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Universidade de Guarulhos – UNG 2021. 

                                                   

RESUMO 

Diante do aumento da procura pelos tratamentos estéticos, cresce a necessidade 

de estudar os recursos que compõem o tratamento com alinhadores. Um dos principais 

dispositivos de aumento na efetividade dos movimentos e/ou retenção desses, são os 

attachments e, por serem confeccionados com resina composta, a análise da sua 

qualidade e resistência é de suma importância. O objetivo desse estudo foi comparar o 

desgastesuperficial de três tipos de compósitos para confecção de um formato retangular 

de attachment: 3M Unitek® Transbond Supreme LV; 3M EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow e 

3M EspeTM FiltekTM Z250XT, e analisar alterações na força máxima de remoção dos 

alinhadores em uma simulação de 3 meses de tratamento. Para realização dos testes, 

12 modelos foram impressos a partir do arquivo digital de um paciente modelo e foram 

confeccionados attachments, com três tipos de compósitos, um para cada 4 modelos, 

escolhidos aleatoriamente, formando três grupos. Os attachments submetidos ao exame 

de microtomografia computadorizada (microCT) para cálculo do volume inicial (T0). Após 

obtenção do volume inicial, nove alinhadores foram confeccionados para cada modelo e, 

em uma máquina de testes universal, foram realizados testes de tração para remoção e 

reinserção dos alinhadores, registrando-se os valores máximos, no momento de 

desencaixe do alinhador. Para cada alinhador, 30 ciclos de remoção e reinserção foram 

aplicados, simulando 3 remoções por dia, em um total de 10 dias de uso. Dessa forma, 

cada modelo recebeu 270 ciclos, perfazendo 1080 ciclos por grupo. Após o teste de 

tração, os modelos foram novamente analisados em microCT para cálculo do volume 

final (T1) e análise do desgaste superficial. Os dados foram analisados por meio do teste 

“T”, para comparação intragrupo e com os testes ANOVA e Bonferroni para análise 

intergrupos, ambos com 5% de confiabilidade. Os resultados mostraram diferença 

estatisticamente significativa no desgaste superficial dos attachments realizados com o 

compósito 3M Unitek® Transbond Supreme LV e 3M EspeTM FiltekTM Z250XT e não 

significante para o 3M EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow. No entanto, na comparação das 

alterações médias entre os grupos, não foram encontradas diferenças estatisticamente 



significantes. As forças máximas de tração também se mostraram diferentes entre os 

grupos, porém com variação de pequena magnitude. Concluiu-se que o menor desgaste 

superficial ocorreu com o compósito bulk fill, porém sem diferença estatística entre os 

grupos e as forças máximas de tração não mostraram comportamento de perda de 

retenção dos alinhadores no período analisado e com o número de testes realizado.  

 

Palavras-chave: attachments, compósitos, alinhadores transparentes, ortodontia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchôa Mesquita SM. EVALUATION OF ATTACHMENTS USED IN ORTHODONTIC 

ALIGNERS STRUCTURAL AND MECHANICAL. (dissertation). Guarulhos: Universidade 

de Guarulhos – UNG. 2021.              

ABSTRACT 

The increased demand for esthetic treatments raised concerns about the resources 

that make up the treatment with aligners, including retention attachments. As they are 

made of composite, the analysis of their quality and resistance is of paramount 

importance. This study aimed to compare the surface resistance of three types of 

composites for a rectangular attachment shape: 3M Unitek® Transbond Supreme LV, 3M 

EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow, and 3M EspeTM FiltekTM Z250XT. To perform the tests, 

12 models were printed from the digital file, and attachments were randomly made with 

one of the three composites, forming three groups of 4 models. Then, they were submitted 

to computed microtomography (microCT) to calculate the initial volume (T0). After that, 

nine aligners were made for each model. In a universal testing machine, traction tests 

were performed for removal and reinsertion, recording the maximum values at the moment 

of aligner detachment. For each aligner, 30 removal and reinsertion cycles were applied, 

simulating three displacements per day for a total of 10 days of use. Thus, each model 

received 270 cycles, totaling 1080 cycles per group. After the traction test, the models 

were again analyzed in microCT to calculate the final volume (T1). Data were analyzed 

using the "T" test for intragroup comparison and ANOVA/ Bonferroni tests for intergroup 

analysis, both with 5% reliability. The results showed statistically significant volume loss 

for the attachments made with 3M Unitek® Transbond Supreme LV and 3M EspeTM 

FiltekTM Z250XT composite and not significant for 3M EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow. 

However, no statistical differences were found when comparing the mean changes 

between the groups. The maximum tensile forces were also different between the groups 

but with a variation of small magnitude. It was concluded that the lowest surface wear 

occurred with the bulk fill group, but with no statistical difference between them. The 

maximum tensile forces did not show loss of retention of the aligners in the analyzed 

period and with the number of tests performed.  

 

Palavras-chave: attachments, composite, transparent aligners, orthodontics 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 
 

 

Figure 1  An experimental model with the attachment in place (a) e (b) and 

with cylindrical base for traction tests (c) ……………………………. 

 

23 

   

Figure 2 MicroCT image of the attachment highlighted for volume 

calculation ………………………………………………………………. 

 

23 

   

Figure 3      Universal testing machine with an experimental model with the 

base bonded in place and the dispositive specially designed to the 

traction performance……………………………………………………. 

 

 

24 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 
 
 

Table 1  Intra and intergroup comparison of attachments volume loss by 

computed microtomography with T-test and one-way ANOVA, 

respectively…………........................................................................ 

 

 

 

25 

Table 2 Inter-group comparison of mean tensile strength by one-way 

ANOVA and posthoc Bonferroni test ……………...………………….. 

 

25 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 

CAD-CAM   Computer-aided design - Computer-aided manufacturing  
  

FDA 
                      

Food Drug Administration 

MicroCT 
  

Microtomografia computadorizada   

UDMA  
 
GC 
 
      

Diuretano dimetacrilato 
 
Grau de conversão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
SUMÁRIO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO….................…………………………………………..…………... 13 

   

2. ARTIGO CIENTÍFICO …………………………………….……………................... 17 

   

3.  DISCUSSÃO…………………………………………………………………….......... 32 

   

4. CONCLUSÃO..................................................................................................... 

 

37 

  REFERÊNCIAS………………………………………………………………............ 38 

   

  ANEXOS............................................................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

          

O sistema de alinhadores invisíveis como opção de tratamento ortodôntico tem 

crescido nas últimas décadas e a demanda de pacientes adultos ávidos por uma opção 

estética cresce proporcionalmente (WEIR, 2017). 

Os primeiros aparelhos ortodônticos transparentes preconizados foram 

introduzidos em 1945, quando Kesling desenvolveu o conceito de usar uma série de 

posicionadores de dentes termoplásticos para mover progressivamente os dentes 

desalinhados para posições predeterminadas, através de um set up inicial com modelos 

de gesso e cera (ROSVALL et al., 2009). Vinte e seis anos mais tarde, Ponitz relatou o 

uso de um retentor plástico removível (Essix®; Dentsply, York, PA, EUA) e em 1997, a 

Align Technology® introduziu um sistema alinhador que combinava o tratamento com 

alinhadores termoplásticos, tecnologia CAD-CAM moderna e um software de simulação 

de movimento dentário, com aprovação do FDA em 1998 (PONITZ et al.,1971; KRAVITZ 

et al., 2008). Desde então, as opções de tratamento com alinhadores se desenvolveram 

amplamente. 

A possibilidade de tratar más oclusões mais severas com alinhadores vem sendo 

cada vez mais estudada e pesquisada. Novos alinhadores com materiais elásticos foram 

introduzidos no mercado, aprimorando o uso de elementos auxiliares, como os 

denominados attachments, que são botões de resina colados à superfície dentária e 

funcionam como apoio para retenção dos alinhadores e potencializam certos tipos de 

movimentações, tais como rotações, intrusão, extrusão, distalização e mesialização. O 

papel dos attachments nessas movimentações dentárias é fundamental (KRAVITZ et al., 

2009; DASY et al., 2015; GALAN-LOPEZ et al., 2019). O formato e sua localização nas 

coroas dentárias são planejados virtualmente e a colagem se dá pelo preenchimento de 

casulos conformados em um template termoplástico, produzido a partir do planejamento 

virtual. 

Os formatos e tamanhos existentes variam conforme a sua função específica. 

Alguns são para aumentar a retenção do alinhador e outros participam ativamente dos 

movimentos, variando direção, localização e desenho, dependendo do movimento que 

se deseja obter. Basicamente são de três tipos: elipsoide, retangular e chanfrado. Em 
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geral, podemos encontrar: horizontal para retenção ou otimizados para extrusão 

vestibular ou lingual; retangular para rotação e retangular para distalização (DASY et al., 

2015; MANTOVANI et al., 2019; MANTOVANI et al., 2018; D’ANTÒ et al., 2019; CHEN 

et al., 2021). A importância dos attachments na eficiência do tratamento com alinhadores 

já foi demonstrada em alguns estudos que, entre outros pontos, enfatizaram que a 

extrusão de um incisivo inferior é impossível de ser alcançada sem a presença de 

attachment (SAVIGNANO et al., 2019). Em uma revisão sistemática, demonstrou-se a 

necessidade de attachments para melhorar, por exemplo, os movimentos de extrusão 

(LIDIA et al., 2019).                                                                               

Além de sua importância funcional, esses attachments devem manter sua 

aparência estética e serem resistentes, com durabilidade capaz de suportar todo o tempo 

do tratamento ortodôntico, o que torna, os compósitos, o material de eleição para sua 

confecção. Por isso, o tipo de compósito utilizado é de extrema importância, pois 

influencia não só na estabilidade de cor, mas também na manutenção do formato inicial, 

devendo sofrer o mínimo de desgastes para evitar a perda de retenção e, 

consequentemente, a efetividade dos movimentos dentários (MANTOVANI et al., 2018; 

D’ANTÒ et al., 2019; HENNESSY e AL-AWADHI, 2016; BARREDA et al., 2017; 

WECKMANN et al., 2020; PEREIRA et al., 2018).                                                        

Alguns estudos mostram que compósitos de baixa viscosidade são mais 

adequados para pequenas cavidades e como selante dental; enquanto os compostos de 

média viscosidade, têm sido utilizados em Ortodontia para colagem de bráquetes e os 

compósitos de alta viscosidade são usados para restauração de dentina e esmalte 

(SHARMA et al., 2018; SCRIBANTE et al., 2013; MANDALL et al., 2018; BALENSIEFER, 

VICENZI e BENETTI, 2018). 

Algumas especificações dos compósitos deveriam ser de conhecimento do 

Ortodontista (ANEXOS A, B e C). Resumidamente, podemos encontrar no mercado, os 

compósitos convencionais e os compostos bulk fill. Os compostos convencionais são 

mais apropriados para trabalhos com incrementos de, no máximo, 2mm, já que a sua 

profundidade de cura é menor e, devido à alta contração de polimerização, aumenta-se 

o risco de formação dos gaps (espaços vazios) e, portanto, do índice de fraturas. Os 

compostos bulk fill apresentam uma capacidade de cura mais profunda, e por isso, podem 
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ser trabalhados em incrementos maiores de 4mm até 5mm, dependendo do fabricante. 

Além disso, a quantidade e formato de carga que os compósitos possuem aumentam ou 

diminuem sua resistência (RODRIGUES JUNIOR, 2015; FERRACANEL et al., 1997; 

WATANABE et al., 2008). 

A escolha entre um e outro material varia conforme a experiência de cada 

profissional, preferência clínica e habilidade, quando seu uso deveria ser guiado pelas 

suas especificações. Os compósitos convencionais e bulk fill podem ser encontrados na 

apresentação fluida (flow) e regular, que diferem no percentual de contração. Tanto os 

compósitos convencionais quanto as resinas bulk fill podem ser classificados quanto a 

sua viscosidade, em alta, média e baixa (WATANABE et al., 2008; MANDALL et al., 2018; 

BALENSIEFER, VICENZI e BENETTI, 2018; RODRIGUES JÚNIOR, 2016). A 

viscosidade é a propriedade dos fluidos que corresponde ao transporte microscópico de 

quantidade de movimento por difusão molecular. A viscosidade pode ser definida como 

a resistência de um fluido ao fluxo, ou a uma alteração de forma (INSTITUTO DE 

QUÍMICA - UFG, 2021). Quanto maior a viscosidade, maior é a resistência ao movimento 

e menor é sua capacidade de escoar (fluir). A viscosidade de um fluido é a propriedade 

que determina o valor de sua resistência ao cisalhamento, e está relacionado diretamente 

com a capacidade de suportar cargas (DMM DICIONÁRIO, 27/11/2021).  

Apesar da relevância da decisão em relação ao tipo de compósito que se deva 

usar para a confecção dos attachments, poucos trabalhos de pesquisa têm investigado 

qual é mais adequado para esta aplicação clínica em relação a custo-benefício e, 

principalmente, em relação à resistência e ausência de desgastes de superfície que 

incorram em menor adaptação dos alinhadores e, consequentemente, comprometendo o 

resultado do tratamento. O uso de alinhadores não permite improvisos, os tratamentos 

são individualizados e os attachments devem ser confeccionados de forma precisa, de 

modo que se mantenham ativos e eficientes até o final do tratamento (CHEN et al., 2021). 

Sendo assim, para proporcionar um conhecimento mais abrangente sobre as escolhas 

de compósitos, levando em consideração a melhor indicação, permitindo tirar proveito de 

suas melhores características e propriedades, propusemos realizar esse estudo, 

utilizando a microtomografia, para avaliar os attachments, onde as imagens reconstruídas 

possibilitam a geração de imagens tridimensionais, permitindo visualizar e quantificar as 
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estruturas internas da amostra, através de processamento de imagem. Em estudo da 

microtomografia aplica na odontologia, acompanhando seu desenvolvimento desde 

quando ela era uma técnica voltada para diagnósticos médicos, os autores compararam 

a MicroCT à radiografia, e ao tomógrafo convencional, demonstrando superioridade de 

resultados sobre estes (SWAIN e XUE, 2009; SANTOS, 2015; MACHADO, 2012). 

Atualmente, a microCT é utilizada na Odontologia, com destaque para a endodontia. 

Podemos citar inúmeros estudos com microCT analisando tratamentos endodônticos de 

dentes. Com diferentes objetivos, como: após a instrumentação do canal e após a 

obturação deste, determinar as alterações do volume do canal antes e após a 

instrumentação, o volume dos restos de tecido duro e a porcentagem do volume ocupado 

por materiais na obturação, (KABIL et al., 2021; ANGERAME et al., 2019; 

TOMASZEWSKA et al., 2018), além de determinar os resultados de tratamentos 

endodônticos com diferentes materiais irrigadores de canais (FREIRE et al., 2015; 

ALSOFI et al., 2021). 

Na ortodontia, o emprego da microCT é encontrado em alguns estudos com 

alinhadores, publicados recentemente. Dois trabalhos analisaram o gap (espaço) que fica 

entre os dentes e os alinhadores de marcas diferentes, existentes no mercado, através 

do microCT, realizando medições 2D e 3D da espessura e folga do alinhador 

(LOMBARDO et al., 2020; PALONE, et al, 2021). Para avaliar e medir a homogeneidade 

da espessura dos alinhadores Invisalign (Align Technology Inc, San José, Califórnia), 

Mantovani et al., em 2021, realizou varreduras de microtomografia computadorizada, em 

diferentes dentes (molar, canino e incisivos) e em diferentes regiões (oclusal, gengiva, 

vestibular e lingual) e encontrou algumas diferenças. Assim, observa-se que a MicroCT 

tem uma enorme variedade de aplicações na área odontológica e pode fornecer imagens 

de alta resolução e análises quantitativas e qualitativas. 

O objetivo do nosso estudo é conhecer o comportamento dos compósitos usados 

na confecção dos attachments, em relação a sua estabilidade e resistência superficial e 

preservação do formato e contornos originais, identificando quais apresentam maior 

desgaste de superfície, levando à perda da força de remoção, bem como da retenção 

progressiva dos alinhadores, impactando no tracking do plástico e consequentemente, 

perdendo em eficiência de movimentação. 
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 A hipótese nula testada no trabalho foi a de que não há diferenças estruturais 

entre os três tipos de compósitos comparados para confecção dos attachments. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

ARTIGO CIENTÍFICO 

           
  

Structural and mechanical evaluation of attachments used in clear 
orthodontic aligners 

 
Sandra Maria Mesquita Alves Uchôa  

Liliana Ávila Maltagliati  

    

ABSTRACT 

Objective: To compare the surface wear and retention of three types of composites for a 

rectangular attachment. Materials and Methods: 12 models were printed from the digital 

file of a patient, and attachments were randomly made with three types of composites: 3M 

Unitek® Transbond Supreme LV, 3M EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow, and 3M EspeTM 

FiltekTM Z250XT, forming three groups of 4 models that were submitted to computed 

microtomography (microCT) to calculate the initial volume (T0). Nine aligners were made 

for each model and, in a universal testing machine, traction tests were performed for 

removal and reinsertion, recording the maximum values at the moment of detachment. 

For each one of the nine aligners, 30 reduction and reinsertion cycles were applied, 

simulating three displacements per day for a total of 10 days of use. Thus, each model 

received 270 cycles, totaling 1080 cycles per group. Then the models were again 

analyzed in microCT to calculate the final volume (T1). For intragroup comparison, the “T" 

test was used and for intergroup, ANOVA/ Bonferroni tests, set at 0.05 confidence. 

Results: There was a statistically significant volume loss for attachments made with 3M 

Unitek® Transbond Supreme LV and 3M EspeTM FiltekTM Z250XT composites. No 

significance was found for 3M EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow. However, no statistical 

differences were found when comparing the mean changes between the groups. The 

maximum tensile forces were also different between the groups but with a variation of 

small magnitude. Conclusion: The lowest surface wear occurred with the bulk fill flow 

group, but with no statistical difference between them. The maximum tensile forces did 
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not show loss of retention of the aligners in the analyzed period and with the number of 

tests performed.  

Keywords: attachments, composite, clear aligners, orthodontics 

  

 

INTRODUCTION  

The use of invisible aligners to treat malocclusions has grown exponentially in 

recent decades, and the demand from adult patients seeking anesthetic options grows 

proportionally¹. 

The first transparent orthodontic appliances were introduced in 1945, 

when Kesling developed the concept of using a series of thermoplastic tooth positioners 

to progressively move misaligned teeth to predetermined positions, through an initial set 

up with plaster and wax models² and the development of CAD-CAM technology and 

specific software allowed the improvement and popularization of this option of orthodontic 

appliance3-4   

            New aligners have been introduced in the market by many new companies, with 

various features, including those made in the office. There has been some research on 

the possibility of treating severe malocclusions with aligners and on the use of auxiliary 

elements, such as attachments, which act as supports for retaining the aligners and also 

an enhancement to certain types of movements, such as rotations, intrusion, extrusion, 

distalization, and mesialization5-10. 

The attachments are primary devices for increasing effectivity and/or retention of 

aligners, made in resin and bonded to the dental surface, and different shapes depending 

on the desired movement. 

In this context, attachments are essential to enable tooth movement and make it 

more predictable4,6,11,12,13. In addition to its functional importance, they must maintain the 

aesthetic appearance and be resistant, with durability able to withstand the duration of the 

orthodontic treatment, which makes composite the material of choice for its manufacture. 

Thus, the type of composite used to make the attachments is essential due to its influence 

on color stability and the maintenance of the initial format. It should suffer minimal wear 

to prevent loss of retention and, consequently, the effectiveness of tooth movement9,14-18. 
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Currently, we have conventional and bulk-fill composites, in paste or flow, with 

different amounts and formats of fillers, and these features affect their strength and 

surface wear19-21. Depending on the type of composite, color stability, surface strength, 

and preservation of the format may be compromised, directly impacting the tracking of the 

aligners and, consequently, losing movement efficiency.  Despite the relevance of the 

decision regarding the type of composite that should be used for attachments, few 

research studies have investigated which is more appropriate for this clinical application 

for good strength and minimal surface wear.   

Therefore, this study aimed to evaluate, in microtomography images, the surface 

wear of three types of resins used for attachments after tensile tests that simulate the use 

of aligners for three months of treatment. The maximum force necessary to pull out the 

aligners was also checked to analyze the possible progressive loss of retention. The null 

hypothesis is that there are no structural differences among the three types of composites 

studied and changes in the traction force.  

  

MATERIAL AND METHODS 

The sample consisted of 12 printed resin models from the scanning images of 

a private clinic digital file selected as a model file and imported into Archform 1.9.2 

software (ArchForm Inc., California, USA). Afterimage reconstruction, the virtual model 

was cut to generate the image of the left hemi-arch, composed of the canine, first and 

second premolars, and the first molar. The experimental models were printed in 

a Moonray sprintray S100 3D printer, using Horus DLP, grey color (Astroscience3D, 

Uberaba, Minas Gerais, Brazil). After that, a 5mm x 3mm rectangular attachment was 

virtually added in a second premolar. Another model was printed with the exact 

specifications to stamp a template used for the attachment polymerization. The template 

was made with a 0.6mm PETG – Polyethylene Ethylene Glycol Terephthalate from Bio-

Art (Bio-Art Dental Equipments, São Carlos, São Paulo, Brazil).   

 The attachments were then made on the experimental models (Figure 1a and 1b).  

Three types of composites were selected for this purpose:  

- Two composites of low viscosity:    

1. 3M Unitek® Transbond Supreme LV (3M, Saint Paul, Minnesota, USA); 
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2. 3M EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow 24 (3M, Saint Paul, Minnesota, USA);  

- And a conventional high-viscosity composite:  

1. 3M EspeTM FiltekTM Z250XT Universal Restorative24 (3M, Saint Paul, Minnesota, 

USA).  

 Using a web page of online sweepstake (www.sorteador.com.br), the 12 

experimental models were randomly selected and numbered from 1 to 12 by an examiner 

external to the experiment, who divided them into three groups:  

Group 1: 04 models that received the attachment made with the composite 

3M Unitek® Transbond Supreme LV;   

Group 2: 04 models that received the attachment made with the composite 3M 

EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow ;  

Group 3: 04 models received the attachment made with the composite 3M EspeTM 

FiltekTM Z250XT.  

The composite’s light-curing was performed with a Schuster Emitter B device 

(Schuster Medical Equipment and Dental, Santa Maria, RS, Brazil) calibrated for 40 

seconds.  

The information of which model received which resin was kept confidential by the 

external examiner, who did not participate in the experimental analyses performed by the 

primary examiner.  

Over the printed models and with the attachments in place, 0.76 mm thick aligners 

were stamped (ProAlign acetate plates, Ø 125 X 0.76 mm - 30.11.0053, Orthometric Ind., 

Marília, SP, Brazil), corresponding to 9 aligners for each model, to simulate three months 

(90 days) of treatment, changing the aligners every ten days. That represents a total of 

108 aligners. The template and the aligners were stamped in a Plastvac p7 Bio-Art 

vacuum plasticizer (Bio-Art Dental Equipments, São Carlos, SP, Brazil), with a standard 

stamping time 1 minute and 15 seconds. The aligners were then manually cut using a 

micromotor at 2 mm distant from the cervical region of the teeth, lingually and buccally.   

Surface analysis of the attachments was performed on a computerized 

microtomography SkyScan 1174 v2 (SkyScan, Kontich, Belgium) with 50kV and 800µA, 

belonging to the Bauru School of Dentistry, University of São Paulo, Department of 

Dentistry, Endodontics and Dental Materials, at the initial (T0) and post-traction tests (T1), 
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consisting of 12 experimental models. Imaging parameters were 29.71μm voxel size, 

using 180° rotation scanning. Each scan provided 1024 x 1304 pixels images. The data 

were reconstructed using NReconv1.6.4.8 software (SkyScan, Kontich, Belgium), which 

generated the three-dimensional image of the attachment, enabling its analysis by 

demarcating the regions of interest (ROI) of each sample (Figure 2). For the quantitative 

analysis, the software CTan v1.11.10.0 (SkyScan Kontich, Belgium) was used, which 

automatically calculates the volume of the material in cubic millimeters (mm3).   

To the traction tests, 12 cylindrical bases (35mm x 29mm x 17mm) were designed 

in the Meshmixer software (Autodesk Inc., San Rafael, California, USA) and printed to be 

bonded at the experimental model’s bases to assure models fixation in the universal 

testing machine (Shimadzu EZ-S 500N, Nakagyo-Ku, Kyoto, JAPAN). These cylinders 

were printed with one of the bases inclined, corresponding to the face bonded to the 

model, so that the buccal and lingual cervical margins of the teeth would be in the same 

plane, and the aligner would be pulled equally in buccal and lingual directions at the same 

time (Figure 1c). A traction device was made especially for this purpose, consisting of a 

clamp with bends in its tips to fit the bases of the buccal and lingual aligners and two 

adjustable screws that allowed more flexibility in removing and repositioning each tested 

aligner and, at the same time, firmness at the moment of traction (Figure 3). The traction 

was standardized at a speed of 3 mm/minute, starting the traction at point "0", where the 

ends of the clamp touched the cervical limits of the aligners until the aligner detached from 

the model. The maximum force reached when the aligner separated was 

registered, using TRAPEZIUM LITE software (Shimadzu, Nakagyo-ku, Kyoto, JAPAN). 

The traction was repeated 30 times for each aligner, representing the removal and 

reattachment of the aligners three times a day, simulating the meals taking off and 

replacing for ten days. Then the aligner was changed, and thirty more tractions were 

performed until each model had received nine aligners, completing 270 traction cycles 

per model.  

After finishing the cycles, the cylindrical bases were cut out of the models and taken 

to a new microCT scan to measure the volume of the final attachment (T1).  

 

 



23 
 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Figure 1 – Experimental model with the attachment in place (a) e (b) and with cylindrical 
base for traction tests (c).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figure 2 – MicroCT image of the attachment, highlighted for volume calculation.  
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Figure 3 shows a universal testing machine with an experimental model with the base 
bonded in place and the dispositive specially designed for the traction 
performance.  

  

  

 Statistical Analysis  

The images obtained in the microtomography were measured and compared in 

before (T0) and after (T1) traction tests. The Kolmogorov Smirnov normality test 

was performed to show normal DISTRIBUTION, and descriptive statistical measures 

were calculated for each quantitative variable (mean and standard deviation). Paired t-

test was performed to check the intragroup difference (T1 - T0). ANOVA with repeated 

measures was performed to evaluate the intergroup differences in which all ANOVA 

assumptions were checked (normality of samples, homogeneity of variance, and analysis 

of residuals). The tension strength values obtained in the aligners' removal and reinsertion 

cycles were evaluated using the ANOVA test followed by the Bonferroni post hoc test. All 

analyses were performed considering a statistical significance level of 5% 

in Jamovi software.  
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RESULTS 

According to the Kolmogorov-Smirnov test, the volume measurements after 

microtomography and tensile forces analysis showed normal distribution, leading to 

parametric tests for intra- and intergroup comparisons.  

The volumetric calculations of the initial and final microtomography images showed 

differences in surface wear in two of the three groups tested, as shown in table 1.  

The tensile force values performed in the universal testing machine showed 

irregular behavior over time and differences between groups (Table 2). There were a total 

of 270 removal and reinsertion cycles per model. In the comparative analysis, the four 

models from each group were considered together, making 1080 cycles for 

each composite attachment evaluated.  

  

 
 
Table 1. Intra and intergroup comparison of attachments volume (mm³) loss by computed 
microtomography with T-test and one-way ANOVA, respectively.  

GROUP  
BEFORE  AFTER  Difference  

p  
X  SD  X  SD  X  SD  

LVF  6,034  0,419  5,275  0,551  -0,758a  0,398  0,0318*  

BFF  4,592  0,061  4,235  0,029  -0,357a  0,290  0,0907ns  

Z250  5,994  0,406  5,549  0,337  -0,445a  0,163  0,0121*  

ANOVA between groups              0,1932ns        

*Statistically significant for p<0,05                            
 ns – non-significant  

  
 
 
  

Table 2. Intergroup comparison of the mean tensile strength (cN) by one-way ANOVA and 
posthoc Bonferroni test.  

   GRUPOS  

p    LVF  BFF  Z250  

  X  SD  X  SD  X  SD  

TRACTION FORCE  16,817a  5,457  18,453b  5,403  14,638c  4,602  0,000*  
 

         *Statistically significant for p<0,05  
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DISCUSSION 

Although it is evident that attachments are necessary for aligners treatments, the 

number of studies that explored which composite resin is most suitable for clinical 

application is still tiny. A recent study used electron microscopy (SEM) to analyze the 

influence of Tetric EvoCeram Bulk Fill and Tetric EvoFlow composites on attachments. 

This research showed that bulk-fill resin has greater precision for fixations and concluded 

that the wear of attachments could influence the control of anchoring9. Another study 

evaluated the surface wear of attachments built with Filtek Z350XT and Amelogen Plus 

TW for six months. The results showed that the most significant wear occurred with the 

composite Amelogen Plus TW16. 

The null hypothesis was that there would be no difference in the behavior of the 

composites tested, i.e., the three composites would be suitable for attachment 

manufacturing with no significant loss of material during the aligner treatment duration. 

Our results rejected the hypothesis, as groups 1 and 3 had a statistically significant loss 

in volume (p<0,05). This could be partially explained because the two conventional 

composites included in this study, Z250XT and Transbond Supreme LV flow, are indicated 

for increments of at most 2mm19-22,. We used attachments 3mm in depth. 

In group 2, attachments were done with bulk fill flow composite. These composites 

were introduced more recently and indicated as materials of suitable strength for 

increments greater than 2mm. These resins are translucent and can be photoactivated in 

thick layers (up to 4mm), with good mechanical properties. 

Another reason the difference found between T1 and T0 was not greater in group 

2 is the lower polymerization shrinkage (1.76% to 3.36) due to the presence of Urethane 

Dimethacrylate (UDMA) and canphorquinone. UDMA is a polymerization reaction 

modulator that reacts with camphor quinone, a photo-initiator, leading to the formation of 

polymers with low modulus of elasticity and reduced polymerization stress19-20. These 

composites have a greater translucency, allowing for a greater cure depth. The smaller 

the contraction, the lower the chances of emergence of cavities and empty spaces resin 

gaps, reducing the risk of fractures. Conventional compounds, on the other hand, present 

a polymerization shrinkage of around 6.4%, which increases the chances of formation of 

gaps and reduction of resistance. Some authors mention that, to obtain greater 
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translucency, decreasing the number of charged particles and increasing its size could 

result in less light scattering and a consequent increase in in-depth penetration of light19-

23. Another relevant point is that resins bulk fill have a higher degree of conversion (GC) 

capacity of the material into polymers than conventional resins, around 43.6% to 76.5%, 

which is directly related to the degree of hardness, wear resistance, shrinkage of 

polymerization and biocompatibility19-23.  

In addition, Transbond Bulk Fill Flow is a low viscosity resin, which enables a 

complete filling of the template, as opposed to composites with high viscosity, which allow 

for a minor manipulation. For example, the importance of lower viscosity, one study 

proposed filling the template with composite through sonic vibrations to temporarily 

transform high viscosity into low viscosity. The resin tested was the Sonic Fill systems, 

and when the vibrations were suspended, the composite went back to its previous 

viscosity23  

In our study, group 1 used Transbond Supreme LV, which is also a low viscosity 

composite, and so, it could be expected complete filling of the template, similar to group 

2. Nevertheless, it was the group that had the highest total volume loss. This could be 

explained by the fact that this composite did not present the exact characteristics of Bulk 

Fills, such as UDMA (Diurethane- dimethacrylate) in the composition.  

 Other factors can also be taken into account. Some authors consider that the 

insertion of fibers in the composite leads to a significant increase in physical and 

mechanical properties, such as flexural strength, flexural modulus, toughness to Vickers 

fracture, and hardness. However, an increase of fibers and a consequent increase in load 

will provide power. It mainly depends on the function for which this composite will be used, 

which can be illustrated by the fact that the loss in volume of the Z250XT composite was 

greater than the Transbond Bulk Fill Flow, which presents a lower filler of about 64.5%. In 

contrast, the conventional composite Z250XT has a filler component of about 82%23-25. 

Also, the Z250XT composite has UDMA in its composition, but in this case, the high 

viscosity may have played a role.  

However, it should be noted that the intergroup analysis showed no significant 

difference. The sample size can explain this. In our initial planning, six specimens would 

be tested, but we lost two specimens, so we had to reduce our sample size to get an equal 
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number of models for each composite. In the analysis of the power of the test and sample 

calculation, the number of specimens per group should have been 6, which was not 

achieved for the reasons stated. Thus, this work will be continued, recovering the two 

damaged models, and then new statistical data will be performed to confirm the results. 

The frequency and manner in which the patient inserts or removes the aligner will 

force additional displacement on the attachments. Attachment loss may occur when the 

displacement force is greater than the bond strength to the tooth. The more frequently the 

aligner is removed and inserted, the more stressed these attachments. It has been stated 

that the frequency of removal less than five times a day did not increase the likelihood of 

attachment loss27. However, more frequent removals (≥5 times a day) would significantly 

increase the risk of insertion loss. Even if the attachment is not removed, deformations 

may occur, such as loss of volume of some of these attachments and thus a loss in the 

effectiveness of tooth movement or retention of the aligner27. Our study developed a 

methodology specifically to analyze the resistance of three different types of composites 

used for attachments, with tensile tests in the removal of the aligners and digital pressure 

for reinsertion.  

In our tests, we obtained a significant difference between the three composites 

tested. However, the behavior of the maximum forces for removal was atypical, being 

irregular and with slight variation in maximum and minimum values (3.88 cN), which can 

be considered of little clinical importance in a simulation of three months of treatment. This 

simulation resulted in a total of 1080 removal and reinsertion repetitions for each group, 

which may explain the statistical difference found, as it represents a very high number of 

variables to be statistically analyzed. We expected the forces to decrease gradually, but 

they were irregular. Within this irregularity, they remained constant, with no drop in force 

level from the first to the ninth aligner. Perhaps a study with a more extended treatment 

simulation or more repetitions per aligner could show a reduction in force levels.  

Other clinical studies should be conducted to evaluate whether the statistically 

significant difference found in this study, between one type of composite and another, will 

influence the performance of the aligner, possibly compromising tooth movement. About 

traction tests, the methodology used in this study was new, precluding comparisons with 

other authors. The difficulty of a clinical study on this subject led us to a laboratory study, 
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even knowing the possible biases and limitations. Therefore, further studies should be 

conducted to compare our laboratory findings. 

 

CONCLUSION 

The null hypothesis was that there would be no difference in the behavior of the 

composites tested, i.e., the three composites would be suitable for attachment 

manufacturing with no significant loss of material during the aligner treatment duration. 

Our results rejected the hypothesis, as groups 1 and 3 had a statistically significant loss 

in volume (p<0,05).  

            The 3M EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow composite had no significant loss in volume 

after traction tests of the aligners. In contrast, the conventional ones showed superficial 

wear that was statistically significant. Nevertheless, when the T1 and T0 were compared 

between the three groups, they showed no statistical divergence. 

The maximum force of removal of aligners showed high variability of values and 

was different between the groups but clinically irrelevant. 
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3. DISCUSSÃO 

 
 

Embora seja evidente que os attachments são muito importantes nos tratamentos 

com alinhadores, ainda são poucos os estudos que exploram os tipos de resina composta 

mais adequadas para aplicação clínica, o que nos motivou realizar a presente pesquisa.  

O objetivo principal foi analisar a resistência superficial e preservação do formato 

e contornos originais de três compostos resinosos mais utilizados pelos ortodontistas na 

clínica diária: dois convencionais, o Z250XT e o Transbond Supreme LV em 

apresentação flow e um composto bulk fill flow, todos da mesma marca comercial 3M (3M 

Unitek®, Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos). Apesar de vários estudos indicarem o 

uso de incrementos de no máximo 2mm para os compostos convencionais (RODRIGUES 

JUNIOR, 2015; FERRACANEL et al., 1997; WATANABE et al., 2008; VICENZI e 

BENETTI, 2018), optamos por testá-los por serem muito utilizados na confecção desses 

acessórios. Já os compostos bulk fill, introduzidos mais recentemente, têm sido indicados 

para a confecção de incrementos maiores que 2mm, pois são resinas translúcidas, que 

podem ser foto-ativadas adequadamente em camadas espessas (até 4 mm), com 

propriedades mecânicas aceitáveis e baixo grau de contração de polimerização, de 

1,76% a 3,36%. Isso ocorre devido à presença de foto-iniciadores e moduladores da 

reação de polimerização, Diuretano dimetacrilato (UDMA), que reage com a 

canforoquinona, levando à formação de polímeros com baixo módulo de elasticidade e 

diminuição do estresse da polimerização, permitindo assim, incrementos de 

aproximadamente 4mm (RODRIGUES JUNIOR, 2015; BENNETI et al., 2015; 

FERRACANEL et al., 1997; WATANABE et al., 2008).  

Dos poucos estudos encontrados na literatura sobre o tema, ressaltamos o de 

Mantovani et al., em 2018, que utilizaram microscopia eletrônica (SEM) para analisar a 

precisão de preenchimento dos templates para attachments e o desgaste superficial dos 

compósitos Tetric EvoCeram Bulk Fill e Tetric Evo Flow. Concluíram que os compostos 

bulk fill são mais precisos no preenchimento dos “casulos” e que, quando ocorre 

desgastes dos attachments, isto pode influenciar no controle dos movimentos e retenção 

dos alinhadores. Outro estudo importante avaliou o desgaste da superfície de 
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attachments construídos com FiltekTM Z350XT e Amelogen Plus TW, por um período de 

6 meses, e os maiores desgastes foram encontrados nos attachments confeccionados 

com o compósito Amelogen Plus TW (BARREDA et al, 2017). Em 2021, Lin e 

colaboradores observaram clinicamente o comportamento dos attachments 

confeccionados com compósitos Filtek Z350XT Flowable e Filtek Z350XT Universal, por 

um ano. Concluíram que houve perdas de attachments semelhantes para os dois 

compósitos, entretanto, o tempo para confecção dos attachments com o compósito flow 

foi significativamente menor, o que resulta em tempo de cadeira menor (LIN et al., 2021). 

Em nosso estudo, empregamos a microtomografia para avaliar o desgaste 

superficial dos attachments, por meio de medidas de volume nos tempos inicial (T0) e 

final (T1) de 12 modelos. A hipótese nula de não haver diferença no comportamento dos 

compósitos testados foi rejeitada, pois os resultados demonstraram que os grupos 1 e 3 

tiveram uma perda de volume estatisticamente significativa (p<0,05), representando, 

respectivamente, os compósitos Transbond LV Flow e Z250XT. Apenas o grupo 2 (Bulk 

Fill Flow) não apresentou desgaste estatisticamente significante, resultado que pode 

refletir a menor contração de polimerização desse compósito, que decorre de sua maior 

translucidez e, quanto menor essa contração, menores as chances do surgimento de 

cavidades e espaços vazios no interior da resina, os chamados gaps, diminuindo o risco 

de fraturas. Para obter maior translucidez, diminui-se a quantidade de partículas de carga 

e aumenta-se o tamanho delas, que tem como resultado, a menor dispersão de luz e 

consequentemente aumenta a penetração de luz em profundidade (RODRIGUES 

JUNIOR, 2015; BENNETI et al., 2015; FERRACANEL et al., 1997; WATANABE et al., 

2008; FRONZA et al., 2017).  

Outro ponto que pode ser relevante é o fato de que as resinas Bulk Fill apresentam 

um maior grau de conversão (GC), que é a capacidade do material de se converter em 

polímeros, em relação às resinas convencionais (em torno de 43,6% a 76,5%), o que está 

relacionado diretamente com o grau de dureza, resistência ao desgaste, contração de 

polimerização e biocompatibilidade (RODRIGUES JUNIOR, 2015; FERRACANEL et al., 

1997; WATANABE et al., 2008 e VICENZI e BENETTI, 2018).  

O GC melhorado se deve à presença de grupos amino (NH) na estrutura do 

uretano do UDMA, responsáveis por reações de transferência em cadeia características, 
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que fornecem uma forma alternativa para polimerização (PEREIRA et al., 2018). Essas 

reações resultam em maior mobilidade dos radicais na rede e, assim, melhoram a 

polimerização e a conversão do monômero em polímero. O composto convencional 

Z250XT também tem UDMA em sua composição, entretanto, a conversão de monômeros 

só acontece com incrementos de apenas 1mm, conforme demonstrado por Pereira et al., 

2018. 

Em uma pesquisa que avaliou o grau de conversão, concluiu-se que o compósito 

Z250XT apresentou um valor de 0,80 contra 0,93 da resina Bulk Fill Flow, confirmando o 

melhor grau de conversão dos materiais Bulk Fill (YANG et al., 2019). 

Além dessas características, outro ponto importante é a baixa viscosidade que o 

composto Bulk Fill Flow apresenta, o que possibilita um completo preenchimento da 

cavidade do template. Os compostos convencionais têm alta viscosidade e, apesar das 

suas inúmeras vantagens, como uma maior resistência mecânica principalmente às 

grandes forças oclusais, especialmente as nanohíbridas e microhíbridas, aumentam a 

dificuldade de manipulação (RODRIGUES JUNIOR, 2015), o que pode ser considerado 

um ponto fraco no que concerne o preenchimento do template. Corroborando com esse 

estudo, CHEN e colaboradores, em 2021, testaram o sistema SonicFill, que consiste em 

uma peça reta manual específica que promove o preenchimento em massa, emitindo 

vibrações sônicas, diminuindo a viscosidade do compósito e retornando para sua alta 

viscosidade inicial, quando removido. Isso permite uma melhor adaptação da resina e 

menor valor de porosidade (CHEN et al., 2021). Entretanto, o compósito Transbond 

Supreme LV (grupo 1) é apresentado pelo seu fabricante como um composto de baixa 

viscosidade, o que lhe conferiria a vantagem de proporcionar uma boa adaptação e 

correto preenchimento dos espaços para attachment do template mas, mesmo assim, foi 

o grupo de teve maior perda de volume total. Corroborando com nossos resultados, um 

estudo de microCT observou a formação de bolhas de ar com o composto Transbond 

Supreme LV, que foi relacionado a menor viscosidade do material (ARORA e Al-JEARAH, 

2021). Podemos especular que esse resultado ocorreu pelo fato desse composto não 

apresentar algumas características dos compostos Bulk Fill (grupos 2), como por 

exemplo, a presença de UDMA que confere maior grau de resistência.  
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Outra característica que confere resistência aos compósitos é a inserção de fibras, 

aumentando as propriedades físicas e mecânicas (ABOUELLEI et al., 2015 e WANG et 

al., 2019), como resistência à flexão, módulo de flexão, tenacidade à fratura e dureza 

Vickers. Os três compósitos testados apresentam essa melhoria, porém, podemos inferir 

que apenas um aumento de fibras e consequente aumento de carga, poderá não conferir 

resistência suficiente, especialmente dependendo em que e para que função será 

utilizado, já que o compósito Bulk Fill Flow apresenta uma carga de cerca de 64,5% W1, 

menor que o compósito convencional Z250XT, cuja carga é de cerca de 82% W1, e 

mesmo assim, a perda em volume do composto Z250XT foi maior que o desgaste que 

ocorreu com o Bulk Fill Flow.  

Entretanto, deve-se salientar que, na análise intergrupos, os resultados não 

mostraram diferença significativa, ainda que o valor da diferença entre o volume final e 

inicial da resina Bulk Fill Flow tenha sido menor. Isso pode ser explicado pelo tamanho 

da amostra. Em nosso planejamento inicial, seis espécimes seriam testados, porém, 

tivemos perda de dois espécimes, levando-nos a reduzir o tamanho da nossa amostra 

para obter um número igual de modelos para cada resina. Na análise do poder do teste 

e cálculo amostral, o número de espécimes por grupo deveria ser de 6, não alcançado 

pelos motivos expostos. Assim, esse trabalho terá continuidade, recuperando os dois 

modelos que danificaram, e então novos testes estatísticos serão realizados para 

confirmação dos resultados. 

 Yaosen et al., em 2021, verificaram que a frequência e o modo com que o paciente 

insere ou remove o alinhador, produzirá uma força de deslocamento adicional nos 

acessórios. Quando a força de deslocamento é maior do que a força de adesão ao dente, 

poderá haver perda do attachment. Quanto mais frequentemente o alinhador é removido 

e inserido, mais frequentemente esses acessórios são tensionados. Pelos resultados do 

estudo, a frequência de remoção menos de 5 vezes ao dia não aumenta a probabilidade 

de perda do acessório. No entanto, remoções mais frequentes (≥5 vezes ao dia) 

aumentaria, de forma importante, o risco de perda de inserção. Os autores salientaram 

ainda que, mesmo que o attachment não seja removido, podem ocorrer deformações 

como a perda de volume de alguns desses acessórios e, com isso, perda na efetividade 

do movimento do dente ou retenção do alinhador (YAOSEN et al., 2021). Em nosso 
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estudo, desenvolvemos uma metodologia especificamente para análise da resistência de 

três tipos de compósitos diferentes utilizados para attachments, com testes de tração na 

remoção dos alinhadores e pressão digital para reinserção.  

Em nossos testes, obtivemos uma diferença significativa entre os três compósitos 

testados. Entretanto, o comportamento das forças máximas para remoção foi atípico, 

mostrando-se irregular e com pouca variação dos valores máximos e mínimos (ANEXO 

“E”), podendo-se considerar de pouca importância clínica (3,88 cN). A simulação de três 

meses de tratamento, com nove alinhadores diferentes e trinta ciclos de inserção e 

remoção, resultou em um total de 1080 repetições para cada grupo, o que pode explicar 

a diferença estatística encontrada, já que representa um número muito alto de variáveis 

para serem analisadas estatisticamente. Esperávamos que as forças fossem diminuindo 

gradativamente, entretanto, elas foram irregulares e, dentro dessa irregularidade, se 

mantiveram constantes, não havendo queda no nível da força, desde o primeiro até o 

nono alinhador (ANEXO “E”). Talvez um trabalho com um tempo de simulação de 

tratamento mais longo ou maior número de repetições por alinhador (YAOSEN et al., 

2021), possa apresentar queda nos níveis de força.  

Outros trabalhos clínicos deverão ser conduzidos para avaliar se a diferença 

estatisticamente significante encontrada neste estudo, entre um tipo de compósito e 

outro, irá influenciar no desempenho do alinhador, podendo comprometer a 

movimentação dentária. Com relação aos testes de tração, a metodologia utilizada neste 

estudo foi inédita, impossibilitando comparações com outros autores e, portanto, mais 

trabalhos deverão ser também realizados, para corroborarem nossos resultados. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com a metodologia empregada podemos concluir que: 

 

1. O compósito 3M EspeTM FiltekTM Bulk Fill Flow teve perda insignificante em 

volume após os testes de remoção e reinserção dos alinhadores, em uma 

simulação de três meses de tratamento, demonstrando ser a melhor opção para 

confecção dos attachments. 

 

2. A maior perda de volume foi observada no compósito 3M Unitek® Transbond 

Supreme LV. 

 

3.  A força máxima de remoção dos alinhadores não sofreu alteração importante 

na simulação de três meses de tratamento e apresentou alta variabilidade de 

valores e diferenças estatisticamente significante entre os grupos. 
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ANEXO A - PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS 

 
 

Algumas propriedades dos compósitos deveriam ser de conhecimento do dentista, 

para possibilitar a escolha do compósito para a confecção de attachments, tais como: As 

resinas compostas são formadas por uma matriz polimérica à base de monômeros 

dimetacrilato (BIS-GMA, de maior peso e TEGDMA e UDMA de menor peso molecular), 

partículas inorgânicas de vidro radiopaco, um agente de união a base de silano, 

pigmentos a base de óxidos metálicos, além de iniciadores e inibidores, que agem como 

moduladores na polimerização. O TEGDMA promove uma melhor manipulação e menor 

viscosidade e por isso são associados pelos fabricantes aos monômeros BIS-GMA, BIS-

EMA OU UDMA, conferindo menor viscosidade e influenciando positivamente o grau de 

conversão e módulo de elasticidade. A contração de polimerização desses materiais é 

em torno de 6,4%, enquanto a dos materiais bulk fill gira em torno de 1,76% a 3,36% 25. 

Quanto menor a contração de polimerização, menor o surgimento de cavidades e 

espaços vazios no meio da resina, o que diminui o risco de fraturas. Os processos de 

foto-polimerização criam tensão de polimerização-contração nas interfaces adesivas que 

podem afetar o desempenho clínico. Para minimizar esse efeito, as camadas têm sido a 

técnica mais indicada para a colocação de compósitos de resina. Essa técnica visa 

permitir a foto-polimerização completa dos incrementos de compósitos e reduzir o volume 

de contração, gerando menor tensão de polimerização-contração. Alguns estudos 

sugerem incrementos de 2mm. No entanto, dependendo da profundidade da cavidade, 

incrementos <2 mm devem ser inseridos na cavidade para melhor polimerização 

(RODRIGUES JÚNIOR, D.C. 2015; FERRACANEL et al. 1997; WATANABE et al. 2008).  

 

PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS 

- Grau de conversão (GC) - capacidade do material converter-se em polímeros, 

medida pela comparação da quantidade de duplas ligações de C=C. Entretanto, nenhum 

material tem a capacidade de conversão 100% Tem relação direta com o grau de dureza, 

resistência ao desgaste, contração de polimerização e biocompatibilidade. Nas resinas 
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compostas convencionais, tem valor de 34,7% a 77,1%, enquanto as resinas Bulk Fill, 

43,6% a 76,5%.25 26 

- Dureza (KHN) – capacidade do material de resistir à deformação plástica por 

penetração.  

- Resistência à flexão (RF) – resistência de um material à fratura – está relacionada 

principalmente à adesão entre a matriz orgânica e a fase inorgânica e à transferência de 

tensão gerada da matriz polimérica para as partículas de carga, além da quantidade de 

carga, dureza e módulo de elasticidade, grau de conversão e distância do material à fonte 

de luz.  

- Tenacidade à fratura (Kic) – resistência à propagação catastrófica de falhas 

quando aplicada uma força, tais como lascamento de margens e superfícies das 

restaurações. Estudos mostram que materiais híbridos e nano particulados apresentam 

maior tenacidade que os compósitos micro particulados o que sugere que a tenacidade 

à fratura depende da quantidade e do tamanho das partículas de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução dos compósitos (RODRIGUES JÚNIOR, 2015). 
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ANEXO B - COMPOSTOS BULK FILL 

 
 

Os compostos bulk fill surgiram em 2009, pela necessidade de ganho de tempo 

na clínica diária. A limitação de inserção de incrementos de no máximo 2mm dos 

compostos convencionais, levou às pesquisas de melhoria desses materiais, surgindo 

então, os compostos bulk fill, que permitem incrementos de 4 a 5mm, dependendo do 

fabricante. Novos monômeros foram acrescentados, dando a esse compósito maior 

translucidez, o que aumentou a profundidade de cura e diminuiu a possibilidade de 

formação de espaços vazios (gaps), consequentemente, diminuindo a possibilidade de 

fratura. A modificação da fase inorgânica e o acréscimo de fibras de reforço oferece maior 

resistência a esses compósitos, além de apresentarem maior grau de conversão 

(RODRIGUES JÚNIOR, D.C. 2015; FERRACANEL et al. 1997; WATANABE et al. 2008). 

Em geral, as resinas bulk fill flow apresentam menor dureza superficial e módulo 

de elasticidade e, por isso, deveriam ser utilizadas apenas como base de restaurações 

e, no recobrimento oclusal, deveria ser utilizado um outro tipo de resina resistente às 

forças oclusais. São compostos de baixa viscosidade. 

Em estudo de microscopia há uma variação no tamanho das partículas de carga 

inorgânica de 0,1 µm a 1 µm em diferentes formulações comerciais de compostos bulk 

fill. As partículas de carga, constituídas por alumínio, silício e bário, apresentam formas 

irregulares, esféricas ou cilíndricas. A obtenção de maior lucidez se dá através da 

diminuição na quantidade e aumento no tamanho das partículas de carga, o que promove 

um aumento da penetração de luz em profundidade.   

O uso de incrementos mais espessos em compósitos de resina bulk fill deve-se 

tanto aos desenvolvimentos na dinâmica do foto-iniciador quanto à sua translucidez 

aumentada, que permite penetração de luz adicional e uma cura mais profunda. Além da 

profundidade de cura aprimorada, os compósitos de resina bulk fill recentemente 

desenvolvidos exibem menor estresse de contração de polimerização e taxas de 

contração do que os compósitos de resina híbrida e fluida. 
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ANEXO C - DEFINIÇÃO DE VISCOSIDADE 

 
 

A viscosidade está associada ao atrito interno que causa uma fricção entre as 

camadas do fluido que se movimentam com velocidades diferentes. Microscopicamente, 

isto se deve a uma transferência de momento linear entre as partículas que compõem o 

fluido. Tecnicamente, ela é caracterizada pelo coeficiente de viscosidade dinâmico, η, 

definido como a razão entre a força de cisalhamento por unidade de área a qual o fluido 

é submetido e o gradiente de velocidade perpendicular a essa força, que dela decorre. A 

determinação do coeficiente de viscosidade de fluidos tem enorme importância nas mais 

diversas áreas, desde a engenharia, caracterizando fluidos lubrificantes de máquinas, 

dentre muitos exemplos, até a medicina, relacionando-se à secreção de muco do 

organismo, à circulação sanguínea ou à distribuição de partículas de fármacos por meio 

desta. 

É a medida da resistência interna de um fluido (gás ou líquido) ao fluxo, ou seja, é 

a resistência oferecida pelo líquido quando uma camada se move em relação a uma 

camada subjacente. Quanto maior a viscosidade, maior é a resistência ao movimento e 

menor é sua capacidade de escoar (fluir). Assim, um líquido como o melado, que resiste 

grandemente ao movimento, possui elevada viscosidade, ao contrário da água, na qual 

a viscosidade é muito menor, o que torna menor a sua resistência ao movimento. Em 

outras palavras, a viscosidade de um fluido é a propriedade que determina o valor de sua 

resistência ao cisalhamento. É a propriedade principal de um lubrificante, pois está 

diretamente relacionada com a capacidade de suportar cargas. Quanto mais viscoso for 

o óleo, maior será a carga suportada.  

A viscosidade é a consequência do atrito interno de um fluido. Resulta da 

resistência que um fluido oferece ao movimento, daí a sua grande influência na perda de 

potência e na intensidade de calor produzido nos mancais (DMM DICIONÁRIO, 2021) 
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ANEXO D - NOMES E COMPOSIÇÃO DOS COMPÓSITOS UTILIZADOS 

NESTA PESQUISA 

 
 

    Compósitos utilizados na confecção dos attachments. Nome e composição. 

COMPÓSITO MARCA COMPOSIÇÃO 

BAIXA 
VISCOSIDADE 

3M FiltekTM Bulk Fill Flow 

Cerâmica sinalizada tratada, 
Diureturano dimetacrilato- UDUMA, 
Dimetracilado substituto, Fluoreto de 
itérbio (YbF3), Bisfenol A Diglicidil éter 
Dimetacrilato -BISGAMA, Bisfenol A 
polietileno Glicol diéter Dimetracrilato 
BISEMA 6, Dimetacrilato de 
Trietilenoglicol (TEDGMA) 
 

3M Unitek® Transbond 
Supreme LV 

Cerâmica silanizada tratada 444758-
98-9 50 - 60 Dimetacrilato de 
trietilenoglicol (TEGDMA) 109-16-0 10 
- 20 Bisfenol A diglicidil éter 
dimetacrilato (BisGMA) 1565-94-2 10 - 
15 BISFENOL A POLIETILENO 
GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO 
(BIS-EMA) 41637-38-1 1 - 10 Zircônia 
silano-tratada. Nenhum 1 - 10 Sílica 
tratada de silano 248596-91-0 <= 5 
Polímero policaprolactona reagida 
Nenhum < 5 Difeniliodônio 
hexafluorofosfato 58109-40-3 < 0.5 
 

ALTA 
VISCOSIDADE 

3M EspeTM FiltekTM 
Z250XT 

Cerâmica sinalizada tratada, 
Diureturano dimetacrilato- UDUMA, 
Bisfenol A Diglicidil éter Dimetacrilato 
-BISGAMA, Bisfenol A polietileno 
Glicol diéter Dimetracrilato BISEMA 6, 
Dimetacrilato de Trietilenoglicol 
(TEDGMA), Sílica tratada 
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ANEXO E - GRÁFICOS DAS FORÇAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO PARA 
OS TRÊS GRUPOS 
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ANEXO F – MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
 
 

Microtomografia computadorizada de raios X é uma técnica relativamente nova, 

de ensaios com propriedades não invasivas e nem destrutivas. Os estudos e 

aprimoramentos constam da década de 80 e início dos anos 90. 

               A microtomografia computadorizada de raios X, como também a tomografia 

computadorizada convencional, têm sido aprimoradas e usadas cada vez mais, por ter 

excelentes ferramentas de quantificação por processamento de imagens e pela 

habilidade de gerar imagens de alta resolução, de estruturas internas de forma não 

destrutiva e não invasiva. 

             A microtomografia computadorizada de raios X (também conhecida como 

microtomografia ou micro-CT) é uma técnica que produz pilhas de imagens de alta 

resolução (micron a submicron) que podem ser usadas para gerar modelos 

tridimensionais digitais de amostras e utiliza os princípios da tomografia computadorizada 

(TC). A principal diferença entre a tomografia convencional e a microtomografia 

computadoriza é que nesta última, o corpo de prova se encontra no centro do sistema 

sofrendo rotação, e a fonte de raios X e o detector ficam na mesma direção, um de cada 

lado objeto, como mostra a figura abaixo de MACHADO 2012: 
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Adquirida as projeções, é realizada a reconstrução baseada em um algoritmo 

matemático. As imagens reconstruídas possibilitam a geração de imagens 

tridimensionais, que permitem visualizar as estruturas internas da amostra e possibilitam 

também a quantificação através de processamento de imagem. Um dos maiores desafios 

da microtomografia computadorizada é o processo de limiarização, devido à dependência 

do ponto de vista humano para obtenção do limiar ótimo no processo de binarização, 

como mostra a figura abaixo de MACHADO 2012:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na microtomografia, os raios X — radiação eletromagnética com comprimentos de 

onda entre 0,01 e 1 nm — passam de uma fonte, através de uma amostra, para um 

detector. Antes de chegar ao detector, a projeção de raios X (essencialmente, a sombra 

da amostra) é geralmente convertida em luz visível usando um cintilador de fósforo, que 

pode então ser passado pela ótica do microscópio para ampliar os detalhes. O detector, 

que é semelhante ao sensor de uma câmera digital, produz uma imagem bidimensional 

das interações da amostra com os raios X. Os detalhes tridimensionais na amostra 

podem ser reconstruídos tomando uma série dessas imagens de projeção à medida que 

a amostra é girada em pelo menos 180° até 360°, e combinando-as usando cálculos 

geométricos, que são integrados à maioria dos sistemas para formar uma 'pilha de 

imagens' que representa camadas virtuais através de um volume digital tridimensional da 

amostra. 
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              Devido aos inúmeros recursos, especialmente a manutenção da integridade 

física dos espécimes, a microtomografia computadorizada de raios X tem sido usada em 

diferentes aplicações nas mais diferentes áreas de pesquisa, além da odontologia. É 

possível encontrar estudos nas áreas da saúde e biologia, onde a técnica se mostra 

importante por gerar imagens tridimensionais de microestruturas, na geologia e 

petrofísica, na arqueologia e paleontologia e medicina veterinária. Os detalhes dos 

diferentes tipos de amostra, podem ser vistos devido às formas como os raios X 

interagem com diferentes materiais. A interação que é mais facilmente observada é a 

absorção. A absorção de raios X de um material aumenta com o número atômico dos 

elementos que ele contém, bem como com sua densidade, facilitando distinguir diferentes 

estruturas e suas variações em composição ou densidade. Portanto, usando a ótica 

correta, mesmo estruturas minúsculas, como a traqueia cheia de ar dentro dos músculos 

do tórax de um inseto, por exemplo, podemos facilmente distinguir das fibras musculares 

circundantes. Na figura abaixo de BAIRD e TAYLOR, 2017, observe a obtenção de 

imagens de diversos tipos de materiais:  
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Após aquisição das imagens, elas são reconstruídas em um software comercial, 

InstaRecon® que, após a reconstrução, estão prontas para serem processadas e 

analisadas. Durante a reconstrução, é possível fazer vários ajustes para que as imagens 

adquiram qualidade para diagnóstico. A princípio, são estabelecidos os valores de 

mínimo e máximo do coeficiente de atenuação no histograma das imagens. Ou seja, foi 

definido qual valor corresponderá a zero, o valor mínimo, e qual corresponderá a 255, o 

máximo. Ajustado o histograma, outros parâmetros são definidos através da função "fine 

tuning". Esses parâmetros são:  

- Misalignment compensation: esse parâmetro compensa possíveis desalinhamentos que 

ocorra durante a aquisição. Muito importante, pois, um erro no alinhamento pode causar 

sombras, duplicando ou borrando a imagem reconstruída.     

 - Beam hardening: visa reduzir o efeito do endurecimento de feixe (de acordo com o 

material de cada amostra), através de uma transformação linear no software. O intervalo 

de correção vai de 0 a 100%.  

- Ring artefacts: Esse tipo de efeito é gerado quando alguns pixels do detector possuem 

variação de sensibilidade durante o escaneamento ou se encontra completamente morto 

(não é sensível), também chamado de pixels defeituosos. Na imagem, esse efeito pode 

ser facilmente identificado devido aos artefatos em formato circular.   

- Smoothing:  é utilizado para suavizar cada imagem através de seu pixel vizinho numa 

matriz M x N, onde M é a dimensão horizontal e N é a dimensão vertical. Ele reduz ruído, 

mas pode também borrar a imagem em caso de estruturas finas. 

           Depois de ter as imagens e todos os dados armazenados em computador, toda pilha 

de imagens é direcionada a um software de análise tridimensional especializado, que irá 

permitir uma visualização virtual de sua amostra, ou seja, uma imagem bidimensional que 

pode ser movida e girada pelo volume digitalizado para explorar seus detalhes. A 

renderização de volume é outra ferramenta útil para visualizar o conteúdo de um volume 

em três dimensões e se baseia na atribuição de cores e transparência aos voxels 

(equivalente a um pixel tridimensional) dependendo de seu valor e intensidade. Ele pode 

ser usado para exibir recursos específicos. Embora tanto as seções virtuais quanto a 

renderização de volume possam ser usadas para fornecer descrições qualitativas e para 

fazer medições lineares e bidimensionais dos recursos em uma amostra, o verdadeiro 
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potencial da microtomografia é realizado quando os voxels de recursos específicos 

dentro de uma imagem são rotulados. A rotulagem ou segmentação deve ser realizada 

com software especializado. Após a rotulagem estar completa, o volume ou área das 

superfícies tridimensionais e a conectividade entre as estruturas podem ser medidos. 

              A microtomografia computadorizada de raios X mostrou-se útil também em 

estudos de danos internos em fibras reforçadas de compostos poliméricos. Em um estudo 

com o objetivo de visualizar os espaços vazios em vidros/epóxi, os autores concluíram 

que a técnica de microtomografia computadorizada facilita a caracterização de 

geometrias internas, inclusive de micro fraturas. Outro detalhe observado foi a 

importância da magnificação para a detecção de micro fraturas, podendo ser facilitada 

através de corante, considerando a técnica limitada pela resolução.  (SCHILLING et al, 

2005). 

             Em estudo sobre a microtomografia aplicada na odontologia (SWAIN e XUE, 

2009), acompanhando seu desenvolvimento desde quando ela era uma técnica voltada 

para diagnósticos médicos, comparou-se a técnica à radiografia e com o tomógrafo 

convencional, demonstrando superioridade de resultados sobre estes. Muitas aplicações 

foram analisadas, como a espessura de esmalte e medidas de dentes, análises da 

morfologia de raízes e canal, estudos do desenvolvimento da estrutura esquelética 

craniofacial, além de análises quantitativas do osso trabecular como, espessura da 

trabécula, número de trabéculas, separação trabecular, volume total, volume do osso, 

entre outros. Ainda pode-se citar outras aplicações, como estudo de biomecânica, 

concentração de minerais e implantes também. Portanto, a micro tomografia constitui-se 

em uma técnica com enorme variedade de aplicações na área odontológica e pode 

fornecer imagens de alta resolução e análises quantitativas e qualitativas de dentes, 

ossos e implantes. 

 


