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RESUMO
Introdução: O objetivo deste estudo é testar a hipótese de que não há diferença no desempenho de compósi-
tos ortodônticos entre si quanto à liberação de flúor. Métodos: Os materiais foram divididos em 3 grupos: 2 
compósitos ortodônticos utilizados para colagem de bráquetes ortodônticos: Grupo SI (SuperBond Instant, 
OrthoSource) e Grupo CC (Color Change, OrthoSource) e 1 cimento de ionômero de vidro (CIV) convencional 
utilizado para cimentação de bandas ortodônticas; Grupo S (Sumo, OrthoSource), como controle. A liberação 
de flúor foi medida durante 28 dias (1h, 24h, 1, 3, 7, 14, 21 e 28 dias), através de eletrodo íon seletivo conec-
tado a um analisador de íons. Os dados foram submetidos aos testes não paramétricos de Kruskal-Wallis e de 
Mann-Whitney, a um nível de significância de 5%. Resultados: Os resultados evidenciaram que os materiais 
atingiram o pico máximo de liberação de flúor com 24h após presa inicial.  Houve diferença estatística entre 
os grupos SI e CC com o grupo S em todos os tempos avaliados (p < 0.05). Houve diferença estatística entre 
os grupos SI e CC nos tempos de 1h, 24h, 3, 7, 14 e 21 dias (p < 0.05). Conclusão: A hipótese foi rejeitada. 
O compósito Color Change apresentou desempenho melhor comparado ao SuperBond Instant, porém ambos 
apresentaram uma liberação de flúor pouco expressiva comparados ao CIV convencional. 
DESCRITORES: Compômeros • Cimentos de ionômeros de vidro • Flúor.

ABSTRACT
Introduction: The objective of this study is  to test the hypothesis that there is no difference in performance of or-
thodontic composites in terms of their fluoride release. Methods: The materials were divided into three groups: 
two composites used for orthodontic Bonding of orthodontic brackets: Group SI (Instant SuperBond, Ortho-
Source) and Group CC (Color Change, OrthoSource) and a glass ionomer cement (GIC) used for conventional 
cementing orthodontic bands: Group S (Sumo, OrthoSource) as the control. Fluoride release was measured 
during 28 Days (1h, 24h, 1, 3, 7, 14, 21 and 28 Days), by ion selective electrode connected to an ion analyzer. 
The data were subjected to nonparametric tests of Kruskal-Wallis and Mann-Whitney, with a significance level 
of 5%. Results: The results showed that the materials reached the peak of fluoride release after 24 hours after 
initial set. Statistical difference between groups SI and DC with the group S at all times evaluated (p <0.05). 
Statistical difference between groups SI and CC in 1h, 24h, 3, 7, 14 and 21 Days (p <0.05). Conclusion: The 
hypothesis was rejected. Color Change composite performance was better compared to SuperBond Instant, but 
both had a very expressive fluoride release compared to conventional GIC.
DESCRIPTORS: Compomers • Glass Ionomer Cements • Fluoride.
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INTRODUÇÃO

O modelo de Assistência odontológica 
adotado atualmente é voltado para a pre-
venção de doenças periodontais e cáries. 
Nos últimos anos, a ortodontia tem evolu-
ído muito. Paralelamente a esse desenvol-
vimento, os profissionais têm sido cons-
cientizados cada vez mais da necessidade 
de condutas educacionais e de métodos 
preventivos voltados para eliminar as ia-
trogenias ligadas indiretamente à presença 
de dispositivos e acessórios que acionam 
a mecanoterapia ortodôntica (Grando et 
al.1, 2002).

O uso de bráquetes e bandas ortodôn-
ticas agem como estruturas retentoras de 
placa, podendo causar desmineralização 
do esmalte adjacente, durante o tratamen-
to ortodôntico, porém, para uma efetiva 
prevenção da desmineralização do esmal-
te ao redor dos dispositivos ortodônticos, 
a liberação de flúor deve manter-se cons-
tante durante todo o tratamento ortodônti-
co (Pithon et al.2, 2007).

Desde os primeiros estudos, sempre 
houve busca por um material adesivo ide-
al para uso ortodôntico que atenda tan-
to às necessidades físicas do tratamento, 
quanto às biológicas, ou seja, apresentar o 
menor risco de danos e desmineralização 
à estrutura dentária.

As propriedades ideais de um agente 
cimentante para bráquetes ortodônticos 
são: força de adesão suficiente para su-
portar as forças ortodônticas durante todo 
o tratamento; fluidez, necessária para a 
penetração do material nas retenções do 
bráquete; viscosidade, para manter o brá-
quete na posição desejada antes da poli-
merização do cimento; tempo de trabalho 
adequado para permitir o correto posicio-
namento do bráquete e remoção do ex-
cesso de material; permitir o trabalho em 
ambiente úmido, reduzindo o índice de 
descolamento em dentes posteriores; libe-
ração de flúor, reduzindo o risco de cárie 
e manchas brancas ao redor do bráquete; 
e remoção sem provocar prejuízo à super-
fície do esmalte (Tortamano et al.3, 2002; 
Pithon et al.4, 2011).

Dentro do contexto preventivo, na ten-
tativa de agregar em único material carac-
terísticas adesivas, propriedades químicas 

e biológicas, surgiu no mercado, na déca-
da de 1970, uma mistura de silicato e ci-
mentos de policarboxilato denominada de 
cimento de ionômero de vidro (poliacrila-
to aluminosilicato), com promissoras pro-
priedades preventivas anticariogênicas, 
graças à liberação de fluoretos ao esmalte. 
O flúor presente no cimento ionomérico 
está disponível para ser liberado no meio 
através de trocas iônicas e é dessa forma 
que o flúor passa para as estruturas den-
tárias, aumentando o conteúdo de flúor 
no esmalte, na forma de apatita fluoretada 
(Grando et al.1, 2002). 

Esses cimentos, além de propiciarem 
união ao esmalte, possuem um mecanis-
mo de doação e recarregamento de flúor 
capaz de colaborar na redução de lesões 
de manchas brancas ao redor de bráque-
tes e bandas ortodônticas após o término 
da terapia corretiva. Apesar das caracterís-
ticas favoráveis desses materiais, a reten-
ção de bráquetes ao esmalte dental ainda 
não é adequada, não sendo muitas vezes 
suficiente para resistir aos esforços mas-
tigatórios e a mecanoterapia ortodôntica 
(Pithon et al.2, 2007). 

A técnica de colagem de bráquetes vem 
sendo modificada e aprimorada ao longo 
dos anos. Novos materiais e equipamen-
tos surgem regularmente, com a finalida-
de de simplificar e tornar mais rápido o 
procedimento, contudo sem perder a qua-
lidade necessária para fixar o acessório ao 
dente e fazer com que ele resista às forças 
mastigatórias e à mecânica ortodôntica. 

O presente trabalho tem como objetivo 
testar a hipótese de que não há diferença 
no desempenho de dois compósitos or-
todônticos (SuperBond instant® e Color 
Change®) entre si quanto à liberação de 
flúor. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Para avaliação da liberação de flúor, os 
materiais foram divididos em 3 grupos: 2 
compósitos ortodônticos utilizados para 
colagem de bráquetes ortodônticos: Gru-
po SI (SuperBond Instant, OrthoSource, N. 
hollywood, CA, USA) e Grupo CC (Color 
Change, OrthoSource, N. hollywood, CA, 
USA) e 1 cimento de ionômero de vidro 
(CIV) convencional utilizado para cimen-
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tação de bandas ortodônticas: Grupo S 
(Sumo, OrthoSource, N. hollywood, CA, 
USA), como controle. 

Confeccionaram-se 30 corpos-de-
-prova, 10 para cada material, utilizando-
-se moldes de silicone nas dimensões de 
4mm de diâmetro e 4mm de altura. O 
cimento de ionômero de vidro foi mani-
pulado segundo as instruções do fabrican-
te por um único operador. Os materiais 
foram inseridos dentro dos moldes com 
auxílio de seringa (Centrix, DFL, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil) para evitar a formação 
de bolhas. A superfície do material foi 
coberta com lâmina de vidro sob pressão 
digital, proporcionando planificação da 
superfície do mesmo. Os corpos-de-prova 
foram assim mantidos por 10 minutos e 
em seguida armazenados a 37°C e 100 
% de umidade por 30 minutos. Após esse 
período, dois espécimes foram colocados 
em 8mL de água deionizada por meio do 
sistema de purificação Milli-Q (Millipore, 
Bedford, MA, EUA) em um recipiente de 
vidro mantido em estufa a 37°C. A cada 
24h os espécimes foram levemente secos 
com folhas de papel absorvente e a água 
de cada recipiente foi trocada. Esse pro-
cedimento foi realizado para evitar o acú-
mulo de flúor, como relatado por Kuvvetli 
et al.5, (2006).

As soluções de 8mL e de 2mL de água 
deionizada usada para lavar os espéci-
mes foram misturadas e diluídas 5 vezes 
e ajustadas com 50mL de tampão de ajus-
te de força iônica total (TISAB). As con-
centrações de flúor foram analisadas pela 
combinação de um eletrodo íon seletivo 
(Thermo Orion modelo 9609, Orion Re-
search Inc., Boston, MA, EUA) conectado 
a um analisador de íons (pH/íon, 450 M, 
Analyzer, São Paulo, SP, Brasil). O eletro-

do foi calibrado diariamente com solu-
ções padrões de 0,05, 0,10 e 0,19 ppm de 
flúor durante o estudo. As concentrações 
de flúor liberado de cada material foram 
mensuradas e os dados foram transforma-
dos em µg/cm2 para evidenciar a quanti-
dade de flúor liberado pela área do corpo-
-de-prova. A liberação de flúor foi medida 
após 1 h e 1, 3, 7, 14, 21 e 28 dias.

Os dados foram submetidos aos testes 
não paramétricos de Kruskal-Wallis e de 
Mann-Whitney, com confiabilidade a ní-
vel de 0.05 de significância para identifi-
cação de diferença estatística na liberação 
de flúor.

RESULTADOS 

A liberação de flúor foi avaliada duran-
te 28 dias, a fim de se observar o desempe-
nho do material durante esse período. Os 
resultados evidenciaram que os materiais 
atingiram o pico máximo de liberação de 
flúor com 24h após presa inicial.

Ao analisar a Tabela 1 e o Gráfico 1 é 
possível perceber que há diferença estatís-
tica entre os grupos SI e CC com o grupo 
S em todos os tempos avaliados (p < 0.05) 
e diferença estatística entre os grupos SI e 
CC nos tempos de 1h, 24h, 3, 7, 14 e 21 
dias (p < 0.05).

DISCUSSÃO

Apesar de os materiais de colagem à 
base de resina composta oferecerem ex-
celentes propriedades mecânicas, eles 
permitem o acúmulo de placa bacteriana, 
favorecendo o surgimento de defeitos es-
truturais iatrogênicos no esmalte (Grando 
et al.1, 2002).

A liberação de flúor pelos compósitos 
ortodônticos é comprovadamente eficaz 
na prevenção de cáries ao redor dos brá-

Grupos 1 hora 1 dia 3 dias 7 dias 14 dias 21 dias 28dias

CC 12.64 
(0.06)a

15.1 
(0.07)a

13.76 
(0.09)a

11.23 
(0.07)a

11.81 
(0.07)a

11.97 
(0.08)a

7.4 (0.09)
a

SI 6.82 
(0.07)b

8.1 (0.07)
b

7.63 
(0.08)b

6.13 
(0.05)b

6.41 
(0.08)b

6.57 
(0.06)b

6.99 
(0.08)a

S 79.8 
(2.96)c

139.1 
(4.81)c

99.41 
(3.05)c

89.7 
(3.93)c

49.5 
(2.42)c

26.11 
(1.61)c

24.11 
(1.91)c

* Média (desvio-padrão) seguida de letras distintas diferem estatisticamente ao nível de significância de 0,05. Comparação em coluna 
para o mesmo tempo analisado.

Tabela 1: Liberação de flúor*, em μg/cm2, dos materiais avaliados durante 28 dias
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Gráfico 1: Comportamento da liberação de flúor dos materiais testados.

 Gráfico 1 

quetes e acessórios. O depósito contínuo 
de flúor contido nesses materiais preserva 
a comodidade técnica de instalação do 
aparelho, ao mesmo tempo em que re-
força a estrutura mineral do esmalte (Valk 
e Davison6, 1987) e, consequentemente, 
elimina os efeitos iatrogênicos sobre a 
estrutura do esmalte (Van Duinen et al.7, 
2004).

A comparação realizada neste experi-
mento demonstrou que o compósito Color 
Change apresentou desempenho melhor 
(15.1 µg/cm2 no 1 dia) comparado ao Su-
perBond Instant (8.1 µg/cm2 no 1 dia), po-
rém ambos apresentaram uma liberação 
de flúor pouco expressiva comparados 
ao CIV convencional (139.1 µg/cm2 no 1 
dia).

Vários experimentos de comparação de 
liberação de flúor entre compósitos foram 
realizados com a mesma metodologia. Re-
sultados semelhantes foram encontrados 
em estudos com os compósitos Fuji Or-
tho LC e Fuji Ortho Band, realizados por 
Pithon et al.2, (2007);  Komori e Kojima8, 
(2003); Okuyama et al.9, (2006). Nestes, 
os compósitos também mantiveram libe-
ração de flúor diferenciada durante todo o 
experimento, porém, todos apresentaram 
uma menor liberação de flúor comparados 

aos compósitos utilizados neste estudo. 
Cacciafesta et al.10 (2007) realizaram 

um estudo utilizando água deionizada em 
que a quantidade de flúor total liberado 
para o meio pode ser quantificada sem a 
interferência da saliva, isto é, forças iôni-
cas exercidas por outros elementos exis-
tentes no fluido salivar. Os períodos de 
avaliação também foram de 1h, 1, 3, 7, 
14, 21 e 28 dias. O objetivo foi saber se 
a quantidade de flúor liberado por adesi-
vos ortodônticos é suficiente para evitar a 
descalcificação. Foi demonstrado que um 
adesivo que liberou apenas 0,5-1,0 µg/
cm2 de flúor, por dia, reduziu a desmine-
ralização e mancha branca em 38% em 
ratos com uma dieta cariogênica. Com-
provou-se com esse estudo que a frequên-
cia de liberação de flúor parece ser mais 
importante do que a sua concentração. 

As concentrações de flúor liberadas 
pelos compósitos estudados neste expe-
rimento superaram os níveis encontrados 
por Cacciafesta et al.10 (2007), o que com-
prova que ambos são eficientes na pre-
venção da desmineralização do esmalte 
ao redor dos dispositivos ortodônticos, 
pois as quantidades de flúor liberadas são 
suficientes e se mantêm constantes duran-
te todo o tratamento ortodôntico.
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CONCLUSÃO

A hipótese foi rejeitada, uma vez que 
ficou evidenciado que há, sim, diferença 
entre a quantidade de flúor liberado dos 
dois compósitos ortodônticos avaliados 
durante o experimento. Durante todo o 

período de experimento, os dois compósi-
tos mantiveram liberação de flúor diferen-
ciada, com melhor desempenho do Color 
Change, o que pode significar maior efeito 
clínico na prevenção da desmineralização 
ao redor dos acessórios ortodônticos.


