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Introdução: A instalação de aparelho ortodôntico fixo, promove um aumento nas áreas 

de retenção de biofilme, dificultando as práticas de higiene oral. O Atrito é uma força 

que retarda ou resiste ao movimento relativo de dois objetos em contato, podendo 

promover a redução, ou até mesmo a anulação, da movimentação dentária. A despeito 

de alguns estudos examinando o efeito da limpeza de fios ortodônticos, não se tem 

investigado métodos eficientes na limpeza dos bráquetes ortodônticos e o seu efeito nas 

forças de atrito. Por promover a retirada do acúmulo de detritos, na interface bráquete- 

fio, a profilaxia com o jato de bicarbonato de sódio pode exercer influência sobre o 

atrito. Objetivo: avaliar a força de atrito e o grau de sujidade em bráquetes ortodônticos, 

utilizados clinicamente, submetidos à técnica profilática com o jato de bicarbonato de 

sódio. Materiais e Métodos: foram avaliadas a força de atrito e o grau de sujidade no 

slot de vinte e oito bráquetes de premolares, ao final do tratamento ortodôntico. Em um 

hemiarco o bráquete foi jateado com bicarbonato de sódio (n=14) por 5 segundos. O 

hemiarco contralateral serviu de controle (n=14). Foram obtidas imagens, através de 

uma lupa digital de cada bráquete, as imagens foram analisadas e receberam um score 

de acordo com a quantidade de sujidade presente no slot, em seguida foram realizados 

ensaios mecânicos de atrito, para obtenção da força de atrito cinético. O teste de 

Wilcoxon foi utilizado para a análise comparativa entre os hemiarcos, em p<0.05. 

Resultados: os bráquetes que sofreram limpeza com jato de bicarbonato de sódio, com 

mediana de 1.27 N, apresentaram menor atrito (p<0.01), quando comparados ao lado 

controle, com mediana de 4.52 N. A análise das imagens demonstrou que o grupo 

controle apresentou maior acúmulo de debris, com mediana= 2.0, em comparação ao 

grupo que recebeu profilaxia com jato de bicarbonato, mediana=0.5 (p<0,05). 

Conclusão: A limpeza de bráquetes ortodônticos, através do jateamento com 

bicarbonato de sódio, reduz significativamente o acúmulo de sujidade da superfície dos 

bráquetes e os níveis de atrito observados durante a mecânica de deslizamento.  
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