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Remoção da resina 

 

Com dois alicates diferentes, removeram-se os brackets de 56 dentes (28 com cada alicate), não tendo sido observadas 

diferenças significantes entre o alicate Ormco de descolagem de brackets e o instrumento de descolagem Lift Off. De seguida, 48 

dentes foram divididos em 3 grupos de 16 dentes. Em cada um dos três grupos foi utilizado um instrumento rotativo diferente 

(15 s) para a remoção do cimento de resina. 

 

Grupo A:  Fresa de carboneto de tungsténio (20.000 rpm, CB 700, 010, cônica, marca desconhecida, Alemanha) 

Grupo B:  Disco Soflex (10.000 rpm, abrasividade média, 3M ESPE, EUA) 

Grupo C:  Dura-white (120.000 rpm, 125A, flame, Shofu, EUA)   

 

As superfícies de esmalte foram lavadas com spray de água/ar e secas com jacto de ar. O exame das superfícies foi realizado por 

MEV. 

 

Instrumento rotativo 
Resina remanescente 

~ 0% < 50% > 50% ~ 100% 

Grupo A: 5 10 1 0 

Grupo B 0 0 0 16 

Grupo C 3 5 4 4 

Tabela 1:  Avaliação da superfície de esmalte após a remoção da resina 
 

A tabela 1 mostra que o desempenho dos instrumentos rotativos na remoção do cimento de resina é variável. Os restos do 

material nas superfícies dentárias reduzem a eficácia de um tratamento remineralizador subsequente.  

 

Remineralização 

 

No mesmo estudo, examinou-se também o efeito de remineralização e protecção das superfícies de esmalte proporcionado por 

Tooth Mousse (GC) e por Bifluorid 12 (VOCO) após a remoção dos brackets. Uma vez que Tooth Mousse não contém flúor, foi 

necessário determinar a remineralização com base no aumento do conteúdo de cálcio nos dentes. No caso do Bifluorid 12, a 

porcentagem de fluoretos nos tecidos dentários pôde ser determinada directamente (ver tabela 2).

Após a remoção de brackets ortodônticos, permanecem aderidos às superfícies dentárias restos de resina, que se devem 
remover com instrumentos rotativos. O subsequente tratamento com agentes remineralizantes é especialmente indicado para 
estas superfícies, já desmineralizadas pelo condicionamento ácido. A utilização combinada de diferentes tipos de descolagem 
mecânica, instrumentos rotativos e preparados profilácticos foi avaliada por um estudo in vitro realizado na Universidade de 
Manila. 
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Instrumento rotativo 

Resultados da fluorescência de raios x (EDX), valores médios (n=4) 

Tooth Mousse (GC) Bifluorid 12 (VOCO) 

Conteúdo de cálcio 

antes da aplicação 

Conteúdo de cálcio 

48 h após a apl. 

Conteúdo de fluoretos 

antes da aplicação 

Conteúdo de fluoretos 

48 h após a apl. 

Grupo A: 22,8% 25,5% 0% 11,2% 

Grupo B 11,8% 20,6% 0% 6,2% 

Grupo C 24,3% 25,3% 0% 9,9% 

Tabela 2:  Conteúdo de fluoretos e cálcio antes e após a aplicação; 48 h de imersão em água. 
 

A fim de reduzir a interferência do fluoreto de sódio, que é hidrossolúvel e pouco eficaz, nos resultados, os valores foram medidos 

após 48 h de imersão em água. Os dentes tratados com Bifluorid 12 apresentaram uma quantidade duas vezes maior de fluoretos 

imediatamente após a aplicação do verniz, como esperado. Este efeito imediato, porém, desapareceu após cerca de 24 h. O que 

permanece é a remineralização por deposição de fluoretos de cálcio não hidrossolúveis, medida com base nos fluoretos 

incorporados à estrutura dentária. Estes fluoretos também podem ser observados por MEV (fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Imagens de MEV (200 X) do grupo C, tratado com Bifluorid 12; corte longitudinal antes da aplicação de 
Bifluorid 12  (esquerda), imediatamente após a aplicação (centro) e 48 h depois da imersão de em água (direita). As áreas 
  remineralizadas mostram-se mais claras. 
 

É interessante observar que, no grupo B (limpeza da superfície com o disco Soflex), os restos de resina bloquearam a superfície, 

impossibilitando uma remineralização satisfatória. 

 
 

 

 

 
[1] V. Vahdani, S. C. Hernandez, University of the Philippines, Manila (PH), 2007, data on file. 

 

 

 

 

Conclusão: Com Bifluorid 12, o esmalte lesado superficialmente pela remoção de brackets é fluoretado de modo não 
hidrossolúvel, limitando-se assim os danos ao tecido. Para o êxito do tratamento remineralizador, a remoção completa dos 
restos de resina é fundamental. 

Superfície de esmalte Fluoretos Fluoretos após 48 h 


