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RESUMO 

 

EFEITO DA APLICAÇÃO DO MICROJATEAMENTO DE ÓXIDO 

DE ALUMÍNIO E DISCOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO NA 

RESISTÊNCIA ADESIVA DE BRAQUETES METÁLICOS 

RECOLADOS EM ESMALTE PREVIAMENTE ERODIDO. 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito da aplicação do microjateamento de óxido 

de alumínio e de discos de óxido de alumínio na resistência adesiva de braquetes 

metálicos recolados em esmalte erodido artificialmente. Cinquenta e quatro coroas de 

incisivos bovinos foram divididas em função dos grupos: Controle (Saliva Artificial), Ox 

Al (Microjateamento com óxido de alumínio) e SL (discos de óxido de alumínio (Sof-

Lex Pop On, 3M ESPE). As coroas foram fixadas em tubos de PVC e a superfície do 

esmalte foi planificada com discos de carborundum (numerações 320, 600 e 1200 discos 

de Al2O3; Buehler, Lake Bluff, IL, USA), em Politriz Metalográfica (APL4, Arotec). A 

microdureza Knoop foi aferida para padronização das superfícies de esmalte (HMV-

2000; Shimadzu Corporation, Tokyo, Japan). Após aferição os dentes de OxAl e SL 

foram submetidos ao desafio erosivo, submersos em Coca-Cola® por 1 minuto, 3X ao dia, 

por 7 dias. Foram colados braquetes metálicos Kirium específicos para incisivos centrais 

superiores direitos, slot 022”, prescrição Roth [(3M/Abzil, São José do Rio Preto, São 

Paulo, Brasil)] na face vestibular do dente. A força de cisalhamento foi mensurada por 

meio de uma máquina de teste universal EMIC (DL200, EMIC, São José dos Pinhais, 

Paraná) com velocidade 0,5mm/min. O Índice de Remanescente Adesivo (IRA) foi obtido 

nas amostras utilizando-se lupa (10X). Foram aplicados os testes de Kolmogorv-Smirnov, 

de Levene e a homocedasticidade e ANOVA para avaliação da microdureza e força de 

cisalhamento. Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os três grupos 

quando avaliadas microdureza (p=0,163). Porém, ao avaliar o IRA entre grupos, houve 

diferença estatisticamente significativa ao comparar o grupo Controle com o OxAl e SL. 

Sendo a prevalência de IRA 3 (50%) para o grupo controle, seguido de IRA 4 (22%) e 5 

(22%), respectivamente. Para OxAl e SL, IRA 1 e 2 prevaleceram. Concluiu-se que o uso 
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de microjateamento de óxido de alumínio e discos de óxido de alumínio não aumentaram 

positivamente a resistência adesiva dos braquetes quando colados em esmalte erodido 

artificialmente. O índice de remanescente adesivo indicou que dentes erodidos 

apresentam uma maior adesão da resina ao esmalte. 

Palavras-chave:  Resistência ao cisalhamento, Ortodontia, Erosão Dentária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 
 

ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF ALUMINUM OXIDE SANDBLASTING 

AND ALUMINUM OXIDE DISCS ON SHEAR BOND STRENGHT 

OF METAL BRACKETS BONDED IN ERODED ENAMEL. 

 

Dental erosion is a result of the demineralization of enamel surface by the action of acids 

that soften it, and it may affect bracket adhesion to enamel. This research aimed to assess 

the effect of the application of aluminum oxide sandblasting and aluminum oxide discs 

on bond strength of metal brackets rebonded on artificially eroded enamel. Fifty-four 

crowns of bovine incisors were divided into group functions: Control (artificial saliva), 

Ox Al (aluminum oxide sandblasting), and SL (aluminum oxide discs Sof-Lex Pop On, 

3M ESPE). The crowns were fixed in PVC tubes and enamel surface was flattened with 

carborundum discs (#320, 600, and 1200 Al2O
3 discs; Buehler, Lake Bluff, IL, USA) in 

metallographic polisher (APL4, Arotec). Knoop microhardness was assessed for the 

standardization of enamel surfaces (HMV-2000; Shimadzu Corporation, Tokyo, Japan). 

Next, Ox Al and SL teeth were subjected to the erosive action, submerged in Coca-Cola™ 

for 1 minute, 3x a day for 7 days. Kirium metal brackets, specific for upper right central 

incisors, slot 022, Roth prescription (3M/Abzil, São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil) 

were bonded on the buccal aspect of teeth. Shear strength was measured with a universal 

testing machine EMIC (DL200, EMIC, São José dos Pinhais, Paraná, Brazil) at speed of 

0.5 mm/min. The Adhesive Remnant Index (ARI) was performed in samples after shear 

through a magnifying glass (10x). Kolmogorov-Smirnov, Levene, and homoscedasticity 

tests were used, as well as ANOVA, for the assessment of microhardness and shear 

strength. The three groups presented no significant differences for microhardness and 

shear, but the control group had the highest microhardness mean. There were no 

statistically significant differences among the three groups for shear bond strength 

(p=0.163). However, the Ox Al group showed higher values for bond strength. The 

assessment of ARI of groups showed statistically significant difference when comparing 

the Control group with Ox Al and SL groups. The ARI values showed the prevalence of 

ARI 3 (50%) for the control group, followed by ARI 4 (22%) and 5 (22%). For Ox Al 

and SL, ARI 1 and 2 prevailed. The use of aluminum oxide sandblasting and aluminum 

oxide discs did not increase bond strength of brackets when they were bonded on 

artificially eroded enamel. The Adhesive Remnant Index indicated that eroded teeth 

present higher resin adhesion to enamel. 
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Keywords: Shear Bond Strength, Orthodontics, Enamel Erosion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A união adesiva entre materiais adesivos e o substrato dental, em função do 

evidente desenvolvimento dos materiais e técnicas adesivas, evoluiu significativamente 

nos últimos anos. Este progresso otimizou a adesão entre dispositivos ortodônticos e 

materiais adesivos ao esmalte dental. 

O esmalte dental apresenta características morfofuncionais de um tecido 

heterogêneo, densamente mineralizado e composto por cristais de hidroxiapatita 

dispostos em prismas, que favorecem a interação com o ácido e adesivo. A adesão 

acontece através do embricamento micromecânico do adesivo ao esmalte previamente 

desmineralizado, formando a camada híbrida, com os característicos tags de resina1. 

Entretanto, a presença de um esmalte sadio e em condições ideais à adesão nem 

sempre são estabelecidas2, uma vez que trocas iônicas, desafios químicos e mecânicos e 

alterações relacionadas ao indivíduo, bem como ao ambiente dinâmico que é a cavidade 

oral, acontecem constantemente3.  

Assim, o esmalte erodido pode ser considerado como um substrato alterado4,5. A 

erosão dentária é definida como um processo químico de perda de tecido duro por indução 

de ácido, onde não há participação de bactérias, ou seja, não há relação com placa 

bacteriana.6,7,8 Ela pode ser ocasionada por fatores intrínsecos, sendo o resultado da ação 

de ácidos produzidos pelo próprio organismo; por vômitos, regurgitação do conteúdo 

gástrico e refluxos recorrentes; e/ou extrínsecos, por meio de ácidos de origem exógena, 

incluindo substâncias ácidas, bebidas, alimentos ou exposição ambiental a agentes 

ácidos.9,10,11 Em função do crescimento do consumo, os refrigerantes do tipo cola são 

considerados um dos principais fatores etiológicos extrínsecos 12, 5. Essas bebidas não são 

danosas ao esmalte dentário somente pelo alto teor de açúcar contido, mas também pelo 

nível de pH abaixo do limite crítico para desmineralização do esmalte (pH< 5,5)13. E o 

comprometimento do esmalte tem sido demonstrado por estudos 14,15,16, sendo dependente 

do agente etiológico e da intensidade da exposição17,18,19,20,21. 
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Entretanto, a literatura científica é insuficiente em estudos que demonstrem a 

interação da adesão de braquetes ao esmalte erodido. Um dos problemas enfrentados 

pelos ortodontistas na prática clínica é a falha de adesão entre o acessório ortodôntico e o 

esmalte dentário, com uma prevalência de 17,6%. 22,23,24. A falha na adesão pode ser 

justificada pela aplicação de forças repentinas no acessório ortodôntico pelos pacientes 

ou por deficiência na técnica de colagem.25  

Em algumas situações – descolamento por falha de adesão ou necessidade de 

mudança na posição do acessório por opção do ortodontista – é necessária a recolagem 

do braquete 26 e o profissional deve optar por recolar um acessório novo ou reciclar27 o 

descolado. Vários métodos têm sido pesquisados para remoção de restos adesivos da base 

do braquete a ser reciclado, todavia, os estudos têm se limitado a avaliar a resistência 

adesiva de braquetes, e sua recolagem, em esmalte sadio 28,29. Uma vez que a erosão 

provoca alterações no esmalte, a interação e aspectos relacionados às falhas e recolagem 

de braquetes ao esmalte erodido, bem como alternativas para tratamento, devem ser 

investigadas.   

Diante do exposto, tornou-se fundamental avaliar o efeito de diferentes 

tratamentos da base de braquetes, microjateamento de óxido de alumínio e discos de 

óxido de alumínio (Sof-Lex Pop On, 3M ESPE), na resistência adesiva em esmalte 

erodido artificialmente com Coca-Cola®. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi  

 Avaliar o efeito do microjateamento de óxido de alumínio (50 µm) na 

resistência adesiva de braquetes metálicos recolados em esmalte erodido 

artificialmente com Coca-Cola®.  

 Avaliar o efeito da aplicação de discos de óxido de alumínio (Sof-Lex Pop 

On, 3M ESPE) na resistência adesiva de braquetes metálicos recolados em 

esmalte erodido artificialmente com Coca-Cola®. 

 Avaliar o Índice de Remanescente Adesivo (IRA) da superfície dental e 

do braquete metálico, após recolagem e cisalhamento. 

Para tanto, a seguinte hipótese nula foi estabelecida: 

 O uso do microjateamento e dos discos de óxido de alumínio (Sof-Lex Pop 

On, 3M ESPE) não influenciam na resistência adesiva de braquetes 

metálicos recolados. 

 O IRA não será diferente para os grupos avaliados (Controle-Saliva 

Artificial, Ox Al- Microjateamento de óxido de Alumínio e SL- Discos de 

óxido de alumínio). 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido através do PROMOB (Programa de Mobilidade 

acadêmica), com envolvimento da Universidade Federal de Sergipe e Universidade 

Estadual Júlio de Mesquita Filho, Campus de São José dos Campos – SP.  

3.1 Delineamento Experimental 

O presente estudo in vitro avaliou a resistência adesiva ao cisalhamento de 

braquetes recolados em esmalte bovino. Os fatores em estudo foram o tipo de solução de 

armazenamento, em dois níveis: saliva artificial e Coca Cola® regular e o tipo de 

tratamento da base braquete recolado, em dois níveis: Microjateamento de óxido de 

alumínio e Discos de óxido de alumínio. As variáveis de resposta foram a análise de 

resistência adesiva por Cisalhamento e análise do Índice de Remanescente Adesivo 

(IRA). 

3.2 Seleção dos dentes  

Neste estudo in vitro foram selecionados 54 incisivos bovinos, sem fraturas ou 

trincas coronárias visíveis na inspeção visual direta e armazenados em soro fisiológico 

em temperatura ambiente.  

3.3 Tamanho da amostra 

 Para o cálculo amostral foi utilizado o desvio padrão médio encontrado por 

Erminkahyagil et al (2006) 25 que foi de 5,6 Mpa. Adotando-se nível de significância de 

5% e poder do teste de 80% para se detectar uma diferença mínima de 6Mpa entre os 

grupos foram necessários no mínimo 18 corpos de prova por grupo. 

3.4 Preparo da amostra 

 As raízes foram seccionadas na junção cemento-esmalte e as coroas foram 

posicionadas em cilindros de polivinil cloreto (PVC)8, fixadas pela face lingual com 

resina acrílica autopolimerizável, e foram cortados para aplainar o esmalte dentário 

(Figura 1), pois assim a aplicação da força de cisalhamento se daria de forma paralela à 

superfície do esmalte. O corte foi feito por uma máquina em baixa velocidade e dois 

discos diamantados (Extec Corp., Enfield, CT, USA), separados por um espaçador de 
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4mm de espessura. A superfície do esmalte foi planificada utilizando-se discos de 

carborundum (#320, 600 e 1200 discos de Al2O3; Buehler, Lake Bluff, IL, USA) 

resultando em remoção de aproximadamente 100µm de profundidade. O polimento foi 

realizado com papel de feltro molhado por spray de diamante com Politriz Metalográfica 

(Figura 2) com sistema múltiplo capaz de realizar o polimento automático de 6 corpos de 

prova (APL4, Arotec, Cotia, SP).  

 

 

 

 

3.5 Microdureza 

Para padronização das superfícies de esmalte foi realizado teste de microdureza, 

através do teste de 3 endentações em diferentes pontos do esmalte (Figura 3 e 4, Knoop 

Diamond, 25g, 5 s, HMV-2000; Shimadzu Corporation, Tokyo, Japan). Os blocos de 

esmalte que apresentaram microdureza entre 260 e 320 KHN foram incluídos na amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Espécime incluso em 

resina acrílica e tubo de PVC. 

Figura 2: Politriz Metalográfica (Buehler 

APL4, Lake Bluff, IL, USA) usada para 

padronizar o polimento dos espécimes com 

as lixas  320, 600 e 1200 discos Al2O3. 
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3.6 Grupos 

Os dentes foram divididos de forma randomizada em 3 grupos, em função do 

tratamento no esmalte e na base do braquete metálico: Controle (C) – Saliva artificial e 

braquete sem tratamento; Erosão com Coca Cola ® + Jato de óxido de alumínio (Ox Al) 

e Erosão com Coca Cola ® + Disco Sof Lex Pop On (SL).  

3.7 Desafio Erosivo e adesão dos braquetes 

Os dentes foram submetidos em seus respectivos meios ácidos por 1 minuto, três 

vezes por dia, durante 7 dias.30 

Para colagem do braquete, foi realizado ataque ácido com ácido fosfórico a 37% 

em esmalte durante 15 segundos, lavagem abundante por 30 segundos, secagem com jato 

de ar. Aplicação de adesivo TransbondTM XT (3M Unitek, Landsberg, Germany) e 

fotopolimerização por 20 segundos com aparelho Radii-cal (SDI, Victoria, Austrália). Em 

seguida, colagem do braquete ortodôntico metálico de aço inoxidável, prescrição Roth, 

Kirium (3M/Abzil, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil) designados para incisivos 

centrais superiores direitos, slot 022 com resina TransbondTM XT (3M Unitek, Landsberg, 

Figura 3: Equipamento para teste de Microdureza 

Knoop HMV-2000; Shimadzu Corporation, Tokyo, 

Japan. 

Figura 4: Ponta de diamante que 

faz as endentações no 

Microdurometro. 
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Germany), sendo 05 segundos aplicados pela face mesial e 5 segundos por distal, 

conforme orientação do fabricante. 

3.8 Cisalhamento 

Os espécimes foram armazenados em saliva artificial e, posteriormente, 

submetidos à força de cisalhamento, em máquina universal de ensaios (DL200, EMIC, 

São José dos Pinhais, Paraná, Brasil) com velocidade 0,5mm/min (Figuras 5 e 6). As 

amostras foram posicionadas na base do equipamento e um cinzel foi posicionado 

paralelamente ao longo eixo do dente, na interface dente/braquete, com 0,5mm de 

espessura da lâmina. 

 

3.9 Preparo dos dentes 

Os dentes que apresentaram restos adesivos em suas faces foram tratados 

utilizando-se discos de óxido de alumínio de granulação média até que toda resina 

remanescente fosse removida para que nova colagem fosse realizada.  

 

3.10 Preparo dos braquete 

 Os braquetes do grupo controle não receberam tratamento, e foram recolados 

braquetes novos. No Ox Al, os braquetes foram jateados (Renfert, Germany) com 50 µm 

de partículas de oxido de alumínio a 75 psi por 4 segundos, a uma distância de 10mm.  Já 

no SL, os braquetes foram tratados utilizando-se discos de óxido de alumínio (Sof-Lex 

Figura 5: Maquina Universal de 

ensaios (EMIC). 

 

 

Figura 6: Cinzel da EMIC sendo 

posicionada na interface dente/braquete 
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Pop On, 3M ESPE) nas granulações média e fina em cada braquete, com leve pressão por 

um tempo de 10 segundos a cada disco. 

Novamente, o esmalte foi condicionado com ácido fosfórico a 37% e os braquetes 

reciclados foram recolados, seguindo os mesmos passos da colagem para que fosse 

mensurada a força de cisalhamento nesta nova condição. Os espécimes foram 

armazenados por 24h e novo teste de cisalhamento foi realizado.  

 

3.11 Índice de Remanescente Adesivo  

 

Após o segundo teste de cisalhamento, o esmalte de todo os espécimes foi avaliado 

por investigador previamente calibrado com uma lupa com aumento de 10X para 

determinar o Índice de Remanescente Adesivo (IRA), de acordo com os escores proposto 

por Talbot et al.(2000): 1-toda resina permaneceu no esmalte, 2- acima de 90% da resina 

permaneceu no esmalte, 3- Mais de 10% e menos de 90% da resina permaneceu no 

esmalte, 4- Menos de 10% da resina permaneceu no esmalte e 5- Nenhuma resina 

permaneceu no esmalte (Figura 7). 

  

 

 
 

Figura 7: Foto representativa do IRA dos respectivos dentes, onde 1-toda resina permaneceu 

no esmalte, 2- acima de 90% da resina permaneceu no esmalte, 3- Mais de 10% e menos 

de 90% da resina permaneceu no esmalte, 4- Menos de 10% da resina permaneceu no 

esmalte e 5- Nenhuma resina permaneceu no esmalte. 
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3.12 Análise Estatística 
 

 Os dados foram descritos pelos parâmetros de média e desvio padrão. Para 

verificar se os grupos tinham distribuição normal foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov e nenhum grupo mostrou desvio significativo da normalidade. 

 Para verificar se havia homogeneidade de variância para medidas repetidas 

(homocedasticidade) entre os grupos foi utilizado o teste de Levene e a 

homocedasticidade (p = 0,090 para resistência e p = 0,570 para microdureza) foi 

comprovada. 

 Para comparação entre os três grupos foi utilizado Análise de Variância 

(ANOVA) a um critério modelo fixo. 

Para comparação entre os três grupos, quanto ao IRA, foi utilizado o teste não 

paramétrico de Friedman.       

 Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no programa Statistica 

(StatSoft Inc., Tulsa, USA) versão 13. 
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4 RESULTADOS 

 

Resistência de união entre bráquetes ortodônticos e dentes submetidos à 

experiência erosiva: efeito do tipo de recondicionamento 

Periódico para submissão: Journal of Applied Oral Science  

Fator de Impacto: 0.803 

Qualis (Odontologia): A2 

 

Resumo 

A erosão dentária pode afetar a adesão de braquetes ao esmalte. O objetivo 

desta pesquisa foi avaliar o efeito do microjateamento e de discos de óxido de 

alumínio na resistência adesiva de braquetes metálicos recolados em esmalte 

erodido artificialmente. Cinquenta e quatro coroas de incisivos bovinos foram 

divididas em grupos: Controle (Saliva Artificial), OxAl (Microjateamento com 

óxido de alumínio) e SL (Discos de óxido de alumínio). As coroas foram fixadas 

em tubos PVC e a superfície do esmalte foi planificada com discos de 

carborundum (discos de Al2O3) em Politriz Metalográfica. A microdureza Knoop 

foi aferida para padronização das superfícies de esmalte. Após, os espécimes 

de OxAl e SL foram submetidos ao desafio erosivo com Coca-Cola® por 1 minuto, 

3 vezes ao dia, por 7 dias. Foram colados braquetes metálicos específicos para 

incisivos centrais superiores direitos, slot 022, prescrição Roth na face vestibular 

do dente. A força de cisalhamento foi mensurada através de uma máquina de 

teste universal EMICcom velocidade 0,5mm/min. O Índice de Remanescente 

Adesivo (IRA) foi realizadoapós o cisalhamento através de lupa (10X). Foram 

aplicados  testes de Kolmogorv-Smirnov, de Levene e a homocedasticidade e 

ANOVA para avaliar  microdureza e força de cisalhamento (p=0,163). Os três 

grupos apresentaram força de adesão ao cisalhamento sem diferenças 

significativas. Ao avaliar o IRA dos grupos, houve diferença estatisticamente 

significativa entre o grupo Controle e OxAl e SL. Os valores mostraram a 
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prevalência de IRA 3 (50%) para o grupo controle, seguido de IRA 4 (22%) e 5 

(22%). Para OxAl e SL, IRA 1 e 2 prevaleceram. O uso de microjateamento de 

óxido de alumínio e discos de óxido de alumínio não aumentou positivamente a 

resistência adesiva dos braquetes, quando colados em esmalte erodido 

artificialmente. O índice de remanescente adesivo indicou que dentes erodidos 

apresentam uma maior adesão da resina ao esmalte. 

Palavras-chave:  Resistência ao cisalhamento, Ortodontia, Erosão Dentária. 

 

Introdução 

 

O desgaste dentário tem apresentado um aumento significativo da sua 

prevalência nos últimos anos, em função do elevado consumo de bebidas 

ácidas, tais como refrigerantes, bebidas esportivas, sucos de frutas e chás 

industrializados que têm potencial de causar a desmineralização do esmalte6,8. 

Os refrigerantes do tipo cola, em função do alto consumo, são considerados um 

dos principais fatores etiológicos extrínsecos9. 

A erosão é a perda da estrutura dentária superficial em detrimento de uma 

ação química, sem o envolvimento de microorganismos, caracterizando um 

processo de desmineralização que fragiliza a superfície do esmalte com 

subsequentes desgastes que podem atingir a dentina17,14. O comprometimento 

do esmalte, ainda, dependerá do agente etiológico e da intensidade da 

exposição16. 

A adesão ao esmalte sadio é efetiva, simples e segura23, especialmente 

quando comparada à adesão em dentina. O uso de braquetes ortodônticos 

diretamente sobre o esmalte sadio é uma prática clínica constante, no entanto a 

presença de um esmalte sadio e em condições ideais a adesão, nem sempre 

são estabelecidas18, uma vez que trocas iônicas, desafios químicos e mecânicos 

e alterações relacionadas ao indivíduo e ao ambiente dinâmico que é a cavidade 

oral, acontecem constantemente29.  

 Independentemente do tipo de esmalte disponível, na rotina da prática 

ortodôntica, a recolagem de braquetes metálicos, é uma realidade por ser 
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considerado uma opção viável e econômica32,24. Os braquetes podem ser 

reciclados enviando-os para um tratamento industrial especializado ou 

diretamente no consultório odontológico20. Alguns estudos foram realizados 

avaliando possibilidades de remoção de material adesivo remanescentes de 

braquetes descolados, dentre os quais estão métodos térmicos (laser, aplicação 

da chama direta3 ou método Buchman4) ou mecânicos (microjateamento3, pedra 

verde3 e broca carbide7). 

Todavia, apesar do problema acima exposto, até o momento os estudos 

têm se limitado a avaliar a resistência adesiva de braquetes, além da sua 

recolagem, em esmalte sadio1. Uma vez que a erosão provoca alterações no 

esmalte, a interação e aspectos relacionados a falhas e recolagem de braquetes 

ao esmalte erodido, bem como alternativas para tratamento, devem ser 

investigadas.   

Face à esta problematização, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 

de diferentes tratamentos na base de braquetes, microjateamento de óxido de 

alumínio e discos de óxido de alumínio (Sof-Lex Pop On, 3M ESPE), na 

resistência adesiva em esmalte erodido artificialmente com Coca-Cola®. As 

hipóteses nulas são de que o uso do microjateamento e o uso dos discos não 

influenciam na adesão de braquetes metálicos recolados em dentes erodidos. 

 

 

Material e Métodos 

Seleção dos dentes  

Neste estudo in vitro, foram selecionados 54 incisivos bovinos, sem 

fraturas ou trincas coronárias visíveis na inspeção visual direta e armazenados 

em soro fisiológico em temperatura ambiente. Os dentes foram divididos em 3 

grupos (C-Controle, OxAl- Microjateamento Óxido de Alumínio e SL- Disco De 

óxido de alumínio Sof Lex). 
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Cálculo Amostral 

Para o cálculo amostral foi utilizado o desvio padrão médio encontrado 

por Eminkahyagil et al (2006)7 que foi de 5,6 Mpa. Adotando-se nível de 

significância de 5% e poder do teste de 80% para se detectar uma diferença 

mínima de 6Mpa entre os grupos foram necessários no mínimo 18 corpos de 

prova por grupo. 

Preparo da amostra 

 As raízes foram seccionadas na junção cemento-esmalte e as coroas 

foram posicionadas em cilindros de polivinil cloreto (PVC), fixadas pela face 

lingual com resina acrílica autopolimerizável.  

Os dentes foram cortados para aplainar o esmalte dentário, pois assim a 

aplicação da força de cisalhamento se daria de forma paralela à superfície do 

esmalte. O corte foi feito por uma máquina em baixa velocidade e dois discos 

diamantados (Extec Corp., Enfield, CT, USA), separados por um espaçador de 

4mm de espessura. A superfície do esmalte foi planificada utilizando-se discos 

de carborundum (#320, 600 e 1200 discos Al2O3; Buehler, Lake Bluff, IL, USA) 

resultando em remoção de aproximadamente 100µm de profundidade. O 

polimento foi realizado com papel de feltro molhado por spray de diamante com 

Politriz Metalográfica com sistema múltiplo capaz de realizar o polimento 

automático de 6 corpos de prova (APL4, Arotec, Cotia, SP).  

Microdureza 

Para padronização das superfícies de esmalte foi realizado teste de 

microdureza Knoop, através do teste de 3 endentações em diferentes pontos do 

esmalte, com carga de 25g e tempo de 5 s, (HMV-2000; Shimadzu Corporation, 

Tokyo, Japan). Os blocos de esmalte que apresentaram microdureza entre 260 

e 320 KHN foram incluídos na amostra.    

Grupos 

Os dentes foram divididos de forma randomizada em 3 grupos, em função 

do tratamento no esmalte e na base do braquete metálico: Controle (C) – Saliva 

artificial e braquete sem tratamento; Erosão com Coca Cola ® + Jato de óxido 

de alumínio (Ox Al) e Erosão com Coca Cola ® + Disco Sof Lex Pop On (SL).  
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Desafio Erosivo e adesão dos braquetes 

Os dentes foram submetidos em seus respectivos meios ácidos por 1 

minuto, três vezes por dia, durante 7 dias25. 

Para colagem do braquete, foi realizado ataque ácido com ácido fosfórico 

a 37% em esmalte durante 15 segundos, lavagem abundante por 30 segundos, 

secagem com jato de ar. Aplicação de adesivo TransbondTM XT (3M Unitek, 

Landsberg, Germany) e fotopolimerização por 20 segundos com aparelho Radii-

cal (SDI, Victoria, Austrália). Em seguida, colagem do braquete ortodôntico 

metálico de aço inoxidável, prescrição Roth, Kirium (3M/Abzil, São José do Rio 

Preto, São Paulo, Brasil) designados para incisivos centrais superiores direitos, 

slot 022 com resina TransbondTM XT (3M Unitek, Landsberg, Germany), sendo 

05 segundos aplicados pela face mesial e 5 segundos por distal, conforme 

orientação do fabricante. 

Cisalhamento 

Os espécimes foram armazenados em saliva artificial e, posteriormente, 

submetidos à força de cisalhamento, em máquina universal de ensaios (DL200, 

EMIC, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil) com velocidade 0,5mm/min. As 

amostras foram posicionadas na base do equipamento e um cinzel foi 

posicionado paralelamente ao longo eixo do dente, na interface dente/braquete, 

com 0,5mm de espessura da lâmina. 

Preparo dos dentes 

Os dentes que apresentaram remanescentes adesivos em suas superfícies 

foram tratados através da utilização de discos de óxido de alumínio de 

granulação média, até a remoção total dos mesmos.  

Preparo do braquete e recolagem 

 Os braquetes do grupo controle não receberam tratamento, e foram 

recolados braquetes novos. No grupo OxAl, os braquetes foram jateados 

(Renfert, Germany) com 50 µm de partículas de oxido de alumínio a 75 psi por 4 

segundos, a uma distância de 10mm.  No grupo SL, os braquetes foram tratados 

utilizando-se discos de óxido de alumínio Sof-Lex Pop On (3M ESPE) nas 
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granulações média e fina em cada braquete, com leve pressão por um tempo de 

10 segundos a cada disco. 

Novamente, o esmalte foi condicionado com ácido fosfórico a 37% e os 

braquetes reciclados foram recolados, seguindo os mesmos passos da colagem 

para que fosse mensurada a força de cisalhamento nesta nova condição. Os 

espécimes foram armazenados por 24h e novo teste de cisalhamento foi 

realizado.  

Índice de Remanescente adesivo (IRA) 

Após, o esmalte de todo os espécimes foi avaliado por investigador 

previamente calibrado com uma lupa com aumento de 10X para determinar o 

Índice de Remanescente Adesivo (IRA), de acordo com os escores proposto por 

Talbot et al.(2000)27: 1-toda resina permaneceu no esmalte, 2- acima de 90% da 

resina permaneceu no esmalte, 3- Mais de 10% e menos de 90% da resina 

permaneceu no esmalte, 4- Menos de 10% da resina permaneceu no esmalte e 

5- Nenhuma resina permaneceu no esmalte. 

 
 
Análise estatística 
 

 Os dados foram descritos pelos parâmetros de média e desvio padrão. 

Para verificar se os grupos tinham distribuição normal foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov e nenhum grupo mostrou desvio significativo da 

normalidade. 

 Para verificar se havia homogeneidade de variância (homocedasticidade) 

entre os grupos foi utilizado o teste de Levene e a homocedasticidade (p = 0,090 

para resistência e p = 0,570 para microdureza) foi comprovada. 

 Para comparação entre os três grupos foi utilizado Análise de Variância 

(ANOVA) a um critério modelo fixo. 

 Para comparação entre os três grupos, quanto ao IRA, foi utilizado o teste 

não paramétrico de Friedman.  

 Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no programa 

Statistica (StatSoft Inc., Tulsa, USA) versão 13. 
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Resultado 

 
 
 Não houve diferença estatisticamente significante entre os três grupos 

estudados (p=0,110) no que diz respeito à microdureza. O grupo controle (C) 

apresentou maior média da microdureza quando comparado aos grupos OxAl e 

SL que passaram pelo desafio erosivo com bebida ácida (Tabela 1 e Gráfico 1).  

 
 
 

Tabela 1 – Média, desvio padrão da microdureza dos corpos de 
prova, e resultado da ANOVA para comparação entre os três grupos. 

 

Grupo média dp p 

Controle 305,71 60,90 

0,110 ns Ox Al 262,70 69,23 

SL 299,11 63,84 

                         ns – diferença estatisticamente não significante (p>0,05) 

  
 
 
 

 
 

Gráfico 1 – Média e desvio padrão da microdureza dos três grupos.  
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Não houve diferença estatisticamente significativa relacionada à 

resistência ao cisalhamento entre os três grupos (Tabela 2 e Gráfico 2). No 

entanto, foi observado uma média maior no OxAl onde os braquetes foram 

tratados com microjateamento de óxido de Alumínio. 

  
 
 

Tabela 2 – Média, desvio padrão, mínimo e máximo da resistência 
(Mpa) dos corpos de prova, e resultado da ANOVA para comparação 
entre os três grupos. 

 

Grupo média dp mínimo máximo p 

Controle 14,99 5,40 7,79 25,36 

0,163 ns Ox Al 16,15 3,80 8,93 23,41 

SL 13,32 3,80 6,77 21,71 

ns – diferença estatisticamente não significante (p>0,05).  

 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 2 – Média e desvio padrão da resistência dos três grupos  
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Ao avaliar o IRA dos grupos, houve diferença estatisticamente significativa 

ao comparar o grupo controle com o Ox Al e SL. A prevalência, para o grupo 

controle, foi IRA 3 (50%), seguido de IRA 4 (22%) e 5 (22%). 

Para OxAl e SL, IRA 1 e 2 prevaleceram, no entanto, não houve diferenças 

entre estes dois grupos (Tabela 3). 

 

 
Tabela 3 - Comparação entre os três grupos quanto ao IRA. 
 

Grupo 

IRA 
escore 

Escore 
mediano 

p   

1 2 3 4 5     

Controle 
a 

6% 0% 50% 22% 22% 3 

<0,001* 

Contr ≠ Ox 
Al 
 
Contr ≠  
SL 
 

Ox Al b 33% 33% 28% 0% 6% 2 

SL b 67% 22% 11% 0% 0% 1 

* – diferença estatisticamente significante (p<0,05). Teste não paramétrico de Friedman. 

 

 

 

 

Discussão  

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do microjateamento de óxido 

de alumínio e discos de óxido de alumínio na resistência adesiva de braquetes 

recolados em esmalte erodido artificialmente. Os resultados não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas na resistência adesiva ao cisalhamento 

entre os grupos, corroborando com dados encontrados no estudo de Tavares 

(2006)28. O índice de remanescente adesivo indicou que dentes erodidos 

apresentam uma maior adesão da resina ao esmalte. Assim, a primeira hipótese 

nula deve ser aceita, e a segunda, rejeitada. 

No entanto, foi observado uma média maior no grupo Ox Al onde os 

braquetes foram tratados com microjateamento de óxido de Alumínio, 

concordando com estudo de Yassaei et al (2014)32 no qual os braquetes tratados 



 
 

19 
 

com microjateamento apresentaram valores maiores para o cisalhamento. Esses 

resultados evidenciam que o microjateamento, uso de brocas carbides em baixa 

rotação e uso de pontas ultrassônicas são capazes de remover os restos 

adesivos dos braquetes e deixá-los para serem reutilizados com forças de 

adesão semelhantes à braquetes novos15. O microjateamento com óxido de 

alumínio tem sido demonstrado como uma boa opção para reciclagem de 

braquetes por ser de fácil manuseio técnico e com possibilidades de ser 

executado no próprio consultório odontológico reduzindo tempo e custos 

financeiros29. 

Os resultados deste estudo mostraram que a reciclagem dos braquetes 

com microjateamento de óxido de alumínio forneceram maior média de força 

(16,15 Mpa) de cisalhamento quando comparados com grupo controle (14,99 

Mpa) e grupo dos reciclados com Discos Sof-Lex (13,32 Mpa). Apesar disso, o 

Índice de Remanescente Adesivo demonstrou que a adesão ao esmalte erodido 

foi maior do que em esmalte não erodido (controle). Isto pode ser explicado pelo 

mecanismo de desmineralização onde íons de hidrogênio são liberados pelas 

substancias ácidas e se ligam aos íons carbonatos ou fosfatos da estrutura 

dentária, ou a ação de ânions que se ligam ao cálcio, formando outros 

complexos2. Assim, a hidroxiapatita é perdida para o meio, desestruturando o 

esmalte e configurando o desgaste31. Este desgaste pode ter gerado uma 

superfície mais rugosa, e, consequentemente, maior adesão da resina ao 

esmalte. 

Vários métodos de remoção de material adesivo remanescente de 

braquetes descolados já foram pesquisados3,4,7, porém não se tem muita 

informação a respeito dos discos de óxido de alumínio e o estudo foi pensado 

por serem esses métodos acessíveis e praticáveis no consultório odontológico. 

Contudo, os resultados não apresentaram influência positiva do uso dos discos 

na resistência adesiva dos braquetes reciclados. A resina dentro da malha 

metálica do braquete pode não ter sido removida totalmente.  

A força de cisalhamento de braquetes novos e reciclados tem sido objeto 

de interesse de estudo entre os ortodontistas. Esta força pode variar de acordo 

com o método de teste12. Um estudo mostrou que a variação na velocidade do 

cinzel entre 0.1 e 5 mm/min não tem influência significante na força de 
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cisalhamento13. E neste estudo a velocidade de descida do cinzel foi de 0.5 

mm/min durante o teste.  

Pasha et al., 201522, encontraram que a maior resistência adesiva ao 

cisalhamento ocorreu no grupo controle. No presente estudo, os grupos Al Já os 

grupos OxAl e SL, que passaram pelo desafio erosivo com bebida ácida, 

apresentaram menores valores na resistência ao cisalhamento o que corrobora 

com estudo de Oncag et al., 200521, que verificou a influência das bebidas ácidas 

na força de adesão do braquete e que mostrou uma redução significativa na força 

de adesão quando expostos à estes tipos de bebidas. Isto pode ser justificado 

pelo fato destas bebidas poderem ter dois efeitos concomitantes sobre a 

resistência de união de braquetes ortodônticos: deteriorar diretamente a 

estrutura de materiais adesivos e pode causar lesões erosivas na superfície do 

esmalte ao redor dos acessórios ortodônticos, e, consequentemente, diminuir a 

resistência de união22. 

Um dos pré-requisitos para garantir a colagem do braquete ortodôntico e 

sua boa retenção é a presença de uma superficie de esmalte sadia, ocorrendo 

insucesso quando há alguma alteração19. O esmalte das superficies dentarias 

presentes na cavidade bucal de individuos que passaram por erosão dentária se 

apresenta como um substrato alterado29. A erosão do esmalte dentário tem sido 

apontado como um dos causadores de insucesso nas colagens, pois resulta da 

perda de componentes minerais do dente por exposição à uma variedade de 

ácidos11 , na qual o processo quimico não envolve a participação de bactérias. E 

em relação ao substrato previamente erodido, ainda há poucos relatos quanto 

sua implicações nos procedimentos restauradores, principalmente no que diz 

respeito à adesão do material restaurador29, sendo necessário maiores detalhes 

nessas modificações em relação à colagem5  

O elevado consumo de bebidas ácidas, dentre elas a Coca-Cola®, chama 

a atenção dos pesquisadores. Um estudo realizado por Gedalia, em 199110, 

constatou o amolecimento do esmalte dentário após 1 hora de contato com 

refrigerante Coca-Cola®. Em outra pesquisa16 concluíram que o refrigerante à 

base de cola causa perda de dureza de superficie e o refrigerante Coca Cola® 

reduz a força de adesão, idependente do tipo de Coca Cola® – normal, light ou 

zero10.  Em outro estudo, Oncag et al 200521 os autores defendem que as áreas 
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de defeitos no esmalte causado pelo efeito erosivo da Coca- Cola® e Sprite tem 

um efeito negativo na retenção do braquete.  

A microdureza superficial inicial foi realizada com o intuito de padronizar 

os espécimes que seriam submetidos à erosão, colagem e recolagem dos 

braquetes. Desta forma, o presente estudo possibilita que os especimes estejam 

em relativa igualdade para serem submetidos às mesmas condições ácidas e dá 

condições de que os resultados encontrados sejam comparados com o grupo 

controle10. 

Estudos in vitro representam importante função no aprimoramento de 

técnicas e materiais e simulam situações que não podem ser avaliadas 

clinicamente. A literatura cientifica, no entanto, é escassa em estudos que 

avaliem a reciclagem de braquetes em dentes erodidos e mais estudos in vitro e 

in vivo são necessários serem executados. 

    

   

 

 

Conclusão  

Concluiu-se que o uso de microjateamento de óxido de alumínio e discos 

de óxido de alumínio não aumentaram a resistência adesiva dos braquetes 

quando colados em esmalte erodido artificialmente. Contudo, o índice de 

remanescente adesivo mostrou que dentes erodidos artificialmente com 

refrigerante a base de cola apresentam uma maior adesão da resina ao esmalte. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

              Não houve melhora na adesão dos braquetes recolados ao esmalte erodido 

artificialmente com Coca-Cola®, quando no uso de microjateamento de óxido de alumínio 

(50 µm) e discos de óxido de alumínio (Sof-Lex Pop On, 3M ESPE).  

             Contudo, o índice de remanescente adesivo indicou que dentes erodidos 

apresentam uma maior adesão da resina ao esmalte.  
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6 COMUNICADO DE IMPRENSA 

          Pesquisadores do Programa de Pós Graduação em Odontologia da Universidade 

Federal de Sergipe, em Aracaju, avaliaram o reuso de braquetes ortodônticos metálicos 

colados ao esmalte dental erodido com Coca Cola®. A pesquisa foi realizada em parceria 

com a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho em São José dos Campos, no estado 

de São Paulo. 

           Os dentes foram, inicialmente, submersos em Coca Cola® três vezes ao dia, por 

sete dias. Então, os braquetes foram colados com resina e removidos do dente através de 

um teste de cisalhamento e, em seguida, a base foi tratada de duas diferentes formas: com 

um jateamento a base de óxido de alumínio e com discos rotatórios de óxido de alumínio.  

Depois disso, foram recolados e cisalhados novamente. Ainda, os pesquisadores 

verificaram a quantidade de resina presente no esmalte.  

           O intuito foi verificar a interação de adesão do dispositivo metálico recolado ao 

esmalte alterado que sofreu erosão pela ação de bebidas, já que o consumo tem sido 

frequente.  

            Os resultados mostraram não haver diferenças na força da adesão em esmalte 

sadio e erodido. Contudo, uma maior quantidade de resina se aderiu ao esmalte erodido, 

o que pode sugerir uma rugosidade maior gerada pela ação ácida do refrigerante.  
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ANEXOS 

Normas da Revista The European Journal of Orthodontics 

 
1 ESCOPO 

O periódico Journal of Applied Oral Science tem como missão a divulgação dos 

avanços científicos e tecnológicos conquistados pelas comunidades odontológica e 

fonoaudiológica, respeitando os indicadores de qualidade, a fim de que seja 

assegurada a sua aceitabilidade junto à comunidade de pesquisadores da área em 

nível local, regional, nacional e internacional. Tem como objetivo principal publicar 

resultados de pesquisas originais e, a convite do Editor-Chefe, casos clínicos e 

revisões no campo das ciências orais, com ênfase em Odontologia, Fonoaudiologia 
e áreas correlatas. 

Este periódico adota a licença Creative Commons CC-BY: 

“Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do 

seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito 

pela criação original. É a licença mais flexível de todas as licenças disponíveis. É 
recomendada para maximizar a disseminação e uso dos materiais licenciados.” 

Não há cobrança aos autores para submissão de manuscritos e nem mesmo para 
processamento dos artigos (APC). 

2 DAS NORMAS GERAIS 

2.1 Os trabalhos enviados para publicação devem ser inéditos, não sendo permitida 

a sua submissão simultânea em outro periódico, seja este de âmbito nacional ou 

internacional. O Journal of Applied Oral Science reserva todo o direito autoral dos 

trabalhos publicados, inclusive tradução, permitindo, entretanto, a sua posterior 
reprodução como transcrição com devida citação de fonte. 

2.2 Só serão recebidos para publicação, trabalhos redigidos em inglês, ficando o 

conteúdo dos textos, das citações e das referências sob inteira responsabilidade dos 

autores. 

2.3 O Journal of Applied Oral Science tem o direito de submeter todos os manuscritos 

ao Corpo Editorial, o qual está completamente autorizado a determinar a 

conveniência de sua aceitação, ou devolvê-los aos autores com sugestões e 

modificações no texto e/ou para adaptação às regras editoriais da revista. Neste 

caso, o manuscrito será reavaliado pelo Editor-Chefe e Corpo Editorial. 

2.4 O Journal of Applied Oral Science recebe revisões de literatura e relatos de casos 
clínicos apenas mediante convite do Editor-Chefe. 

2.5 Os conceitos afirmados nos trabalhos publicados são de inteira responsabilidade 

dos autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do Editor-Chefe ou Corpo 

Editorial. 

2.6 As datas do recebimento do original e da aceitação do artigo constarão quando 
da publicação. 
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2.7 Cada autor correspondente receberá um fascículo da revista no qual seu trabalho 

foi publicado. Exemplares adicionais, se solicitados, serão fornecidos, sendo-lhes 

levado a débito o respectivo acréscimo. 

2.8 Dependendo da disponibilidade dos recursos financeiros do Journal of Applied 

Oral Science ou dos autores, ilustrações coloridas serão publicadas a critério do 
Editor-Chefe. 

3 CRITÉRIOS DE ARBITRAGEM 

3.1 Revisão técnica: os trabalhos serão avaliados primeiramente quanto ao 

cumprimento das normas de publicação e documentação exigida na submissão dos 

manuscritos. Se não de acordo às instruções serão devolvidos aos autores para as 

devidas adequações antes mesmo de serem submetidos à avaliação pelos Editores 
Associados e revisores. 

3.2 Pré-Análise: os manuscritos aprovados na revisão técnica serão submetidos aos 

Editores Associados para apreciação quanto à adequação ao escopo da revista. Caso 

o manuscrito não esteja dentro dos parâmetros esperados será devolvido ao autor 

correspondente pelo Editor-Chefe. 

3.3 Análise de mérito e conteúdo: os artigos aprovados pelos Editores Associados 

serão avaliados quanto ao mérito e método científico por no mínimo dois relatores 

ad hoc de unidades distintas à de origem do trabalho, além do Editor-Chefe. O 

Editor-Chefe decidirá sobre a aceitação do manuscrito. Quando necessária revisão 

do original, o manuscrito será devolvido ao autor correspondente para modificação. 

Uma versão revisada com as alterações efetuadas deverá ser re-submetida pelos 

autores, que será reavaliada pelo Editor-Chefe, Editores Associados e revisores 
conforme a necessidade. 

3.4 Após aprovação quanto ao mérito científico, os trabalhos serão submetidos à 

revisão final, feita por profissional autônomo indicado pela revista. O pagamento 

deste serviço ficará sob a responsabilidade do(s) autor(es), e os procedimentos 

necessários, o valor do serviço e a forma de pagamento diretamente ao profissional 

serão encaminhados ao autor correspondente. Nos casos de inadequação os 

trabalhos serão encaminhados para os autores para revisão. 

3.5 Tanto os avaliadores quanto os autores, durante todo o processo de tramitação 
dos artigos, não são identificados pela outra parte. 

3.6 Os conceitos emitidos nos trabalhos publicados serão de responsabilidade 

exclusiva dos autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do Editor-Chefe ou 

Corpo Editorial. 

4 DA CORREÇÃO DAS PROVAS TIPOGRÁFICAS 

4.1 A prova tipográfica será enviada ao autor correspondente por meio de correio 

eletrônico em formato PDF para aprovação final. 

4.2 O autor dispõe de um prazo de 72 horas para correção e devolução do original 
devidamente revisado, se necessário. 

4.3 Se não houver retorno da prova em 72 horas, o Editor-Chefe considerará como 

final a versão sem alterações e não serão permitidas maiores modificações. Apenas 

pequenas modificações, correções de ortografia e verificação das ilustrações serão 

aceitas. Modificações extensas implicarão na reapreciação pelos assessores e atraso 

na publicação do trabalho. 
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4.4 A inclusão de novos autores não é permitida nesta fase do processo de 

publicação. 

  

Forma e preparação de manuscritos 

 

1 APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO 

1.1 Estrutura do manuscrito 

Página de rosto (deverá ser submetida como arquivo suplementar pelo sistema de 
submissão online da revista) que deverá conter apenas: 

 O título do manuscrito em inglês. 

 Os nomes dos autores na ordem direta seguido da sua principal titulação e 

afiliação institucional em inglês. 

 Endereço completo do autor correspondente, a quem todas as 

correspondências devem ser endereçadas, incluindo telefone e fax bem 
como endereço de e-mail. 

1.2 Texto 

 O artigo deverá ser previamente traduzido ou revisado por empresa ou 

profissional autônomo que assegurem a qualidade do vernáculo. Os custos 

desse serviço ficarão a cargo dos autores do artigo. Autores que tenham a 

língua inglesa como nativa deverão apresentar declaração na qual se 

responsabilizam pela redação. 

 Título e subtítulo, se necessário, do trabalho em inglês; 

 Resumo: deverá incluir o máximo de 300 palavras, ressaltando-se no texto 

uma pequena introdução, objetivo, material e métodos, resultados e 

conclusões. 

 Palavras-chave: (correspondem às palavras ou expressões que identificam 

o conteúdo do artigo). Para determinação das palavras-chave os autores 

deverão consultar a lista de assuntos do "Índex Medicus" e os Descritores 

em Ciências da Saúde - DeCS (consulta eletrônica pelo 

endereço: http://www.decs.bvs.br/. Deve-se usar ponto final para separar 

as palavras-chave, que devem ter a primeira letra da primeira palavra em 

letra maiúscula. Ex: Dental implants. Fixed prosthesis. Photoelasticity. 

Passive fit. 

 Introdução: resumo do raciocínio e a proposta do estudo, citando somente 

referências pertinentes. Estabelecer a hipótese do trabalho. 

 Material e Métodos: o material e os métodos são apresentados com detalhes 

suficientes para permitir a confirmação das observações. Incluir cidade, 

estado e país de todos os fabricantes depois da primeira menção dos 

produtos, reagentes ou equipamentos. Métodos publicados devem ser 

referenciados e discutidos brevemente, exceto se modificações tenham sido 

feitas. Indicar os métodos estatísticos utilizados, se aplicável. Consultar o 

item 3 para princípios éticos e registro de ensaios clínicos. 

 Resultados: apresenta os resultados em uma seqüência lógica no texto, com 

tabelas e ilustrações. Não repetir no texto todos os dados das tabelas e 

ilustrações, enfatizando somente as observações importantes. Utilizar o 

mínimo de tabelas e ilustrações possível. 

 Discussão: enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as 

conclusões resultantes. Não repetir em detalhes dados ou informações 
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citadas na introdução ou resultados. Relatar observações de outros estudos 

relevantes e apontar as implicações de seus achados e suas limitações. 

 Conclusão(ões): (quando houver). 

 Agradecimentos (quando houver) - agradeça a pessoas que tenham 

contribuído de maneira significativa para o estudo. Especifique auxílios 

financeiros citando o nome da organização de apoio de fomento e o número 

do processo. 
 Referências (ver item 2.3) 

2 NORMALIZAÇÃO TÉCNICA 

O manuscrito deve ser digitado com: espacejamento de 1,5, fonte Arial, tamanho 

11, 3 cm de margem de cada um dos lados, papel A4, perfazendo um total de, no 

máximo, 15 páginas, incluindo ilustrações (gráficos, fotografias, tabelas etc). Os 
autores devem manter uma cópia do manuscrito para eventuais solicitações. 

2.1 Ilustrações e Tabelas 

2.1.1 As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos, quadros etc.), serão 

consideradas no texto como figuras, sendo limitadas ao mínimo indispensáveis e 

devem ser adicionadas em arquivos separados, numeradas consecutivamente em 

algarismos arábicos segundo a ordem em que aparecem no texto. 

2.1.2 As fotografias deverão ser encaminhadas em cores originais, digitalizadas em 

formato .tif, ou .jpg, com no mínimo 300 dpi de resolução e 10 cm de largura. Essas 
fotos deverão estar em arquivos separados e não inseridas no texto do Word. 

2.1.3 As legendas correspondentes deverão ser claras, concisas e localizadas ao 

final do trabalho em forma de lista separada e precedidas da numeração 

correspondente. 

2.1.4 As tabelas deverão ser logicamente organizadas, numeradas 

consecutivamente em algarismos arábicos. A legenda será colocada na parte 

superior das mesmas. As tabelas deverão ser abertas nas laterais direita e 
esquerda. As tabelas deverão ser enviadas em formato .xls. 

2.1.5 As notas de rodapé serão indicadas por asteriscos e restritas ao mínimo 

indispensável. 

2.2 Citação de autores 

A citação dos autores no texto poderá ser feita de duas maneiras: 

1) Somente numérica: "... and interfere with the bacterial system and tissue 

system3,4,7-10". As referências devem ser citadas em ordem crescente no parágrafo. 
2) ou alfanumérica: 

 Um autor: Silva23 (1986) 

 Dois autores: Silva and Carvalho25 (1987) 

 Três autores: Ferreira, Silva and Martins27 (1997) 

 mais que três autores: Silva, et al.28 (1998) 

 Caracteres de pontuação tal como pontos e vírgulas devem ser colocados 
depois da citação numérica dos autores. Ex: Ferreira38. 
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2.3 Referências 

As Referências deverão obedecer aos requisitos "Uniform requirements for 

manuscripts submitted to Biomedical Journals - Vancouver", para a submissão de 

manuscritos a revistas biomédicas - disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

2.3.1 Toda referência deverá ser citada no texto. Elas devem ser ordenadas 

alfabeticamente pelo sobrenome do autor e numeradas em ordem crescente. A 

ordem de citação no texto obedecerá a esta numeração. As abreviaturas dos títulos 

dos periódicos internacionais citados deverão estar de acordo com o Index Medicus/ 

MEDLINE. 

2.3.2 Não incluir comunicações pessoais e materiais bibliográficos sem data de 
publicação na lista de referências. 

2.3.3 Teses, dissertações, monografias e resumos não serão aceitos como 
referências. 

2.3.4 Listar os nomes dos 6 primeiros autores do trabalho; excedendo este número, 

os 6 primeiros autores do trabalho devem ser citados, seguidos pela expressão ", 

et al.", que deve ser seguida por ponto e não escrita em itálico. Ex: Uhl, et al. 

2.3.5 Não ultrapassar a citação de 30 referências, exceto para artigos de revisão 
de literatura a convite do Editor-Chefe. 

Exemplos de referências: 

Livro 

Melberg JR, Ripa LW, Leske GS. Fluoride in preventive dentistry: theory and clinical 
applications. Chicago: Quintessence; 1983. 

Capítulo de Livro 

Verbeeck RMH. Minerals in human enamel and dentin. ln: Driessens FCM, Woltgens 

JHM, editors. Tooth development and caries. Boca Raton: CRC Press; 1986. p. 95-
152. 

Artigo de periódico 

Wenzel A, Fejerskov O. Validity of diagnosis of questionable caries lesions in occlusal 

surfaces of extracted third molars. Caries Res. 1992;26:188-93. 

Artigos com mais de 6 autores: 

Citam-se até os 6 primeiros seguidos da expressão " ,et al." 

Parkin DM, Clayton D, Black, RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood - 

leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 years follow-up. Br J Cancer. 
1996;73:1006-12. 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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Artigo sem autor 

Seeing nature through the lens of gender. Science. 1993;260:428-9. 

Volume com suplemento e/ou Número Especial 

Davisdson CL. Advances in glass-ionomer cements. J Appl Oral Sci. 2006;14(sp. 
Issue):3-9. 

Fascículo no todo 

Dental Update. Guildford 1991 Jan/Feb;18(1). 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

3 PRINCÍPIOS ÉTICOS E REGISTROS DE ENSAIOS CLÍNICOS 

3.1 Procedimentos experimentais em animais e humanos. O periódico 

Journal of Applied Oral Science endossa os princípios incorporados na Declaração 

de Helsinki e insiste que todas as pesquisas que envolvam seres humanos 

publicadas nesta Revista, sejam conduzidas em conformidade com esses princípios 

e com outros similares dispostos nos respectivos Comitês de Ética em Pesquisa das 

respectivas instituições de origem dos autores. No caso de experimentos com 

animais, estes devem seguir os mesmos princípios de ética envolvidos. Em 

experimentos que envolvam procedimentos cirúrgicos em animais, os autores 

devem descrever na seção de Material e Métodos evidências de que a dosagem 

anestésica produziu efeito adequado e por tempo necessário para a condução do 

ato cirúrgico. Todos os experimentos com humanos ou animais devem vir 

acompanhados de descrição, na seção de Material e Métodos, de que o estudo foi 

aprovado pelos respectivos órgãos que gerenciam a Ética em Pesquisa nas suas 

instituições de origem. 

3.1.1 Artigos apresentando estudos experimentais em humanos ou 

animais deverão obrigatoriamente vir acompanhados de documento 

comprobatório da aprovação pelo Comitê de Ética do relatório dos resultados 
enviados para publicação. 

3.2 Registros de Ensaios Clínicos - International Standard Randomized 

Controlled Trial Number (ISRCTN) 

O periódico Journal of Applied Oral Science apóia as políticas para registro de 

ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Comitê Internacional 

de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), reconhecendo a importância dessas 

iniciativas para o registro e divulgação internacional sobre estudos clínicos com 

acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publicação os artigos de 

pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação, o ISRCTN, em 

uma das plataformas de ensaios clínicos, validadas pelos critérios estabelecidos pela 

OMS e pelo ICMJE. A OMS define Ensaio Clínico como "qualquer estudo de pesquisa 

que prospectivamente designa participantes humanos ou grupos de humanos para 

uma ou mais intervenções relacionadas à saúde para avaliar os efeitos e os 

resultados de saúde. Intervenções incluem, mas não se restringem a drogas, células 

e outros produtos biológicos, procedimentos cirúrgicos, procedimentos radiológicos, 

dispositivos, tratamentos comportamentais, mudanças no processo de cuidado, 
cuidado preventivo etc." 
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3.2.1 Os artigos que envolvam ensaios clínicos (clinical trials) em voluntários 

humanos deverão ser enviados acompanhados de dois documentos 

suplementares obrigatórios: 

 checklist do CONSORT 2010 (http://www.consort-statement.org/) 

 comprovante de número de registro da pesquisa em base que atenda às 

exigências da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE). 

 Sugestões para autores brasileiros: http://www.ensaiosclinicos.gov.br/ 

 Sugestão para autores brasileiros ou de outras 

nacionalidades: http://www.controlled-trials.com/ (ISRCTN) 

ou http://prsinfo.clinicaltrials.gov/). 

3.3 O Editor-Chefe e o Conselho Editorial se reservam o direito de recusar artigos 

que não demonstrem evidência clara de que esses princípios foram seguidos ou 

cujos métodos empregados forem considerados inapropriados para o uso de 
humanos ou animais. 

4 OUTRAS QUESTÕES SERÃO RESOLVIDAS PELO EDITOR-CHEFE E 

CONSELHO EDITORIAL 

  

Envio de manuscritos 

 

1 SUBMISSÃO DO TRABALHO 

1.1 Os manuscritos deverão ser submetidos por meio do 
endereço: http://www.scielo.br/jaos 

1.2 O arquivo original contendo o manuscrito deve ser submetido sem a 

identificação dos autores e afiliações. A folha de rosto deverá ser submetida como 

arquivo suplementar (Title page) contendo o nome dos autores, afiliações e 
endereço para correspondência. 

1.3 As figuras devem ser submetidas como arquivos suplementares de acordo com 
as especificações do item 2.1 sobre forma e preparação dos manuscritos. 

1.4 As tabelas devem ser preparadas em formato Excel e devem ser submetidas 
como arquivos suplementares. 

1.5 Documentos comprobatórios de registro de ensaios clínicos e de aprovação de 

relatórios por Comitê de Ética deverão ser submetidos como arquivos 
suplementares obrigatórios. 

1.6 Demais documentos, como declaração de responsabilidade pela revisão de 

inglês ou comprovante de realização de revisão do vernáculo por profissional ou 
empresa, deverão ser submetidos como arquivos suplementares obrigatórios. 

1.7 O formulário de submissão, assinado por TODOS os autores, deve ser 

submetido como arquivo suplementar contendo o seguinte texto: 

http://www.consort-statement.org/
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://www.controlled-trials.com/
http://prsinfo.clinicaltrials.gov/
http://www.scielo.br/jaos
https://mc04.manuscriptcentral.com/societyimages/jaos-scielo/Submission%20Form_English.doc
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A assinatura deste formulário de submissão implica na aceitação do 
seguinte: 

Transferência de Direitos: Considerando a aceitação do trabalho acima descrito, 

nós, autores, concordamos com o uso da licença Creative Commons CC-BY e 

transferimos para o Journal of Applied Oral Science todos os direitos, título e 

interesse nos direitos autorais do artigo mencionado acima. Este documento se 

aplica a todas as traduções do mesmo, assim como a apresentação preliminar, sob 

quaisquer meios de divulgação, do trabalho aceito e ainda não publicado. Se 

alguma mudança na autoria (ordem, acréscimo ou eliminação) ocorrer após a 

submissão do trabalho, um documento de concordância de todos os autores deve 

ser enviado para ser mantido nos arquivos do Editor-Chefe. O nome de um 
autor(a) somente poderá ser removido mediante solicitação do(a) mesmo(a). 

Responsabilidades do autor: 

Eu atesto que: 

O trabalho é original e não contém dados falsificados, plagiados ou fraudulentos; 

O conteúdo do trabalho não se encontra atualmente em apreciação, e nem será 

submetido para publicação em outro periódico, até que uma decisão final de não 
aceitação seja emitida por esta revista; 

Eu tive uma contribuição significativa para o trabalho e estou familiarizado com os 
dados originais descritos no mesmo; 

Eu li o trabalho por completo e assumo a responsabilidade pelo conteúdo completo 

da versão final que foi submetida. Entendo que se o trabalho, ou parte dele, for 

considerada deficiente ou fraudulenta, assumirei a responsabilidade junto com os 
outros autores. 

Descompromisso de conflito de interesse. Todas as minhas afiliações 

corporativas ou institucionais e todas as fontes de apoio financeiro ao trabalho 

estão devidamente citadas ou mencionadas em carta anexa. Certifico que não 

possuo nenhum interesse comercial ou associativo que represente conflito de 

interesse em conexão com o trabalho submetido. 

NOME: ________________ ASSINATURA:_________ DATA:_______ 

 

 

 


