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A utilização de aparelho ortodôntico fixo gera 

maior acúmulo de biofilme dental, pela facilidade de 

deposição nas áreas retentivas, dificultando a 

manutenção de uma boa higiene bucal por parte do 

paciente ortodôntico, favorecendo, segundo Balenseifen 

e Madonia (1970), mudanças no meio ambiente bucal, 

através da queda do pH e aumento de carbohidratos, 

streptococcus e lactobacillus.

Vários autores concordam que pacientes 

tratados ortodonticamente revelam uma maior formação 

de mancha branca, com conseqüentes lesões cariosas, e 

que essas têm localizações específicas, as quais diferem 

de áreas susceptíveis para cáries em pacientes não 

ortodônticos (GORELICK et al., 1982; ZACHRISSON; 

ZACHRISSON, 1971).

As ligaduras elásticas, quando colocadas para 

fixar o fio ao bráquete, constituem mais um ponto para 

r e t e n ç ã o  d e  b i o f i l m ,  p o d e n d o  a u m e n t a r  

significantemente o acúmulo microbiano nas superfícies 

dentárias adjacentes, permitindo maior predisposição 

para a desmineralização (FORSBERG et al., 1991), com 

formação de manchas brancas, o que representa um 

grande fator anti-estético do tratamento ortodôntico 

(OGAARD, 1989). 

Na literatura pesquisada, nada se encontrou a 

respeito do acúmulo de biofilme dental ao longo do 

tempo, o que justifica o desenvolvimento desta pesquisa.

Este estudo teve por objetivo determinar a 

quantidade de biofilme dental retido nas ligaduras 

elásticas em períodos de uma, duas, três e quatro 

semanas, e comparar o volume inicial e final do biofilme 

dental instalado nas ligaduras elásticas nos períodos de 

uma, duas, três e quatro semanas.

Foram selecionados, por conveniência, 20 

pacientes em fase de dentição permanente, sendo 17 

destros e três canhotos, devidamente inscritos na Clínica 

do Curso de Especialização em Ortodontia da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Todos os pacientes estavam em tratamento ortodôntico 

ativo e receberam orientação para que continuassem 

mantendo o seu regime normal de higiene bucal.

Para amarração dos fios de aço aos bráquetes 

dos aparelhos ortodônticos desses pacientes, foram 

utilizadas ligaduras elásticas, cuja composição é de 

poliuretano sintético, referência 60.03.301, da marca 

Dental Morelli Ltda., de cor cinza e de um mesmo lote. 

Cada ligadura foi armazenada em uma placa 

Petri devidamente numerada (Figura 1). As placas foram 

guardadas em caixa de isopor para não acumular poeira, 

tomando-se o cuidado de segurá-las somente com luva 

de látex para evitar que a umidade e a oleosidade da 

mão alterassem o seu peso. A placa, já com a ligadura, 

foi pesada sem a tampa num período máximo de duas 

horas antes da colocação da ligadura no paciente.  A 

pesagem foi realizada em balança analítica precisa (205 

A), da marca Swiss Quality, com quatro casas e para 

peso máximo de 200 gramas (Figura 2). 

Após remoção do biofilme dental ao redor dos 

bráquetes, foram colocadas ligaduras elásticas, com 

instrumento aplicador de amarrilho, referência 
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Figura 2. Balança analítica precisa (205 A) (Swiss Quality®) 
com quatro casas e para peso máximo de 200 gramas.

Fig. 1- Ligadura elástica na placa Petri.



75.01.002, da marca Dental Morelli Ltda., nos aparelhos 

ortodônticos dos 20 pacientes. A ligadura utilizada para 

análise foi a ligadura colocada nos segundos pré-

molares, superiores e inferiores.

O procedimento acima foi efetuado com a ajuda 

de uma auxiliar, para que a placa Petri permanecesse 

destampada pelo menor espaço de tempo possível. A 

auxiliar destampava a placa tocando apenas na tampa, e 

o Cirurgião-dentista, com uma pinça para algodão, 

retirava a ligadura da placa e a colocava no paciente. O 

número da placa era anotado na ficha do paciente, no 

dente correspondente à colocação da ligadura. 

Após uma semana, foi removida, em cada 

paciente, a ligadura correspondente ao segundo pré-

molar superior direito (elemento 15), realizando antes um 

suave insuflamento de ar, para retirar o excesso de 

saliva. A remoção da ligadura foi realizada utilizando 

sonda exploradora nº 5, em perfeitas condições de 

assepsia, sendo as ligaduras colocadas na sua 

respectiva placa Petri, devidamente tampada após a 

colocação. Essa manobra também foi realizada com a 

ajuda de uma auxiliar, para abrir a caixa de isopor e 

destampar a placa, tocando apenas na tampa, 

procurando com isso eliminar qualquer fator que pudesse 

interferir na pesagem. As caixas de isopor com as placas 

eram, dentro de um período máximo de três horas, 

levadas ao Laboratório de Análise de Alimentos e 

Toxicologia da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, para pesagem em 

balança analítica do biofilme dental aderido na ligadura.

Na segunda semana, foram removidas as 

ligaduras elásticas dos segundos pré-molares superiores 

esquerdos (elemento 25). O processo de remoção e 

transporte para a pesagem foi feito da mesma forma 

descrita acima. Tal seqüência foi repetida com três 

semanas, efetuando a remoção da ligadura de cada 

segundo pré-molar inferior esquerdo (elemento 35), e 

com quatro semanas com a ligadura de cada segundo 

pré-molar inferior direito (elemento 45).

Terminadas as coletas e as respectivas 

pesagens, os resultados foram submetidos à análise 

estatística. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de 

Fora em 17 de junho de 2004.

Pela Tabela 1 pode-se observar que a diferença 

entre os pesos iniciais e finais das ligaduras foi 

estatisticamente significativa para as quatro semanas.

Peso inicial (mg) Peso final (mg) P  
Semanas 
de uso 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Diferença 
(mg)  

1 4,455 0,2901 4,905 0,2902 0,450 0,001 
2 0,770 0,2495 1,055 0,2494 0,285 0,002 
3 3,660 0,2664 4,305 0,2664 0,645 0,001 
4 6,830 0,2827 7,520 0,2826 0,690 0,001 

 

Tabela 1. Comparação entre as médias dos pesos iniciais e 
finais, utilizando o teste “t” de Student, com nível de 
significância P < 0,05%.

Tabela 2. Comparação das diferenças dos pesos iniciais e 
finais das ligaduras entre as semanas, avaliadas pelo teste 
ANOVA (miligramas).

Variável Semanas N Média Desvio Padrão 

1 20 0,45 0,429 
2 20 0,28 0,344 
3 20 0,64 0,536 
4 20 0,69 0,522 

 
Dif. Pesos 

   P = 0,029 

 

Pela Tabela 2, comparando os pesos inicial e 

final das semanas, observa-se que em todas elas houve 

aumento de peso. Percebe-se que na segunda semana 

o aumento de peso foi menor se comparado com o das 

outras semanas. Da primeira para a terceira e quarta 

semanas houve um aumento gradativo, ou seja, o peso 

da terceira foi maior que o da primeira e segunda, e o 

peso da quarta superior ao das outras semanas.

O aparelho ortodôntico é considerado como um 

fator capaz de provocar alterações no meio bucal, com o 

aumento quantitativo da sua microbiota, por dificultar a 

manutenção de uma boa higiene bucal pelo paciente 

ortodôntico (BLOOM; BROWN, 1964; BALESEIFEN; 

MADONIA, 1970; FORSBERG et al.,  1991; 

THYLSTRUP; FEJERSKOV, 1995).

Nesta pesquisa, comparando os pesos iniciais e 

finais das ligaduras elastoméricas de 20 pacientes, ao 

final de uma, duas, três e quatro semanas, através de 

análise estatística pelo teste “t” de student, verificou-se 

que a diferença entre os pesos iniciais e finais das 

ligaduras foi estatisticamente significante para as quatro 

semanas. Por outro lado, comparando as diferenças dos 

pesos iniciais e finais das ligaduras entre as semanas, 

pelo teste ANOVA (miligramas), observou-se aumento 

de peso em todas elas, embora na segunda semana o 

aumento tenha sido menor se comparado com as outras 

semanas. Da primeira para a terceira e quarta semanas 

houve um aumento gradativo, indicando que o acúmulo 

de biofilme dental fez com que o peso da terceira fosse 

maior que o da primeira e o da segunda, e o peso da 
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quarta superior ao das outras semanas.

O fato da segunda semana não apresentar 

aumento como na primeira pode ser esclarecido pelos 

próprios hábitos de escovação. Isso pode ser explicado 

pelo trabalho de Duarte et al. (1984), que concluiram que 

os pacientes destros realizam melhor a escovação 

dentária no hemiarco superior esquerdo, justificando os 

resultados apresentados no presente estudo, porquanto 

foram atendidos 17 pacientes destros e três canhotos, e 

as ligaduras removidas nessa semana foram as 

colocadas no quadrante superior esquerdo.

Constatou-se também que a l igadura 

elastomérica, utilizada para prender o fio ao bráquete, é 

mais um dispositivo para retenção do biofilme dental, 

permitindo uma predisposição para o desenvolvimento 

de manchas brancas e gengivites. Forsberg et al. (1991), 

afirmaram que a ligadura elastomérica retém mais 

biofilme dental quando comparada com a ligadura de 

aço. Da mesma forma Sukontapatipark et al. (2001) 

também registraram acúmulo de biofilme dental na 

ligadura elastomérica, mas para eles a região mais crítica 

para acúmulo de biofilme é no excesso de resina ao redor 

do bráquete, indo de acordo com o trabalho de Gwinnett 

e Ceen (1979).

Se o biofilme dental retido na ligadura 

elastomérica vai aumentando em relação ao tempo de 

permanência, como ficou demonstrado neste trabalho, 

vai ocorrendo, segundo Balenseifen e Madonia (1970); 

Thylstrup e Fejerskov (1995), mudança na natureza 

desse biofilme, com uma maior concentração de 

bactérias e carbohidrato em cada miligrama da placa, 

tornando-o mais cariogênico, devido a uma maior 

produção de ácido, provocando uma queda do pH 

ambiental, responsável pela desmineralização do 

esmalte adjacente. 

A diferença de peso inicial e final das ligaduras 

em cada semana foi estatisticamente significante em 

todas elas. Portanto, há aumento de biofilme de acordo 

com o tempo, e qualquer aumento pode ter relevância 

clínica, pois, como já foi falado acima, quanto maior o 

volume de biofilme, maior a quantidade de 

microorganismos e maior a produção de ácido, 

responsável pela descalcificação do esmalte (OGAARD, 

1989). 

Estudos prévios mostram que, após três a quatro 

semanas de biofilme inalterado sobre o esmalte, já 

podem ser vistas manchas brancas com ou sem 

secagem de ar (O`REILLY; FEATHERSTONE, 1987; 

OGAARD et al., 1988; THYLSTRUP; FEJERSKOV, 

1995). A inspeção cuidadosa das bandas e bráquetes a 

cada consulta deve ser feita sistematicamente, e os 

pacientes instruídos a manterem uma boa higiene bucal 

(OGAARD et al., 1988; SILVA FILHO, 1989; REZENDE et 

al., 2001).

A ligadura elastomérica favorece a retenção do 

biofilme dental, que aumenta gradativamente pelo tempo 

de permanência na cavidade bucal, pois a diferença de 

peso inicial, no momento em que era colocada ao 

bráquete, e final, após uma, duas, três e quatro semanas 

foi estatisticamente significante ao final de todas elas.
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A l g u n s  a u t o r e s ,  c o m o  O ' R e i l l y  e  

Featherstone(1987); Ogaard et al. (1998), recomendam 

programas preventivos à base de flúor, com o intuito de 

in ib i r  a  desminera l i zação ou  p romover  a  

remineralização. Artun e Brobakken (1986) ainda 

reforçam a necessidade de monitoramento e motivação 

dos pacientes quanto à higiene bucal durante todo o 

tratamento ortodôntico. 

Ao invés das ligaduras elastoméricas, Forsberg 

et al. (1991) recomendam o uso das de aço, 

principalmente para os pacientes que não possuem uma 

boa higiene oral, pois afirmam que nas ligaduras de aço 

há um menor acúmulo microbiano.  Os tipos bacterianos 

não se alteram com os t ipos de l igadura 

(SUKONTAPATIPARK et al., 2001).

Com bases nestes achados parece ser prudente 

que o Ortodontista fique mais atento quanto à troca das 

ligaduras, principalmente no paciente com higiene bucal 

precária. Com isso podem ser prevenidas as 

desagradáveis manchas brancas ao redor dos 

bráquetes, quando na época da remoção do aparelho, o 

que poderia comprometer o resultado do tratamento 

ortodôntico.
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