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RESUMO

A solda de prata é amplamente utilizada principalmente em Ortodontia Interceptativa
para a confecção de aparelhos auxiliares em crianças. Sua permanência em meio
oral por tempo elevado torna a biocompatibilidade deste material importante, poucos
estudos se preocuparam em avaliar fatores associados à compatibilidade biológica
de aparelhos utilizando solda de prata e o método de polimento e confecção. Este
estudo objetivou avaliar a rugosidade superficial da solda de prata em anéis
ortodônticos utilizando dois tipos de polimento e correlacionar o polimento com a
liberação de íons metálicos da solda de prata. Foram utilizados 50 anéis ortodônticos
de molares divididos em 3 grupos: Controle (10 anéis), sem qualquer tipo solda, G1
(20 anéis): solda de prata com polimento através de borrachas próprias para
polimento de metais e G2 (20 anéis): solda de prata polimento convencional de
pedra cinza e disco de silicone. Os resultados mostraram que o G1 teve a menor
rugosidade de superfície e a menor liberação de íons metálicos. Em adição foi
encontrado neste trabalho, mesmo sem o fabricante informar constar na composição
da solda de prata, íons de Cádmio, um metal pesado com extensa toxicidade.
Conclui-se que o cuidado na confecção dos aparelhos auxiliares em Ortodontia
influencia na liberação de metais possivelmente nocivos para o meio bucal e
consequentemente na sua biocompatibilidade.

Palavras-chave: Biomateriais. Ortodontia. Prata.
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ABSTRACT

Silver soldering is widely used in interceptive orthodontics for auxiliary devices in
children. Their presence in the mouth for a long time makes this material
biocompatibility important, few studies evaluated factors associated to biological
compatibility of devices using silver soldering and the method of polishing. This study
aimed to evaluate the surface roughness of silver solder in orthodontic bands using
two types of polishing and to correlate polishing with the release of metallic ions from
the silver solder. 50 orthodontic molar bands were divided into 3 groups: Control (10
bands), without any type of welding, G1 (20 bands): silver welding polished through
rubbers suitable for metals and G2 (20 bands): silver welding polished with
carburundum stone and silicone disc. The results showed that G1 had the lowest
surface roughness and lowest release of metallic ions. In addition, it was found, even
without the manufacturer's information to include in the composition of the material,
cadmium ions, a metal with extensive toxicity. It is concluded that attention in the
manufacture of auxiliary appliances in Orthodontics can influence the release of
metals possibly harmful to the oral environment and its biocompatibility.

Key Words: Biomaterials. Orthodontics. Silver.
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1

INTRODUÇÃO

O termo soldagem descreve boa parte dos processos de união de metais, que
pode envolver ou não a presença de um metal de preenchimento entre os
componentes metálicos (ANUSAVICE, 1996). A soldagem em Ortodontia é um
procedimento amplamente utilizado, tanto em escala industrial, na fabricação
aparelhos auxiliares, aparelhos extra bucais ou parafusos expansores, geralmente
utilizando a solda elétrica ou laser (SESTINI et al., 2006), quanto em laboratórios
ortodônticos ou até mesmo nos consultórios dentários, para a confecção de
aparelhos auxiliares e o posicionamento de acessórios.
A soldagem utilizando a liga de prata como metal de preenchimento para união
entre dois metais a serem soldados ainda é o método mais empregado em
Ortodontia para a confecção de aparelhos auxiliares (SESTINI et al., 2006). Isto se
deve ao seu baixo custo e a facilidade da técnica, desenvolvida desde o início da
especialidade. Muitos aparelhos auxiliares podem permanecer por meses em
contato com a cavidade bucal do paciente (AGLARCI et al., 2016).
A biocompatibilidade dos materiais ortodônticos tem sido amplamente
abordada na literatura (ZHANG et al., 2015; AGLARCI et al., 2016). Mesmo sendo
um material utilizado há mais de um século, poucos estudos se dedicaram a
avaliação da solda de prata. Entretanto, sabe-se que os metais quando em contato
com a cavidade bucal e umidade sofrem corrosão. Quanto maior a corrosão dos
metais, maior é também a liberação de íons metálicos que podem eventualmente ter
efeitos nocivos sobre o organismo (ERDOGAN et al., 2015).
O polimento superficial da solda de prata é considerado um dos fatores que
pode facilitar a liberação de íons metálicos tóxicos a partir da solda de prata
(PHITON et al., 2009). Considerando a proximidade da solda utilizada nos aparelhos
ortodônticos auxiliares com os tecidos gengivais e periodontais e a possibilidade de
corrosão na região da solda é interessante que seja estudado se o tipo de polimento
superficial dado à solda de prata pode influenciar a corrosão da mesma.
Neste trabalho, foi considerada a hipótese de que quanto menor a rugosidade
superficial da solda de prata menor seria a liberação de íons metálicos a partir da
mesma. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a rugosidade
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superficial da solda de prata com dois diferentes tipos de polimento e relacionar
estes achados com a liberação de íons metálicos oriundos da solda de prata.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A qualidade da soldagem depende do grau de contato entre os metais,
das propriedades das ligas metálicas a serem soldadas, de sua estabilidade
mecânica, da extensão de falhas e desníveis na área de soldagem e da
resistência a corrosão (HEIDEMANN et al., 2002). Desde o início do uso da
solda de prata em Ortodontia, os principais problemas enfrentados são as
falhas na região da soldagem, relacionadas ao evento de corrosão. Em função
das reações galvânicas, do sobreaquecimento das peças soldadas, e muitas
vezes, pela preponderância da presença de íons como o cobre, podem ocorrer
falhas nos locais de corrosão nos materiais que recebem a solda de prata
(ERDOGAN et al., 2015).
Biocompatibilidade ocorre quando o tecido biológico entra em contato
com um material e não acontece qualquer tipo de experiência tóxica, irritante,
inflamatória, alérgica ou de fundo mutagênico ou carcinogênico (KAO et al.,
2007). De acordo com alguns autores, para a biocompatibilidade de materiais é
necessária uma resposta adequada do indivíduo, o que em Odontologia
significa não ocorrerem ou ocorrerem reações adversas toleráveis de um tecido
ou de todo o meio bucal em função da presença do material (SESTINI et al.,
2006; ERDOGAN et al., 2015).
A biocompatibilidade dos materiais utilizados em Ortodontia tem sido
objeto de estudo na literatura científica, uma vez que grande parte dos
aparelhos utilizados na especialidade é composta por materiais que estão
ligados a relatos de hipersensibilidade e reações alérgicas (MENEZES et al.,
2004; GONÇALVES et al., 2006). Nesse contexto se inserem as resinas
acrílicas, resina composta e adesivos (GONÇALVES et al., 2008) assim como
as ligas de aço inoxidável, níquel-titânio e solda de prata (FREITAS et al.,
2009).
A biocompatibilidade das ligas metálicas está relacionada com a
corrosão (CRAIG, et al., 2002). A liberação de íons para o ambiente bucal pode
provocar diversos tipos de reações, tais como hipersensibilidade local e
reações alérgicas tanto com consequência local quanto sistêmica (MENEZES
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et al., 2004; MENEZES et al., 2007; MATOS DE SOUZA E MACEDO DE
MENEZES, 2008).
De um modo geral, as ligas que liberam grandes quantidades de
metais na boca possuem o maior risco de reação adversa (CRAIG, et al.,
2002). Acredita-se que quanto maior a concentração de íons metálicos
liberados para o ambiente bucal, maiores as chances de ocorrerem reações
alérgicas ou de hipersensibilidade. Entretanto, em estudos de quantificação de
íons metálicos na saliva, no sangue e na urina em virtude da presença de
aparelhos metálicos, não há até o momento um posicionamento definitivo em
relação ao dano acumulado destes íons no organismo humano (MENEZES et
al., 2007; MATOS DE SOUZA E MACEDO DE MENEZES, 2008).
Uma das preocupações quando se considera a biocompatibilidade dos
metais soldados em Ortodontia é justamente em relação aos íons que podem
ser liberados das uniões. A solda de prata contém em sua composição
elementos como prata, cobre e zinco que podem apresentar efeito tóxico
(MOCKERS et al., 2002; SOLMI et al., 2004; SESTINI et al., 2006; VANDE
VANNET et al., 2007; FREITAS et al., 2009). De acordo com Hanks et al.
(1996) estes íons, assim como o níquel, são íons que demonstram maior
tendência a serem liberados para o ambiente bucal. Além disso, as ligas de
solda baseadas no cobre manifestam maior probabilidade de apresentar
corrosão (SHIGETO et al., 1989). Grandes quantidades de cobre e zinco são
encontradas nas ligas de solda de prata, assim como algum conteúdo de
cádmio (BERGE et al., 1982).
O cádmio é um metal pesado responsável por danos hepáticos, renais
e cardíacos, seu dano na saúde humana foi recentemente demonstrado (LIN et
al.,

2017).

Estudos

laboratoriais

com

culturas

celulares

e

animais

demonstraram os efeitos nocivos do acúmulo de íons de cádmio no organismo
(RAGHUVANSHI et al., 2016; JACOBO-ESTRADA et al., 2017).
Bishara (1995) descreveu um caso no qual foi identificada reação
inflamatória e de sensibilidade localizada em função do uso específico de uma
contenção com solda de prata, composta por níquel, zinco, prata e cobre. Uma
reação de hipersensibilidade descrita como alergia de contato pelo uso de um
retentor ortodôntico também foi apresentada através de um estudo realizado
por Shutty e Scheinman (2018).
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O relato de diversas reações de hipersensibilidade a metais
provenientes de aparelhos ortodônticos fixos é comum na literatura, o íon
metálico mais frequentemente relacionado a estes achados é o níquel
(PAZZINI et al., 2016).
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3 OBJETIVOS

Analisar a quantidade de íons metálicos provenientes da oxidação da
solda de prata in vitro.
Avaliar a rugosidade de superfície da solda de prata com dois diferentes
tipos de polimento.
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4 METODOLOGIA

4.1 CONFECÇÃO DA AMOSTRA

Foram utilizados 50 anéis ortodônticos metálicos (Bandas universais
para molares – Morelli, Sorocaba/SP, Brasil). Destes, 30 anéis foram utilizados
para a avaliação de íons metálicos em meio aquoso, e 20 anéis para a
avaliação da rugosidade superficial.
Os anéis foram separados em três grupos: Controle, G1 e G2. A cada
anel dos grupos G1 (20 anéis) e G2 (20 anéis) foi soldado, com solda de prata
(Morelli Sorocaba/SP, Brasil) um segmento de fio metálico de aço inoxidável
1,0mm de espessura (Morelli, Sorocaba/SP, Brasil). O grupo Controle (10
anéis) não recebeu qualquer modificação ou soldagem.
Na soldagem com solda de prata foram utilizados 10 cm de liga de solda
de prata (Morelli, Sorocaba,/SP, Brasil). O aquecimento das peças para
soldagem foi realizado com maçarico específico para esse fim (Blazer,
Farmingdale/NY, EUA). Para ambos os grupos G1 e G2, imediatamente após
a soldagem, foram retirados os excessos de fio e excessos grosseiros da solda
de prata com disco de carborundum acoplado ao micromotor elétrico (Modelo
LB-100, Beltec, São Paulo, Brasil). Para o grupo G1, o polimento foi feito com
borrachas de silicone: branca (borracha para polimento L22, EVE, Pforzheim,
Alemanha) por 15 segundos; marrom (EVEFLEX 708, EVE, Pforzheim,
Alemanha) por 30 segundos; verde (EVEFLEX HP 808, EVE, Pforzheim,
Alemanha) por 30 segundos. Para o grupo G2, o polimento foi efetuado com
pedra cinza por 20 segundos e borracha de silicone branca (borracha para
polimento L22, EVE, Pforzheim, Alemanha) por 15 segundos. A realização do
polimento dos dois grupos foi realizada pelo mesmo operador, com pressão
leve e cada instrumento foi aplicado pelo tempo descrito.

19

4.2. RUGOSIDADE SUPERFICIAL

Depois de realizado o polimento dos anéis, 10 anéis do grupo G1 e 10
anéis do grupo G2 foram utilizados para a análise da rugosidade superficial. A
medição da rugosidade superficial foi feita com o rugosímetro (Mitutoyo Surftest
SJ-201, Kanagawa, Japão) após a finalização dos procedimentos de polimento.
Os anéis foram posicionados sobre uma lâmina de cera utilidade para que
fosse possível o emprego do rugosímetro. Em cada corpo de prova foram
realizadas três medidas de rugosidade superficial (Ra, µm), sendo analisada
sempre a mesma face do corpo de prova. O rugosímetro foi utilizado com um
valor de cutoff de 0,25mm, os dados foram dispostos em tabelas e a média
aritmética das leituras calculadas.

4.3. AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE ÍONS METÁLICOS

Para a avaliação da presença de íons, foi aplicado o método de
espectrofotometria de absorção atômica em forno de grafite. Foram utilizados
para este teste 10 anéis de cada grupo: Controle, G1 e G2. Foram seguidas as
recomendações da ISO 10993-12, que versa sobre a preparação de extratos
para o teste de materiais. Após o polimento, 10 anéis correspondendo a 28 cm2
em área foram armazenados em tubos Falcon de 50 ml contendo 9,33mL de
solução fisiológica salina, sendo obtidos cinco frascos correspondendo a cinco
amostras por grupo (Controle n=5; G1 n=5 e G2 n=5). Os frascos foram
mantidos por 72h a 37˚C, sob agitação na incubadora para ensaios. Após este
período, os anéis foram removidos e os tubos contendo a solução salina de
imersão foram enviados para análise da presença de íons metálicos em
espectrofotômetro de absorção atômica em forno de grafite (Analyst 800,
Perkin Elmer, Norwalk, Conn, EUA).

A análise foi realizada na Central

Analítica, Universidade Feevale, Novo Hamburgo RS, Brasil. Os íons: ferro,
níquel, cromo, cobre zinco e cádmio foram quantificados. A solução fisiológica
salina foi utilizada como controle.
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS

A análise estatística foi feita através de tabelas, gráficos, estatísticas
descritivas (média, mediana e desvio-padrão) e testes estatísticos. Para a
conferência da normalidade dos dados foi utilizado o teste não paramétrico
Kolmogorov-Smirnov. Este teste é considerado uma prova de aderência, diz
respeito ao grau de concordância entre a distribuição de um conjunto de
valores amostrais e determinada distribuição teórica específica, neste caso, a
distribuição normal.
Para avaliação de resultados da rugosidade superficial a normalidade
dos dados foi garantida pelo Shapiro-Wilk e por este motivo o teste aplicado foi
o teste t-student. Para os dados referentes à liberação iônica não foi observada
distribuição normal e, portanto o teste aplicado foi Kruskal-Wallis. Quanto aos
íons encontrados, cada íon foi avaliado separadamente sendo comparado em
relação aos dois tipos de polimento e ao controle. Os resultados foram
considerados significativos a um nível de significância máximo de 5% (p<0,05)
e para o processamento e análise destes dados foi utilizado o software
estatístico SPSS.
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5 RESULTADOS

5.1 RUGOSIDADE SUPERFICIAL

Os resultados da comparação da rugosidade superficial (em µm) dos
grupos G1 e G2 estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Comparação entre os grupos
Grupo

n

Mínimo

Máximo Média

Mediana

DP

P

G1

10

0,28

0,71

0,47

0,44

0,12

0,0001**

G2

10

0,71

1,65

1,05

0,96

0,33

Teste t-student; ** significativo p≤0,01; DP = desvio-padrão

1

Através dos resultados do teste t-student verifica-se que o grupo G2
apresenta rugosidade superficial média superior ao grupo G1. (p=0,000), com
diferença estatisticamente significante entre os grupos.

Os dados podem

também ser visualizados na Figura 1.

1,6
1,4
1,2

1,05

Média

1,0
0,8
0,6

0,47

0,4
0,2
0,0

G1

G2
Grupo

Figura 1 - Comparação da rugosidade superficial

22

5.2 QUANTIFICAÇÃO DE ÍONS

Os íons Ferro, Níquel e Cromo foram quantificados para os grupos
Controle, G1 e G2. Os dados estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 - Comparação entre os grupos: Ferro, Níquel e Cromo
Variável

Grupo

Ferro
(mg L-1)

n

Mínimo

Máximo

Mediana Média

DP

p

Controle 5

0,00

25,45

6,94

10,77

11,02

0,6132ns

G1

5

5,92

12,85

9,25

9,46

2,55

G2

5

4,33

26,87

13,86

13,85

8,41

32,35

28,89

5,62

Níquel

Controle 5

19,59

32,60

(µg L-1)

G1

5

113,50

4030,00 1088,00

1592,16

1536,26

G2

5

207,50

6292,00 1238,00

1968,62

2477,07

0,25

0,56

Cromo

Controle 5

0,00

1,25

0,00

(µg L-1)

G1

5

71,55

6700,00 677,20

1673,41

2829,98

G2

5

329,10

2183,75 630,10

882,41

740,73

0,0092**

0,0082**

Teste Kruskal-Wallis; ** significativo p≤0,01; DP = desvio-padrão; ns = não significativo

2

Através dos resultados do teste não paramétrico Kruskal-Wallis verifica-se
que para o íon Ferro não houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos. Já para os íons Níquel e Cromo, os grupos G1 e G2 apresentaram
maior liberação destes íons, com diferença estatisticamente significante
quando comparado ao grupo Controle. Entretanto, não houve diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos G1 e G2. Estes resultados
podem também ser visualizados na Figura 2.
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Figura 2 - Comparação dos íons Ferro, Níquel e Cromo entre os grupos Controle, G1 e G2.

Para os grupos G1 e G2 foram também quantificados os íons Zinco,
Cobre e Prata que fazem parte da composição da liga de solda de prata e
também o Cádmio, que apesar de não estar descrito pelo fabricante na
composição do material, foi detectado em estudos que avaliaram este material
(FREITAS et al., 2009). Estes dados estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Comparação entre os grupos: Cádmio, Zinco, Cobre e Prata
Variável

Grupo

n

Mínimo

Máximo

Mediana Média

DP

p

Cadmio

G1

5

0,00

5,13

1,91

2,64

2,20

0,4213 ns

(µg L-1)

G2

5

0,00

7,30

0,00

1,75

3,16

Zinco

G1

5

6,24

11,90

8,51

8,95

2,25

(mg L-1)

G2

5

4,84

14,06

7,82

8,19

3,52

Cobre

G1

5

22,21

36,35

28,87

29,24

5,05

(mg L-1)

G2

5

13,75

46,07

23,85

25,32

12,34

Prata

G1

5

1,13

1,95

1,66

1,56

0,34

(mg L-1)

G2

5

2,01

3,12

2,51

2,58

0,45

0,5483 ns

0,3103 ns

0,0083**

Teste Mann-Whitney; ** significativo p≤0,01; DP = desvio-padrão; ns = não significativo
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Através dos resultados do teste não paramétrico Mann-Whitney verificase que apenas a Prata apresentou diferença significativa entre os grupos, onde
se observa que o grupo G2 apresenta valores significativamente superiores ao
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grupo G1. (p=0,008). Estes resultados também podem ser verificados na
Figura 3.

35
28,87

30

23,85

Mediana

25

20

15

8,51

10

7,82

5
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1,66

2,51

0,00
0
G1

G2

Cadmio (µg L-1)

G1

G2

Zinco (mg L-1)

G1

G2
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G1

Figura 3 - Comparação entre os grupos G1 e G2 em relação aos íons Cádmio, Zinco, Cobre e
Prata.

G2

Prata (mg L-1)
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6 DISCUSSÃO

Os aparelhos mantenedores de espaço ou utilizados para fins variados
que fazem uso da solda de prata na ortodontia são inúmeros (SESTINI et al.,
2006). Seu uso se destaca pelo elevado tempo que ficam instalados nos
pacientes tornando sua boa confecção importantíssima (AGLARCI et al., 2016).
A importância de estudar diferentes ligas metálicas, métodos de
confecção, bem como sua biocompatibilidade vem sendo reportada por vários
autores em sua literatura (GONÇALVES et al., 2006; ZHANG et al., 2015;
AGLARCI et al., 2016). Diversos trabalhos priorizam a avaliação da rugosidade
e da liberação iônica na qualidade do processo de fabricação dos dispositivos
odontológicos (PHITON et al., 2009).
Na comparação do polimento entre os grupos, a análise de rugosidade
superficial revelou que o grupo no qual foi usado os discos de silicone para o
polimento de metais obteve melhor resultado, com menores valores de
rugosidade de superfície e apresentou uma área mais espelhada e brilhosa. O
que corrobora com os achados de Phiton et al., (2009) que demonstrou que o
uso de pedras polidoras rotineiramente empregadas para este fim como um
padrão, não proporcionou resultados satisfatórios.
No que diz respeito à liberação iônica, a maioria dos metais não mostrou
variação em sua detecção, com exceção da prata, isto se deve aos metais
encontrados estarem presentes na composição da liga da solda de prata
utilizada e, uma vez que, a mesma quantidade foi empregada para realizar a
soldagem em ambos os grupos, uma quantidade similar de íons foi encontrada
independendo do tipo de polimento utilizado.
O grupo com maiores irregularidades na superfície também demonstrou
liberação de íons de prata mais elevados, isso se deve ao fato de que estas
micro irregularidades aumentam a área de superfície deixando-a mais
susceptível à corrosão, este achado também foi exposto por (MOCKERS et al.,
2002) que evidenciou que quanto melhor o polimento, menor a liberação de
íons metálicos.
Segundo Phiton et al., (2009), ligas metálicas polidas apresentam
liberação de substâncias menores do que as não polidas, uma vez que este
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trabalho objetivou a avaliação de dois tipos de polimento, não houve grupo sem
polimento para a comparação.
Achados de Freitas et al., (2009) e Phiton et al., (2009) demonstraram que a
biocompatibiliadade dos materiais odontológicos está intimamente ligada à
liberação iônica e seu comportamento em meio bucal, o que nos leva a
concluir, que quando menor a liberação destes íons, menos tóxicos para os
tecidos orais será o material e que podemos alterar a liberação de íons de
acordo com o polimento empregado.
O cádmio é um metal pesado e tem efeitos cumulativos ao organismo
(LIN et al., 2017), o achado deste metal na solda de prata aciona um alerta
quanto à possibilidade de contaminação clínica dos pacientes que utilizam
estes aparelhos e a importância desta informação constar na composição da
liga informada pelo fabricante, seja este metal incorporado de maneira
intencional ou não.
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7 CONCLUSÃO

Através do presente estudo foi possível concluir que:
- existem diferenças na rugosidade superficial média da solda de prata
quando diferentes protocolos de polimento do material são empregados.
- quanto à concentração de íons ferro, cromo e níquel, foi verificado que
existe liberação destes íons em todos os grupos avaliados, sendo que há uma
maior liberação de níquel e cromo nos grupos em que houve a soldagem com
prata.
- quanto aos íons cádmio, prata, zinco e cobre, foi verificado que os
mesmos podem ser liberados pela solda de prata independentemente do tipo
de polimento empregado. Especificamente em relação à Prata, este íon foi
liberado em maiores concentrações no grupo G2 que foi aquele que também
apresentou maior rugosidade superficial.
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