na mancha branca que requer restauração 

(desmineralização grave). 

Análise Fotográfica 

Também foram realizadas fotografias intra-orais iniciais, após colagem do 

aparelho ortodôntico e no dia da mensurarão da cor. As fotografias foram 

realizadas pelo profissional que tratava o paciente, usando uma câmera digital 

Canon T6 (Canon, Tokyo, Japão), em condições normais de iluminação da sala. Foi 

utilizada uma lente macro 100mm f/2.8 e flash circular. Depois de armazenadas as 

fotografias foram transferidas para o programa Power Point (Microsoft Corporation– 

Redmond, Washington, EUA) e avaliadas lado a lado, a inicial e final por dois 

operadores. 

Cálculo do Tamanho da Amostra 

         O tamanho da amostra foi calculado baseado no desvio padrão de 1,7 



34

resultado primário para a cor (ΔE) observado em estudo prévio17 considerando 

uma diferença mínima detectável de 3.0 na média. O cálculo amostral foi realizado 

com auxílio do programa Biostat 5.0. 

 Randomização 

 As unidades 11 e 21 dos 14 participantes foram divididas em 2 grupos 

experimentais, por randomização simples em tabela de números aleatórios no 

programa Excel (Microsoft Corporation– Redmond, Washington, EUA) preparada 

por um investigador sem envolvimento clínico no julgamento. 

 Cegamento  

           As avaliações iniciais e finais das mensurações de cor, da análise fotográfica 

e da análise visual foram realizadas de maneira cega, sendo considerado um 

estudo duplo cego. 

 Análise Estatística 

 Os resultados de alteração de cor (ΔE) luminosidade (coordenada L*) foram 

submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, seguidos de Teste t para 

análise do ΔE e análise de variância com medidas repetidas pra avaliação da 

coordenada L* com nível de significância de 5%. A análise dos dados do IRA foi 

realizada em porcentagens. 

RESULTADOS 

  

              A magnitude da mudança de cor foi avaliada pelo ΔE, onde foi encontrada 

uma diferença estatisticamente significante (p=0,0114) entre os grupos (Tabela 2). 

Tabela 2. Alteração de cor: ΔE. Média (M), Desvio Padrão (DP), Intervalo de 
confiança (IC). Teste t 

Grupos
∆E p

Média (DP) IC de 95%

0.0114*
Grupo CIVMR 3.164 (1.164) a 2.232-4.096
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*p< 0.05 estatisticamente significante. 

 Em relação a luminosidade medida através do parâmetro L*, observou-se 

que ele não sofreu alteração para grupo ionômero de vidro nos momentos inicial e 

final (p=0.68) e comparando o momento inicial entre os grupos (p=0.33). Entretanto 

quando comparado o momento final existiu diferença significante entre os grupos 

(p<0.001) e no momento inicial e final dentro do Grupo R. (Tabela 3) 

Tabela 3. Avaliação inicial e final do parâmetro L*. Média. Desvio Padrão (DP). 

*p< 0.05 estatisticamente significante. 

               Os resultados para as pontuações IRA são mostrados na Tabela 4 e na 

Figura 3. A pontuação 2 e 3 e a pontuação 0 e 1 foram predominantes para os 

grupos CIVMR e R, respectivamente. 

Tabela 4. Score do IRA em porcentagem (%). 

0- ausência de qualquer resíduo da camada adesiva no esmalte; 

1- presença de menos da metade da resina remanescente no esmalte; 

2- presença de mais da metade da resina remanescente no esmalte;  

3- presença de toda a resina remanescente no esmalte 

Grupo R 4.866 (1.607) A 3.934-5.798

Grupos Li Lf
Lf-Li p

Média (DP) Média (DP)

Grupo CIVMR 82.91 (0.95) 82,78 (0.46) -0.13 0.68

Grupo R 82.5 (0.68) 84.01 (0.44) 1.43 <0.001*

p 0.33 <0.001*

Grupos 0 1 2 3

Grupo CIVMR 0 14,3 42,9 42,9

Grupo R 35,7 35,7 7,1 21,4
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Figura 3. Gráfico (%) do índice remanescente adesivo. 
  

Em relação à comparação das fotografias intra-orais e a mensuração pelo 

espectrofotômetro na observação do surgimento de mancha branca, ambos 

apresentaram resultados similares, uma vez que as fotografias não conseguiram 

detectar a variação de cor. 

            Figura 4 – Fotografia Inicial                             Figura 5- Fotografia Final 
                 Fonte: autor                                                        Fonte: autor 

Através do método visual não foi observado o aparecimento de lesão de 

mancha branca nos dentes colados com CIVMR e nos colados com R. 

DISCUSSÃO 

Um dos efeitos comuns e anti-estéticos do tratamento ortodôntico com 

aparelhos fixos é o surgimento de manchas brancas, lesões incipientes no 

esmalte4. O surgimento da utilização de materiais para a colagem que possuam a 

capacidade de liberação de fluoretos seria uma forma de prevenção dessas lesões. 

Assim, esse estudo teve por objetivo avaliar a alteração de cor da superfície do 

esmalte dentário, por meio de mensuração com espectrofotômetro e fotografia, 

antes da colagem e após descolagem dos braquetes utilizando diferentes materiais 
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cimentantes: R e cimento CIVMR. Para avaliarmos esses fatores, o cálculo 

amostral referente ao estudo constatou a necessidade de 8 participantes em cada 

grupo, sendo assim, o tamanho da amostra foi adequado, onde cada grupo 

possuía um total de 10 participantes.  

Uma análise objetiva da cor é realizada utilizando os espectrofotômetros que 

são utilizados por fornecerem dados quantitativos precisos18, por isso, esse foi o 

método utilizado no presente estudo. As medidas de alteração de cor foram 

avaliadas usando medidas de refletância com o sistema de coordenadas de cor 

CIE Lab. Quando analisamos as três coordenadas das dimensões da cor 

separadamente L*, a* e b*, os valores de L*, que representa a luminosidade do 

objeto, parece ser o parâmetro mais relevantes para comparações em condições 

experimentais19. Além disso, os valores de ΔE foram analisados porque indicam a 

magnitude da mudança de cor em dois momentos diferentes20. 

A cor do dente é determinada principalmente pela dentina como sugere um 

estudo prévio21, entretanto um outro estudo mostra que alterações na superfície do 

esmalte são capazes de alterar a dispersão ou a luz refletida22. Ainda sugere-se 

que a cor do dente pode ser regulada pelo tamanho dos cristais de hidroxiapatita 

do esmalte23. O uso de flúor como prevenção primária contra patologias dentárias 

está amplamente documentado na literatura24. Assim, ao analisar mudança da 

magnitude de cor nos dois momentos foi realizada a avaliação do ΔE nos 

diferentes grupos. O grupo CIVMR que contém flúor mostrou diferença significante 

(p=0,0114) quando comparado ao grupo R com resultados inferiores para esta 

variação. Este fato sugere que a liberação de flúor do grupo CIVMR diminuiu a 

alteração de cor promovida pelos fatores do ambiente bucal. 

A diferença no índice de refração dos cristais de esmalte contribui para a 

natureza esbranquiçada das lesões de mancha branca25. Estas têm valores mais 

baixos de L* devido ao fato de grandes porções da luz transmitida serem 

absorvidas e dispersas nos microporos do corpo da lesão26. Portanto, o valor da 

luminosidade é de grande importância. Um estudo onde foi produzida cárie artificial 

mostrou que houve um aumento do L* e uma variação do ΔL* com média de 

4.1826. Quando comparados os dois grupos, eles possuíam valores similares ao 

inicio do tratamento não apresentado diferença significante (p=0.33). Entretanto, no 

momento final, na comparação entre os grupos, o valor do L* sofreu alteração 
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significante para o grupo R (p<0.001). Um valor do L* aumentado denota uma 

superfície mais esbranquiçada, o que pode sugerir que o esmalte ao redor doa 

onde o braquete foi colado com CIV teve uma melhor estabilidade da cor, onde os 

cristais do esmalte sofreram menor alteração na sua estrutura. Clinicamente e 

pelas fotografias, mesmo esses valores tendo sofrido alterações avaliadas 

estatisticamente, não houve mudanças perceptíveis que denotassem o surgimento 

de mancha branca.  

O sistema de pontuação IRA é uma avaliação utilizada no estudo de 

sistemas adesivos. É um método rápido e simples que não precisa de 

equipamentos especiais27. O resultado do estudo mostrou uma predominância dos 

scores 2 e 3 no grupo CIVMR em relação ao grupo R que prevaleceu os scores 0 e 

1 (Tabela 4 e Figura 3), o que corrobora com o estudo de Fidalgo e colaboradores28 

que encontraram resultados semelhantes. Uma hipótese para esses dados é que a 

utilização de fluoretos para prevenção da cárie, promove a incorporação dos íons 

flúor na rede cristalina da hidroxiapatita dos tecidos duros resultando numa fase 

mineral menos solúvel8 e mais resistente que a hidroxiapatita. 

Em relação à comparação entre as fotografias nos estágios iniciais e finais e 

delas com os valores encontrados na avaliação do espectrofotômetro, observamos 

que as fotografias não conseguiram detectar a variação de cor. Elas foram 

utilizadas por possuírem a vantagem de poderem ser analisadas no mesmo 

momento os estágios iniciais e finais do mesmo paciente29. 

Um método de diagnóstico clíinico é realizado pela inspeção visual, após 

secagem com jato de ar. No estudo, a avaliação por esse método não detectou a 

presença de lesão de mancha branca o que contradiz com um estudo7 realizado, 

onde os autores concluíram que, houve um aumento acentuado do número de 

mancha branca durante os primeiros seis meses e que continuou a aumentar de 

forma mais lenta até os 12 meses. 

Apesar de ser um estudo de split-mouth onde as diferenças individuais como 

pH da saliva, higiene bucal e dieta são eliminadas permitindo com que cada 

paciente seja seu próprio controle, estudo30 mostrou que pode existir contaminação 

cruzada de um lado para o outro, sendo então a limitação desse estudo. Além 

disto, a generalização desses resultados está limitada aos pacientes que tem seus 

braquetes colados com cimento de ionômero de vidro modificado por resina ou 
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resina de acordo com as recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados 

no estudo (Vitremer ou Transbond XT) podendo sofrer alterações com diferenças 

nas técnicas de colagem ou outros materiais adesivos testados. 

Algumas vantagens para o uso do CIVMR devem ser levadas em 

consideração. Clinicamente, em condições de umidade e de defeitos de esmalte a 

sua utilização seria uma melhor opção que a resina, isso ocorre por ele ser um 

material hidrófilo29. Uma outra característica é sua maior facilidade de remoção, o 

que torna esse passo menos desagradável para os pacientes29. No presente 

estudo, a utilização do ionômero de vidro modificado por resina promoveu menor 

incidência na magnitude da mudança de cor quando comparado ao grupo 

cimentado com resina, resultado que difere da literatura29,31. Entretanto estes 

estudos29,31 utilizaram outros métodos de detecção, tais como o resultado 

encontrado no presente estudo pelo método fotográfico. Assim, as hipóteses nulas 

não foram aceitas, uma vez que existiu diferença entre os dois materiais quando 

avaliadoa alteração de cor o (ΔE) e a luminosidade (parâmetro L*). 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que:  

1. Após o término do tratamento ortodôntico, alterações de cor entre os grupos 

foram observadas pelo ΔE, com menor alteração de cor para o grupo 

cimentado com CIVMR. 

2. Os dentes colados com transbond ao final do tratamento apresentaram 

aumento da luminosidade, ou seja, tornaram-se mais brancos quando 

comparados ao início do tratamento. 

3. Através da análise visual não foram detectadas manchas brancas nos 

dentes avaliados. 

4. Não foram observadas alterações de cor na mensuração por fotografia. 
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5. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que: 

1. Após o término do tratamento ortodôntico, alterações de cor entre os grupos 

foram observadas pelo método ΔE, com menor alteração de cor para o 

grupo cimentado com CIVMR.  

2. Os dentes colados com transbond ao final do tratamento apresentaram 

aumento da luminosidade, ou seja, tornaram-se mais brancos quando 

comparados ao início do tratamento. 

3. Através da análise visual não foram detectadas manchas brancas nos 

dentes avaliados. 

4. Não foram observadas alterações de cor na mensuração por fotografia. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidar seu filho(a) a participar da pesquisa 
intitulada “Avaliação in vivo da alteração de cor para evidenciar a presença de 
mancha branca em esmalte após tratamento ortodôntico utilizando diferentes 
materiais cimentantes: um estudo clínico randomizado”, do Professor Doutor 
Ricardo Danil Guiraldo, a ser desenvolvida na Universidade Norte do Paraná 
(UNOPAR). O objetivo da pesquisa será avaliar a alteração de cor da superfície do 
esmalte dentário utilizando espectrofotômetro( aparelho que mede a cor do dente) 
através mensuração antes da colagem(colocação) dos braquetes e após 
acabamento/polimento(remoção dos braquetes) para evidenciar a presença de 
mancha branca com diferentes materiais cimentantes (resina e cimento de 
ionômero de vidro modificado por resina- que são materiais utilizados para colar o 
braquete no dente sem provocar danos).Os participantes que se incluem na 
pesquisa são os que possuem alto risco de cárie( que tiveram ou tem necessidade 
de várias restaurações), os incisivos centrais superiores( dentes da frente) livres de 
cárie, restaurações e história de trauma. Não poderão participar do estudo, 
participantes que possuam incisivos centrais (dentes da frente) superiores com 
fraturas, restaurações extensas e com manchas de esmalte. Para isto a 
participação do seu filho(a) é muito importante e ela se dará durante a realização 
do seu tratamento ortodôntico, onde os braquetes serão colados com dois 
diferentes materiais específicos para esse procedimento e terá como benefício a 
liberação de flúor que previne o surgimento de cárie. Os resultados desta pesquisa 
serão divulgados em encontros científicos e publicados em revistas científicas, 
resguardando sua identidade, que será mantida em sigilo. Estes resultados trarão 
benefícios para seu filho(a) e toda população, pois por meio deles poderá ser 
observado a efetividade dos materiais em questão para na prevenção de manchas 
brancas (estágio inicial da cárie). Os pacientes não sofreram riscos adicionais ao 
participar da pesquisa, pois o procedimento será realizado com a técnica indicada 
para seu caso e não serão necessárias modificações da técnica ortodôntica. No 
entanto, devido à presença do aparelho o acúmulo de alimentos na superfície 
dental é aumentado, e a higiene inadequada ou deficiente poderá resultar no 
surgimento de cáries, dentes manchados, inflamação gengival e/ou 
descalcificação, mas que serão controlados com a técnica indicada para cada 
caso, com a colagem com um material que libera flúor, e pela utilização de 
bochechos com flúor que serão doados pelo pesquisador para prevenção da cárie 
assim como instrução e orientação de higiene bucal. Gostaríamos de esclarecer 
que a participação do seu filho(a) é totalmente voluntária e que ele(a) não será 
prejudicado em seu atendimento pelo dentista, caso não concorde em participar, 
Informamos ainda que as informações serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 
confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Todos os procedimentos 
realizados nesta pesquisa foram analisados previamente pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) que é um colegiado interdisciplinar e independente, que existe nas 
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instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, 
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos das pesquisas 
envolvendo seres humanos e criado para defender os interesses dos participantes 
da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento 
da pesquisa dentro dos padrões éticos. Caso você tenha mais dúvidas, necessite 
de outros esclarecimentos, ou ainda, sinta algum desconforto relacionado a algum 
procedimento realizado durante a participação do seu filho(a) na pesquisa, poderá 
contatar os pesquisadores. Este termo será preenchido em duas vias de igual teor, 
uma delas, devidamente preenchida e assinada será entregue a você. Além da 
assinatura nos campos específicos pelos pesquisadores e por você, solicitamos 
que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. 

Eu,___________________________________________________
(nome por extenso do responsável), RG_____________________, declaro que fui 
devidamente esclarecido e autor izo o meu f i lho(a) em part ic ipar 
VOLUNTARIAMENTE da pesquisa a ser realizada pelo Professor Ricardo Danil 
Guiraldo. 

Londrina, ____, de __________________ de 2018. 

_______________________________________________________ 
Assinatura ou impressão datiloscópica 

Contato: 
Nome: Ricardo Danil Guiraldo – RG: 25591487-8 
Endereço: R Marselha, 183, Faculdade de Odontologia. CEP: 86041-100 
Email: rdguiraldo@gmail.com    Telefone: (43) 3371-9832 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Endereço: Rua Marselha, 591  Bairro: Jardim Piza 
CEP: 86.041-140 Londrina-PR 
Email: cep@unopar.br  Telefone: (43)3371-9849  

Nome                                   Assinatura da Testemunha                    Data 

mailto:rdguiraldo@gmail.com
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APÊNDICE B 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Avaliação 

in vivo da alteração de cor para evidenciar a presença de mancha branca em 

esmalte após tratamento ortodôntico utilizando diferentes materiais cimentantes: 

um estudo clínico randomizado”. Seus pais permitiram que você participe. 

Queremos saber se existira mudança de corn a superficie do dente após a 

remoção dos braquetes na remoção do aparelho ortodontico para evidenciar a 

presence de mancha branca (início de cárie).  As crianças que irão participar dessa 

pesquisa têm de 12 a 17 anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se 

não quiser, é um direito seu, e não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa 

será feita na clínica da Unopar, onde as crianças serão selecionadas de acordo 

com a necessidade de uso de aparelho ortodôntico e após será colado o aparelho. 

Para isso, será usado dois materiais de colagem dos braquetes para comparação.  

Esses materiais são utilizados com esse objetivo e são seguros. Como o aparelho 

pode dificultar a limpeza, sua gengiva pode inflamar ou surgir cárie, mas nós 

iremos te ajudar orientando sua escovação e te fornecendo bochecho com flúor. 

Ainda assim, caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones 

(43) 3371-9832 do pesquisador professor Dr. Ricardo Danil Guiraldo. Mas há 

coisas boas que podem acontecer como a liberação de flúor, diminuindo o risco de 

surgir cárie. Todos os procedimentos que vão ser realizados nesta pesquisa foram 

analisados previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão 

responsável por avaliar e acompanhar as pesquisas que envolve seres humanos e 

para defender os participantes. Ninguém saberá que você está participando da 

pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as 

informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas 

sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando terminarmos a 

pesquisa mostraremos para você o resultado.  Se você tiver alguma dúvida, você 

pode me perguntar. Eu ___________________________________ aceito 

participar da pesquisa. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem 

acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. O pesquisador 
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tirou minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis. Este termo será 

preenchido em duas vias de igual teor, uma delas, devidamente preenchida e 

assinada será entregue a você. Além da assinatura nos campos específicos pelos 

pesquisadores e por você, solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste 

documento. Li e concordo em participar da pesquisa.  

Londrina, ____de _________de __________. 

__________________________  ___________________________ 

Assinatura do menor   Assinatura do(a) pesquisador(a) 

RG __________________________ RG___________________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Endereço: Rua Marselha, 591  Bairro: Jardim Piza 

CEP: 86.041-140 Londrina-PR 

Email: cep@unopar.br   

Telefone: (43)3371-9849  
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