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Moreira MR. Liberação de Bisfenol A de sistemas adesivos resinosos 
ortodônticos por meio de cromatografia gasosa- Estudo in vitro e in vivo. 
[tese]. Ribeirão Preto: FORP-USP, 2015. 

 
RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a liberação de Bisfenol A (BPA) de sistemas 
adesivos resinosos ortodônticos in vitro e in vivo. No estudo in vitro foram testadas 5 
marcas comerciais de sistemas adesivos resinosos ortodônticos (Eagle Spectrum, 
Enlight, Light Bond, Mono Lok II e Transbond XT). Por meio da simulação de 
exposição intraoral, os corpos de prova foram imersos numa solução água/etanol e a 
liberação de BPA foi medida nos tempos de 30 minutos, 24 horas, 1 dia, 1 semana e 
1 mês. No estudo in vivo utilizou-se amostra composta por 20 pacientes com 
indicação para tratamento ortodôntico com aparelhos fixos. Foram coletadas 
amostras de saliva em 5 tempos: antes, 30 minutos, 24 horas, 1 dia, 1 semana e 1 
mês após a colagem dos bráquetes e as de urina em 4 tempos: antes, 1 dia, 1 
semana e 1 mês após a colagem. Todos os compósitos avaliados liberaram 
pequena quantidade de BPA, sendo que o compósito Enlight-ORMCOR foi o que 
apresentou maior liberação,1020 ng/g no tempo de 1 mês. Os maiores níveis de 
BPA na saliva, foram encontrados no tempo de 30 minutos (1,0445 ng/mL)  e na 
urina, 24 horas (5,035 ng/mL) após a colagem dos bráquetes. Mesmo que as 
quantidades de BPA liberadas fossem pequenas, houve diferença significativa 
quando esses valores foram comparados com os níveis iniciais, sugerindo aumento 
da quantidade de BPA no organismo com a colagem dos bráquetes ortodônticos. 
Como a literatura especializada têm destacado os potenciais tóxicos do BPA e têm 
sugerido alterações celulares com “baixas doses”, mais estudos são necessários 
para se chegar a um consenso no sentido de propiciar segurança no uso desses 
materiais.  
 
Palavras-chave: Disruptores endócrinos, Ortodontia, Materiais dentários, 

Compósitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moreira MR. Release of bisphenol A resinous orthodontic adhesives by gas 
chromatography. In vitro and In vivo study. [tese]. Ribeirão Preto: FORP-USP, 
2015. 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was measure the release of Bisphenol A (BPA) from the 
orthodontic resinous adhesive systems in vitro and in vivo. The study was divided 
into two stages: At in vitro study, five trademarks of Resinous Adhesive Systems 
(Eagle Spectrum, Enlight, Light Bond, Mono Lok II and Transbond XT) was tested. 
The samples were immersed in a water/ethanol solution simulating the intraoral 
exposition and the release of BPA was measured at times of 30 minutes, 24 hours, 1 
day, 1 week and 1 month. At in vivo study, 20 patients with  indication to fixed 
orthodontic appliances were used. Samples of saliva and urine were collected in 
these patients at previously determined time. To the saliva, it was collected 5 times ( 
before bonding the orthodontic brackets and 30 minutes, 24 hours, 1 day, 1 week 
and 1 month after this procedure); to the urine, it was collected 4 times ( before, 1 
day, 1 week, 1 month, after bonding the orthodontic brackets). All the tested resinous 
adhesives released a small quantity of BPA, with peack at 1 month, with Enlight 
resinous presenting the highest level (1020 ng/g). The peack level in saliva (130445 
ng/ml) and urine (5.035 ng/ml) were found in 30 minutes and 24 hours after the 
bonding of fixed appliances, respectively. However the quantities of released BPA 
are small which validate the security of the procedure., A significant difference was 
observed when these values were compared to the initial levels, suggesting a 
correlation of the increase of the quantity of BPA in the body and the bonding of the 
orthodontic appliances. As several studies have reported, the probable toxic  effect of 
BPA and cellular changes  in "low doses", more studies are necessary to reach a 
consensus. to provide security in the use of such materials. 
 
Key-words: Endocrine disruptors, Orthodontics dental materials, Composite Resin. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante o tratamento ortodôntico com aparelhos fixos, a etapa de 

colagem dos bráquetes é de grande importância para o resultado final, uma vez que 

dela depende o movimento dentário desejado (Carvalho et al., 2013; Froes-Salgad e 

Francci, 2009). Os avanços na Odontologia permitiram a implantação de diversas 

modificações na colagem ortodôntica. Inicialmente, todos os dentes eram bandados 

e os acessórios soldados diretamente nesses dispositivos. Posteriormente, os 

bráquetes metálicos eram colados apenas com materiais resinosos quimicamente 

ativados, também chamados de autopolimerizáveis (Anusavice, 2005). Com o 

advento da fotopolimerização, materiais fotoativados passaram a ser utilizados para 

a colagem de bráquetes. O desenvolvimento odontológico tem impulsionado 

inúmeras pesquisas com o intuito de analisar diferentes materiais adesivos que 

possam ser utilizados na fixação de bráquetes ortodônticos ao esmalte dentário. 

Além disso, é de fundamental importância que o material apresente uma união 

efetiva à superfície dentária, resistindo às forças mastigatórias e ortodônticas 

constantemente aplicadas. No entanto, é necessário que seja de fácil remoção, sem 

causar danos ao esmalte (Carvalho et al., 2013; Zanini et al., 1997).  

Vários foram os avanços que contribuiram para o aperfeiçoamento da 

técnica de colagem de acessórios ortodônticos, como a introdução do 

condicionamento ácido do esmalte por Buonocore em 1955, e sua associação com 

compósitos à base de Bisfenol A glicidil metacrilato (Bis-GMA). Esses fatores 

fizeram com que a técnica de colagem direta no esmalte dentário passasse a ser o 

método de escolha para a instalação do aparelho ortodôntico (Anand et al. 2014, 

Graf  e Jacobi 2000; Ianni Filho et al., 2004). O Bis-GMA é o principal monômero 
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utilizado nos adesivos e compósitos ortodônticos (Papakonstantinou et al. 2013; 

Floyd e Dickens 2006), sendo o Bisfenol A o principal componente desse monômero. 

O Bisfenol A (2,2'-bis[4-hidroxifenil]propano), também conhecido como 

BPA, é uma substância química sintética que se apresenta como um sólido branco 

em temperatura ambiente, solúvel em solventes orgânicos e insolúvel em água. Tem 

sido muito utilizada para produção de resina epóxica e plásticos policarbonatados, 

sendo empregado na fabricação de vários produtos, incluindo garrafas, embalagens 

de alimentos, mamadeiras, brinquedos, detergentes, pesticidas, automóveis e 

materiais odontológicos resinosos, como compósitos e selantes de fossas e fissuras 

(Kotyk e Wiltshire, 2013; Kloukos et al. 2013 a). Mais de 2 milhões de toneladas 

dessa substância são produzidas por ano. (Fleisch 2010; Chen e Suh, 2013; Kotyk e 

Wiltshire, 2013) Devido ao aumento no número de produtos à base de resinas 

epóxicas e plásticos policarbonatados, a exposição humana ao Bisfenol A tem 

aumentado rapidamente (Sobolewski et al. 2014; Kang et al., 2006; Lang et al., 

2008).  

A matriz resinosa fluida contendo monômero é polimerizada e convertida 

em um polímero rígido por meio de reação química ou fotopolimerização. O Bisfenol 

A não polimerizado pode ser liberado do selante ou do compósito, por meio do 

desgaste promovido pela mastigação ou degradado quimicamente ou 

mecanicamente, sendo absorvido sistemicamente pelo paciente. Pode ser 

encontrado no sangue, urina (2.6 ng|ml), leite materno (1,3 ng|ml) e em outros 

órgãos e tecidos humanos(Lakind 2008, Völkel et al., 2002; Joskow et al., 2006; 

Kang et al., 2006; Azarpazhooh e Main, 2008). Estudos mais recentes mostraram 

que a difusão sistêmica de substâncias liberadas pelos materiais resinosos acontece 
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por três vias principais: inalação de partículas voláteis, ingestão de compostos pelo 

trato gastro-intestinal e difusão para polpa através da dentina (Kloukos et al. 2013 b). 

O Bisfenol A tem sido extensivamente estudado por ser um dos mais 

comuns disruptores endócrinos ambientais, com potencial de atuar no organismo 

como um desregulador endócrino, modificando todo o sistema hormonal (Okada 

2008; Von Saal e Hugues 2005; Gao et al, 2015). A ação estrogênica dos polímeros 

acontece devido a uma ligação competitiva das moléculas poliméricas semelhantes 

ao estrógeno, tal como o Bisfenol A, aos receptores hormonais naturais (Sobolewski 

et al., 2014). A exposição do organismo a essa substância química sintética pode 

resultar em alguns efeitos adversos, principalmente por sua ação estrogênica e pelo 

seu potencial tóxico agudo para os organismos aquáticos.  O meio ambiente, por 

meio da água, do ar e do solo, pode ser uma fonte de exposição ao Bisfenol A, 

porém, a fonte primária de exposição humana são os alimentos. Seu consumo 

humano diário é menor que 1 μg/kg, o que pode levar a efeitos destrutivos adversos 

no sistema endócrino, especialmente no desenvolvimento fetal (Frye et al., 2012; 

Diamanti-Kandarakis et al., 2009; Kang et al., 2006). Além disso, pode ocasionar 

inúmeros fenômenos biológicos, podendo induzir alterações celulares mesmo em 

níveis muito baixos.   

Em estudos com animais, observou-se que está associado a diversos 

mecanismos e processos fisiológicos, dentre os quais a puberdade precoce em 

fêmeas e a feminilização em machos (Cummings et al., 2013 ;Timms et al., 2005), 

alto risco de causar o câncer de mama(Soto, 2010),  e o de próstata (Sasco, 2001, 

Ho et al. 2006; Prins et al. 2008), redução da quantidade de espermatozóides em 

adultos (Vom Saal e Hugues, 2005), abortos espontâneos (Sugiura-Ogasawara et 

al., 2005), infertilidade (Toyama et al., 2004), indução do influxo de cálcio, o qual 
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leva à liberação de prolactina (Palanza et al., 2002), desenvolvimento de 

hiperglicemia, tolerância à insulina e diabetes (Moriyama et al., 2002), ovários 

policísticos (Akın et al., 2014), doença cardiovascular (Lang et al., 2008), 

concentração anormal de enzimas do fígado (Bindhumol et al., 2003; Lang et al., 

2008), interrupção da função das células β-pancreáticas (Ropero et al., 2008), 

disfunção na produção do hormônio da tireóide (Moriyama et al., 2002), elevação de 

oxigênio reativo (Ooe et al., 2005) implicadas no mecanismo de estresse oxidativo e 

alterações comportamentais em crianças (Quesada et al., 2002; Wolstenholme et al., 

2011), efeito sobre obesidade (Delfosse et al., 2012; Nadal, 2013), sistema 

reprodutivo e sexual (Li et al., 2010; Soto e Sonnenschein, 2010), desenvolvimento 

fetal e infantil (Shelby, 2008), sistema dopamino sinérgico (Jones e Miller, 2008; De 

Coster e Larebeke, 2012).   

Pesquisas sobre os efeitos da exposição precoce de fetos e crianças ao 

BPA têm evidenciado que as células e tecidos estão especialmente susceptíveis às 

alterações hormonais, na criança em fase de desenvolvimento, afetando o 

funcionamento da placenta durante a gestação e causando problemas no feto em 

formação no útero (Le et al., 2008). Esta substância também pode ser o fator de 

amadurecimento sexual precoce (Howdeshell et al., 1999), assim como a exposição 

pré-natal de crianças pode ser associada com hiperatividade, ansiedade e 

depressão durante a infância (Braun et al., 2012).  

Embora a “United States Environmetal Protection Agency`s (EPA)” e a 

Autoridade Européia de Segurança Alimentar recomendem uma dose máxima de 50 

ug|kg|day, estudos em animais indicam que exposição a baixas doses (0,025-2,5 

ug|kd|dia) podem, após um certo tempo, provocar efeitos adversos sobre a 

reprodução, carcinogênese e outros efeitos (Munoz-de-toro et al.,2005). Sobolewski 
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et al., (2014), observaram  proliferação de glândulas mamárias em macacos e 

alterações comportamentais em roedores, com doses de 40 ug|kd|dia.  Wozniak et 

al., (2005) observaram, que níveis de BPA de 0,23 partes por trilhão, podem 

provocar alterações em nível celular.   

Surpreendentemente, estudos recentes utilizando avançada tecnologia  

têm evidenciado que até mesmo níveis muito pequenos de BPA podem ser 

prejudiciais (Melzer et al., 2011). Estudos moleculares revelaram inúmeras vias 

pelas quais o BPA estimula a resposta celular às mais baixas doses ( Hugo et al., 

2008). Wozniak et al. (2005), afirmaram que doses menores e regulares podem ser 

mais prejudiciais do que doses elevadas. VomSaal e Hugues (2008) propuseram 

uma nova avaliação do risco para o BPA com base nos seus estudos, onde foi 

observado que num nível bem abaixo ao de 50 ug aconteciam mudanças nas 

funções biológicas de células cultivadas e mesmo em organismos vivos. Esses 

autores insistem que há um “efeito por baixa dose”  associado ao BPA. 

Apesar de inúmeros trabalhos da área médica enfatizarem os efeitos 

adversos do uso de materiais que liberam BPA no organismo (Sobolewski et al. 

2014; Hines EP et al. 2014,  De Coster and van Larebeke, 2012; Rubin et al., 2001; 

Takai et al., 2001; Al-Hiyasat e Darmani, 2006; Della Seta et al., 2006; Lang et al., 

2008), poucos estudos têm sido realizados, na Odontologia, a esse respeito. Em 

detrimento da grande aceitação e difusão do uso de materiais resinosos na 

atualidade, alguns autores avaliaram a presença de Bisfenol A na saliva, na urina e 

no sangue de pacientes, após a aplicação desses materiais na cavidade bucal 

(Kloukos et al., 2013; Han et al., 2012; Kingman et al., 2012; Eramo et al., 2010; 

Völkel et al., 2005; Joskow ET al., 2006; Michelsen et al., 2012; Tarumi et al., 2000; 

Fung et al., 2000). Esses autores salientaram que, embora o Bisfenol A seja 

conjugado e excretado rápida e eficientemente pelo organismo humano, e a 

quantidade dessa substância presente nos selantes resulte em baixos níveis de 
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exposição, a dose mínima necessária para produzir efeitos adversos no ser humano 

ainda não foi definitivamente estabelecida. Outro fator preocupante, é que as 

pesquisas têm mostrado efeitos prejudiciais em animais, com quantidades muito 

pequenas de exposição a essa substância química. (Sobolewski et al. 2014; 

Goldberg et al. 2014; Chen e Suh, 2013; Gioiosa et al., 2013 ) 

Entretanto, as discussões quanto à necessidade de proibir o uso de BPA 

na produção de materiais ainda são contraditórias. Quitmeyer e Roberts (2007) 

expõem e discutem o impacto que as grandes empresas e todos aqueles com 

interesse na produção e uso de BPA exercem sobre os órgãos fiscalizadores. As 

pesquisas realizadas por cientistas independentes, que mostram os malefícios da 

exposição humana ao BPA, são questionadas por aqueles que trabalham para a 

indústria e tem interesse em manter o uso de BPA na produção de plásticos.  

Kloukos et al., (2013) fizeram uma revisão sistemática com a finalidade de 

investigar a liberação de Bisfenol A por sistemas adesivos resinosos e bráquetes de 

policarbonato e constataram poucos estudos in vivo nesta área. Além disso, 

consideraram impossível fazer uma comparação quantitativa entre os estudos em 

função da variedade das condições experimentais. 

Considerando todos os aspectos acima relacionados e em função da 

necessidade de maior conhecimento sobre o mecanismo de ação e efeitos adversos 

dessa substância química no organismo humano,  recomenda-se mais pesquisas 

sobre o assunto, sobretudo relacionadas à Odontologia. 
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2. PROPOSIÇÃO 

Pelo exposto, os objetivos do presente estudo foram determinar por meio 

de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, a quantidade de 

BPA liberada:  

2.1 por 5 sistemas adesivos resinosos ortodônticos, após um processo 

de envelhecimento artificial do material (Estudo in vitro); 

2.2 na saliva e urina de pacientes,  antes e após a colagem de bráquetes  

ortodônticos. (Estudo in vivo). 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 
3.1. Padrões analíticos e reagentes 

Para os procedimentos laboratoriais foram utilizados os  padrões 

analíticos Bisfenol A (BPA), Bisfenol-d16 (BPA-d16; padrão interno, PI), reagente 

derivatizante N-O-Bis-(trimetilsilil)-trifluoroacetamida com 1% de trimetilclorosilano 

(BSTFA + TMCS), enzima glicuronidase (β-glicuronidase tipo H-2 de Helix pomatia, 

≥85000 unidades.mL-1 para a glicuronidase e  ≥7500 unidades.mL-1 para a 

sulfatase), metanol e éter metil-terc-butílico (MTBE)  que foram adquiridos de 

Sigma-Aldrich (São Paulo, SP, Brasil). Etanol, ácido acético e acetato de sódio 

foram fornecidos pela J.T Baker (Phillipsburg, NJ, USA), e o ácido ascórbico foi 

adquirido da Synth (São Paulo, Brasil). A água utilizada para o preparo das soluções 

foi purificada pelo sistema Milli-Q, Millipore (São Paulo, Brasil). 

As soluções estoque de BPA e BPA-d16, preparadas em metanol na 

concentração de 1µg.mL-1, foram armazenadas em freezer e utilizadas no preparo 

das soluções padrão diluídas.  

Foram utilizados frascos de vidro em todas as etapas de coleta e preparo 

das amostras.  

 

3.2.  Preparo de amostra 

As análises de Bisfenol A foram realizadas pelo Laboratório de 

Cromatografia do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, sob responsabilidade da 

Prof. Dra. Maria Eugênia Queiroz Nassur. As quantificações de BPA nas diferentes 

matrizes (resina, adesivo, urina e saliva) foram realizadas de acordo com a 

legislação de validação analítica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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(ANVISA) - RESOLUÇÃO RDC Nº 27, DE 17 de maio de 2012. Foi construída uma 

curva analítica, em seis concentrações diferentes, para cada matriz estudada. Cada 

ponto da curva foi determinado em quintuplicata, enquanto que, as amostras foram 

determinadas em triplicata. 

 

3.3. Liberação de Bisfenol A in vitro 

Foi avaliada a liberação de Bisfenol A de 5 compósitos ortodônticos e 

seus respectivos adesivos que são comumente utilizados para colagem de 

bráquetes ortodônticos   (Tabela 1): 

  MonoLok II Light Activated Bonding System: Rocky Montain 

Orthodontics, USA 

 Eagle Spectrum:  American Orthodontics, Sheboygan, USA 

 Transbond XT:3M Unitek, Monrovia, CA, USA 

 Enlight: Ormco Corp, Orange, Calif, USA 

 Light Bond: Reliance Orthodontic, Llinois, USA 

 

Tabela 1. Especificações dos sistemas adesivos resinosos avaliados no estudo in vitro. 

 Transbond XT Monolok
2
 Light Bond Eagle Enlight 

Composição 

Sílica 
Bis-GMA 

Silano 
N-

dimetilbenzocaína 
Hexa-flúor-fosfato 

Compósito 
baseado no Bis-

GMA com 
pequenas 

partículas de vidro 
e um fotosensível 

sistema de 
catalização 

Fused Silica 
Urethane 

Dimethacrylate 
Triethyleneglyco
l Dimethacrylate 

 

Uncured 
Methacrylate 

Ester Monomers 
Sílica 

Ativadores 
Conservadores 

Composição 
Adesivo 

Trietilenoglicol-
dimetracrilato 

Bis-GMA 

Resina fluida à 
base de Bis-GMA  
e um fotosensível 

sistema de 
catalização 

Biphenyl 
Dimethacrylate 
Hydroxyethyl 
methacrylate 

Acetone 

 

Alcool etílico 
Dimethacrylate 
Resins Barium 

Aluminoborosilica
te Glass Fumed 
Silica (Silicon 

Dioxide) Sodium 
Hexafluorosilicate 

Fabricante 3M Unitek
R
 Rocky Mountain

R
 Reliance

R
 

American 
Orthodontics

R
 

Ormco
R
 

Lote 1323200750 K2601-1 131812 B 41282 4571779 
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Para este estudo, foram confeccionados corpos de prova para cada 

compósito estudado, seguindo as instruções do fabricante. Os diferentes materiais 

foram introduzidos em matrizes de teflon com dimensões de 3mm de altura por 5mm 

de diâmetro, construídas na Oficina de Precisão do Campus da USP de Ribeirão 

Preto e polimerizados de acordo com as especificações dos fabricantes. Foram 

confeccionados 4 corpos de prova para cada material testado.  

Os corpos de prova foram pesados individualmente, em balança 

eletrônica de precisão (BG 4000-Gehaka Ltda, São Paulo, Brasil) e submersos, em 

diferentes frascos, com 4 mL de uma solução etanol/água (75:25 v/v) e mantidos a 

37 ̊C. Alíquotas de 1 mL das soluções, que continham os corpos de prova, foram 

coletadas 30 minutos, 24 horas, 1 semana e 1 mês após a imersão dos corpos de 

prova na referida solução.  No caso dos  adesivos pipetou-se alíquotas de 100 µL da 

solução alcoólica e após a adição de 20 µL do padrão interno (BPA-d16, 1 µg mL-1), 

as soluções foram secas sob sistema de vácuo a 45 ̊C. Em seguida, a amostra foi 

derivatizada.  

O procedimento de derivatização consistiu na adição de 50 µL do 

reagente BSTFA + TMCS ao resíduo seco, 30s de agitação em vortex e 

permanência por 30 min. em banho termostatizado a 37 ̊C. Posteriormente, 1 µL da 

solução derivatizada foi injetada no sistema cromatográfico.  

 

3.4.  Liberação de Bisfenol in vivo 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (CAAE: 348059.9.0000.5419 -ANEXO A), foi obtido o 

consentimento livre e esclarecido dos pacientes ou responsáveis por cada indivíduo 



Material e Método | 27 

  

 

participante da pesquisa (ANEXO B). Após anamnese e exame clínico, os pacientes 

selecionados deveriam apresentar boa saúde geral e não ter feito restaurações em 

resinas compostas e/ou selantes nos últimos três meses. Além disso, foram 

excluídos os indivíduos fumantes e que exercessem ocupações que poderiam estar 

ligadas à exposição ao Bisfenol A.  

 

3.4.1. Seleção da Amostra 

Foram selecionados 20 pacientes de 12 a 25 anos de idade (média de 

12,3 anos), de ambos os gêneros, sendo 14 do sexo masculino e 6 do sexo 

feminino, com dentição permanente completa, sem cárie e/ou doença periodontal 

prévia, não fumantes e que iriam iniciar tratamento com aparelho ortodôntico fixo na 

Clinica de Especialização de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto-USP. 

 

3.4.2. Coleta das Amostras 

Antes da colagem dos bráquetes ortodônticos, foi coletado 5 mL de urina 

e 1 mL de saliva não estimulada, em tubos de vidro, para análise da quantidade de 

Bisfenol A pré-existente. 

Os 20 pacientes selecionados receberam aparelhos ortodônticos 

compostos de bráquetes metálicos convencionais (ABZIL, Sorocaba, SP, BR), que 

foram colados em 20 dentes, 10 superiores e 10 inferiores. Todos os bráquetes 

foram colados com adesivo ortodôntico fotopolimerizável (Sistema Transbond XT; 

3M Unitek, Monrovia, CA, USA), seguindo as instruções do fabricante. Antes da 

colagem, procedeu-se à profilaxia dos dentes utilizando taça de borracha e pasta 

profilática com pedra pomes e água. O condicionamento do esmalte foi efetuado 
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com ácido fosfórico a 37 % por 15 segundos.( Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil)  e 

após a lavagem do mesmo, foi aplicado o adesivo do sistema Transbond XT, 

seguido de fotopolimerização. Na sequência, foi feita a colagem dos bráquetes e 

fotopolimerização por 40 segundos por meio de aparelho fotopolimerizador XL 3000 

(DMC, Plantation, FL, USA) com potência de 450mW/cm2 . 

Trinta minutos após a colagem dos bráquetes ortodônticos, todos os 

pacientes foram encaminhados para nova coleta de 1 mL de saliva não estimulada, 

em tubos de vidro. 

Vinte e quatro horas, 1 semana e 1 mês após a colagem dos bráquetes 

foram efetuadas novas coletas de 1 mL de saliva não estimulada e de 5 mL de urina, 

sempre em tubos de vidro. 

 

3.4.3.  Análise da Urina 

Após a ingestão oral do Bisfenol A, o mesmo é absorvido pelo sistema 

gastrointestinal e sofre uma primeira passagem pelo fígado e parede intestinal. Essa 

primeira passagem biotransforma o BPA em BPA-glicuronídeo ou BPA sulfato 

(Dekant e Volkel, 2008). Com o objetivo de liberar o Bisfenol da sua forma 

conjugada (BPA-glicuronídeo e BPA–sulfato) e monitorar a concentração total de 

BPA, as amostras de urina foram submetidas a tratamento enzimático ( Kim et al., 

2003; Liu et al., 2005; Ouchi et al., 2002). Este tratamento consistiu na mistura de 

1,00 mL de urina com 1 mL de tampão acetato de sódio (0,1 mol.L-1, pH 5 contendo 

0,1% m/v de ácido ascórbico) e 20 µL da solução diluída da enzima (em solução 

salina NaCl 0,2% (m/v) gelada recém preparada; 10000 unidades.mL-1 para a 

glicuronidase e 937 unidades.mL-1 para a sulfatase). A mistura foi mantida a 37 ̊C 

por 4 horas. Ao final deste período, adicionou-se 20 µL de PI (1 µg.mL-1) e iniciou-se 
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a extração líquido-líquido, técnica esta já bem estabelecida pela literatura ( Kang et 

al., 2011; Kim et al., 2014). A extração foi realizada com duas alíquotas de 1 mL de 

MTBE seguido de vortex por 30s e centrifugação (5000 rpm, 15 ̊C por 5 min.). O 

sobrenadante foi coletado e seco sob vácuo. Em seguida, o resíduo foi derivatizado 

conforme procedimento citado no item 3.2. 

  

3.4.4.  Análise da Saliva 

As amostras de saliva foram tratadas de maneira similar às amostras de 

urina, com exceção ao tratamento enzimático, que não foi necessário neste caso. 

Adicionou-se 40 µL de PI a 1 mL de saliva e realizou-se o procedimento de extração 

líquido-líquido e derivatização conforme procedimento citado no item 3.4.3. 

 

3.5. Condições cromatográficas 

As análises de Bisfenol foram realizadas num sistema de cromatografia 

gasosa (Shimadzu; 2010) acoplado ao espectrômetro de massas (QP 2010 Plus, 

Shimadzu). Para as separações cromatográficas foi utilizada a coluna analítica NST-

05MS (5%  fenildimetilpolissiloxano; 30m x 0,25mm x 0,25µm). A temperatura da 

coluna foi mantida a 180 ̊C por 3 min.. Em seguida foi aumentada constantemente 

(20 ̊C/min) até 240 ̊C e mantida nesta temperatura por 4 min.; posteriormente, 

aumentou-se até 300 C̊ e mantida por 2 min. As temperaturas do injetor, fonte de 

íons e interface foram setadas em 280  ̊C, 230 ̊C e 250 ̊C, respectivamente. O tempo 

de corte do solvente foi de 3 min. O volume de injeção da amostra foi de 1 µL (modo 

split 1:3). Utilizou-se Helio como gás de arraste a um fluxo de 1 mL/min. e ionização 

por impacto eletrônico (70 eV). 
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Os dados foram adquiridos no modo SIM, no qual se utilizou um 

fragmento para a quantificação e outro fragmento para confirmação, tanto para o 

analito, quanto para o PI, conforme reportado na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Fragmentos utilizados para a quantificação e confirmação e tempo de retenção 

(tr) do BPA e BPA-d16 silanizados. 

Analito 
Íon de quantificação 

 (m/z) 
Íon de confirmação  

(m/z) 
tr  

(min) 

BPA 357 372 8.27 

BPA-d16 (PI) 368 386 8.19 

 

 

 

Análise Estatística 

Os resultados dos exames de urina e saliva, com respostas obtidas 

em ng.mL-1 , foram submetidos ao teste para verificação da normalidade dos dados 

(teste de Shapiro-Wilk), apresentando distribuição normal. Para a verificação da 

homogeneidade das variâncias, realizou-se o teste de Levene. Assim, os resultados 

dos exames de urina e saliva, foram descritos com os valores de média e desvio-

padrão e a diferença entre os tempos foi verificada por análise de variância 

(ANOVA) a um critério e pós-teste de Tukey para diferenciação da média (p<0,05). 

Os dados foram analisados por meio do programa estatístico Bioestat 5.3 e o nível 

de significância adotado foi de 5%. 
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4. RESULTADOS 

Na análise cromatográfica dos dados do estudo in vitro, foi possível 

observar a liberação de BPA por todos os compósitos estudados e em todos os 

tempos avaliados. O compósito com maior liberação de BPA, nos 4 tempos, foi o 

Enlight  (Ormco Corp, Orange, Calif, USA), com liberação máxima de 1020 ng.g-1 

para o tempo de 1 mês (tabela 3). Na sequência, observamos liberação de BPA  em 

ordem decrescente, também no tempo de 1 mês, para os seguintes compósitos: 

Eagle Spectrum (American Orthodontic, Sheboygan, USA),  Transbond XT (Unitek, 

Monróvia, CA, USA), Mono-Lok II (Rocky Montain Orthodontics,  USA) e  Light Bond 

(Reliance Orthodontic, Ilinois, USA) (Figuras 1-6).  

 
 
Tabela 3. Concentração BPA (ng.g-1 de material) eluído dos compósitos e adesivos em diferentes tempos de 

imersão em solução  alcoólica etanol/água (75:25 v/v); (n=3) 
 

Tempo 

de 

exposição 

Transbond XT- 3M Mono-Lok II-RMO Eagle Spectrum-AO Enlight-Ormco Light Bond-Reliance 

Conc. 

Média 

ng.g
-1

 

Desvio 

Padrão 

Conc. 

Média 

ng.g
-1

 

Desvio 

Padrão 

Conc. 

Média 

ng.g
-1

 

Desvio 

Padrão 

Conc. 

Média 

ng.g
-1

 

Desvio 

Padrão 

Conc. 

Média 

ng.g
-1

 

Desvio 

Padrão 

30 min 28 1 9 0 38 2 48 2 10 0 

24 horas 55 2 82 4 167 4 252 4 22 2 

1 sem. 143 9 72 3 295 9 415 29 31 1 

1 mês 324 18 147 20 608 47 1020 50 65 1 

Adesivo 671 60 1235 165 109 4 108 8 389 41 
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Figura 1. Liberação de BPA pelos compósitos (ng.g
-1

) x tempo. 
 

 

 

Figura 2. Concentração de BPA eluído dos compósitos após 30 min  de imersão em 

solução alcoólica etanol/água (75:25v/v). 

 

 

 

Figura 3. Concentração de BPA eluído dos compósitos, após 24 hs de  imersão em 

solução alcoólica etanol/água (75:25v/v). 
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Figura 4. Concentração de BPA eluído dos compósitos, após 1 semana de imersão em 

solução alcoólica etanol/água (75:25v/v). 

 

 

 

Figura 5. Concentração de BPA eluído dos compósitos, após 1 mês de imersão em solução 

alcoólica etanol/água (75:25v/v). 

 

 

 

Figura 6. Concentração de BPA eluído dos adesivos após imersão em solução alcoólica 

etanol/água. 
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A análise cromatográfica dos dados do estudo in vivo  mostrou que todas 

as amostras de saliva e urina iniciais continham alguma quantidade de BPA, e a 

análise descritiva é apresentada nas tabelas 4 e 5. As amostras de saliva, coletadas 

30 minutos após a colagem dos bráquetes, mostraram aumento significativo no BPA 

em comparação com as amostras iniciais (p<0,05) (Tabela 4). No entanto, as 

amostras coletadas 24 horas, 1 semana e 1 mês após a colagem, apresentaram 

níveis semelhantes aos das amostras iniciais. A média de concentração de BPA na 

saliva inicial foi de 0,565; 1,0445 (após 30 minutos), 0,6425 (24 hs), 0,7595 (1 

semana) e 0,6145 (1 mês). A liberação de BPA no tempo 30 minutos foi 

significativamente maior quando comparada aos demais tempos: iniciais,  24 horas, 

1 semana e  1 mês (p < 0.05).(Tabela 4) 

 

Tabela 4. Análise descritiva da concentração de BPA na saliva de acordo com o tempo (n=20). 

TEMPO 

Concentração de BPA 

Mínimo Máximo Média (DP) 

Antes 0,49 0,73 0,565 (0,06)
a
 

Após 30 minutos 0,74 1,82 1,0445 (0,28)
b
 

Após um dia 0,50 1,34 0,6425 (0,21)
a
 

Após uma semana 0,50 1,52 0,7595 (0,33)
a
 

Após um mês 0,49 1,23 0,6145 (0,16)
a
 

DP – Desvio padrão 
Teste de análise de variância e Tukey 
*-  Letras diferentes representam significância estatística (p<0,05) 

 

 
 

Na análise da urina, a média da concentração de BPA inicial foi de 2,17 

ng.ml-1. Vinte e quatro horas após a colagem dos bráquetes, a concentração 

aumentou significantemente (5,035 ng.ml-1), voltando a reduzir nos tempos 

seguintes. Houve diferença estatística significante quando comparadas as taxas de 

liberação do tempo inicial com as de 24 horas e uma semana, e quando comparadas 

as taxas de 24 horas com as de um mês (p<0,05) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Análise descritiva da concentração de BPA na urina de acordo com o tempo (n=20). 

TEMPO 

Concentração de BPA 

Mínimo Máximo Média (DP)* 

Antes 0,90 3,80 2,17 (0,93)
a
 

Após 24 horas 1,20 10,7 5,035 (2,47)
b
 

Após uma semana 1,50 9,60 4,22 (2,07)
bc

 

Após um mês 1,20  8,20 3,05 (1,61)
ac

 

DP – Desvio padrão 
Teste de análise de variância e Tukey 
*-  Letras diferentes representam significância estatística (p<0,05) 

 

 

 

Figura 7. Concentração total de  BPA na saliva antes e após a colagem. 
 

 

 

Figura 8. Concentração total de  BPA na urina antes e após a colagem. 
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5. DISCUSSÃO 

A vida moderna do ser humano está constantemente associada à 

exposição ao Bisfenol A liberado por materiais constituídos de plástico policarbonato 

e resinas epóxi, contaminando o organismo humano. Esta substância, quando 

ingerida ou em contato direto com a pele pode afetar todo o sistema hormonal, uma 

vez que, seu mecanismo de ação é semelhante ao do estrogênio. Mesmo em níveis 

baixos, o Bisfenol A pode afetar a saúde humana, gerando problemas no 

desenvolvimento de órgãos reprodutores, desenvolvimento de hiperglicemia e 

diabetes, doença cardiovascular, concentração anormal de enzimas do fígado e até 

mesmo serem fatores de risco para o surgimento de células cancerígenas.  

Torna-se importante salientar que o contato precoce ou em fase de 

crescimento com o Bisfenol A têm sido considerado crítico, pois, as células e o 

organismo em desenvolvimento são mais susceptíveis aos seus efeitos.  O 

profissional na área de Odontologia submete seu paciente ao contato constante com 

materiais que possuem BPA em sua composição, dentre os quais estão as resinas, 

selantes, adesivos, e bráquetes ortodônticos, dentre outros. Enquanto os orgãos 

públicos de saúde não tomam medidas contra a fabricação desses produtos, 

contrariando as empresas e os interessados no uso e fabricação do BPA, considera-

se importante ter e oferecer conhecimento a respeito dos efeitos colaterais desta 

substância. 

A Ortodontia mantém íntima correlação com os polímeros. Várias são as 

aplicações, como os poliuretanos usados na manufatura de ligaduras elastoméricas, 

fios à base de poliamida e bráquetes estéticos à base de policarbonatos, entretanto, 

as maiores discussões estão focadas nos compósitos utilizados para colagem dos 

bráquetes (Eliades et al., 2007). Os sistemas adesivos resinosos ortodônticos, 
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particularmente, têm sido usados há mais de 40 anos com sucesso no processo de 

colagem. Essa multifacetada aplicação dos polímeros na Ortodontia tem introduzido 

inovação, praticidade e estética na especialidade (Kloukos 2013).  Os compósitos 

odontológicos são compostos de resinas orgânicas e alguns outros componentes 

como solventes e partículas inorgânicas de carga, dependendo do tipo de produto. 

As resinas orgânicas são formuladas com uma variedade de mistura de monômeros, 

sendo o mais importante, o Bis GMA. Outros monômeros (Bis EMA, Bis DMA, 

TEGDMA e HEMA) são incluídos para modificar a viscosidade, manuseio e outras 

propriedades (Chen e Suh 2013). As bases dos compósitos odontológicos não são 

BPA puro. As fontes de BPA liberadas dos materiais odontológicos incluem traços 

de BPA pela impureza dos derivados de BPA e pela degradação/hidrólise das 

restaurações. A quantidade de BPA, pela impureza dos BPA derivados, é 

usualmente baixa e não detectável. A hidrólise está associada aos policarbonatos e 

Bis-DMA, que possuem ligação do tipo éter. O Bis-GMA sofre apenas degradação, 

já que possui ligação do tipo Éter (Chen e Suh 2013; Fleisch et al., 2010). Muitos 

compósitos utilizados na Odontologia são compostos de derivados do BPA e têm 

atraído a atenção dos pesquisadores por serem fontes adicionais de exposição 

humana. O BPA utilizado na manufatura de algumas resinas e bráquetes de 

policarbonato tem sido associado com a indução de efeitos hormonais, incluindo 

alterações de glândulas mamárias em camundongos, puberdade precoce em 

fêmeas e feminilização em machos (Chen e Suh 2013). A investigação em humanos 

mostrou que a entrada sistêmica do componente químico liberado pelos materiais 

resinosos acontece por 3 vias principais: inalação de partículas voláteis, ingestão de 

compostos pelo trato gastrointestinal e difusão para polpa através da dentina 

(Kloukos et al., 2013). Em Ortodontia, as condições mais perigosas que podem levar 
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à ingestão sistemática de partículas químicas são através dos bráquetes,  que 

permanecem na cavidade bucal por aproximadamente 2 anos, e as contenções 

linguais, que também ficam por tempo bastante longo (kloukos, 2013). Os 

compósitos usados na colagem dos bráquetes na superfície do esmalte dentário  

estão expostos na cavidade oral apenas através da margem periférica dos 

bráquetes com uma espessura aproximada de 150 a 250 µm (Eliades 1995). Nesse 

caso, os estímulos funcionais são mínimos e o subsequente efeito de 

envelhecimento é menor. Entretanto, o mesmo material utilizado para a colagem de 

contenções linguais, exibe uma situação drasticamente diferente, pois, apresenta 

maior espessura e grande parte da superfície fica exposta às condições intra-orais,  

predispondo à polimerização incompleta. Além disso, a localização das contenções 

facilitam o acúmulo de placa e, consequentemente, maior atividade enzimática, em 

particular à esterase salivar. Alguns trabalhos foram feitos com materiais 

ortodônticos (Gioka et al., 2005;  Eliades et al., 2007; Eliades et al., 2011; Sunitha et 

al., 2011; Kloukos et al., 2013; Kotyk e Wiltshire, 2013; Chen e Suh, 2013; Goldberg 

et al., 2014) , mas levantamentos criteriosos da quantidade de Bisfenol A liberado 

por sistemas adesivos resinosos ortodônticos in vivo são escassos.   

No presente trabalho avaliou-se a liberação do Bisfenol A in vitro e in vivo.  

No estudo in vitro, os corpos de prova de cada um dos sistemas adesivos resinosos 

ortodônticos estudados foram submersos numa solução alcoólica etanol/água (75:25 

v/v) e mantidos à temperatura em 37o C. Tal protocolo foi utilizado baseado no fato 

de que o mesmo simula uma condição de degradação e envelhecimento, 

reproduzindo condição semelhante à cavidade oral (Eliades et al., 1995; Eliades et 

al., 2007). Alguns trabalhos nessa mesma linha utilizaram solução salina (Gioka et 

al., 2005), álcool absoluto (Eliades et al., 2007; Sunitha et al., 2011), água destilada 
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(Eliades et al., 2011) ou saliva artificial (Kotyk e Wiltshire, 2013). Essa variedade de 

soluções e diferentes métodos analíticos dificultam as comparações, e alguns 

trabalhos recentes têm sugerido uma padronização nas pesquisas (Kloukos et al.,, 

2013).  A análise química efetuada por meio da espectrometria de massas acoplada 

à cromatografia gasosa é bastante precisa para esse tipo de investigação (Viljanen 

et al., 2006; Manabe et al., 2000).   

A liberação de BPA pelos compósitos ortodônticos pode ocorrer em dois 

diferentes tempos: durante ou próximo a sua inserção, em função da incompleta 

polimerização e mais tarde, em função da degradação do material. No ambiente 

intra-oral, estes materiais são expostos às alterações térmicas extremas, ao 

desgaste mecânico, às alterações de pH, e à degradação de enzimas salivares e 

bacterianas, que podem causar liberação de BPA . Alguns estudos com compósitos 

ortodônticos (Gioka et al., 2005; Eliades et. al., 2007),  que não investigaram 

abrasão mecânica ou variações de temperatura, não observaram qualquer liberação 

de BPA ou atividade estrogênica. Por outro lado, a polimerização incompleta dos 

sistemas adesivos foi indicada por liberar BPA (Sunitha et al., 2011). 

Nas condições  do presente estudo utilizando metodologia bem acurada, 

como já relatado anteriormente, observou-se a liberação de BPA em todas as 

marcas avaliadas e em todos os tempos estudados. O compósito Enlight foi o que 

mais liberou BPA  nos diferentes tempos, com média de 433,75 ng/g, atingindo 1020 

ng/g em um mês, indicando uma liberação média diária de 34 ng/g/dia. A quantidade 

de liberação foi crescente para todos os produtos estudados, sendo seu pico no 

tempo de 1 mês. Considerou-se prudente avaliar também a quantidade de BPA 

presente nos adesivos, mesmo que, apenas uma pequena camada seja utilizada no 

procedimento, muitas vezes essa camada fica exposta no dente, fora das margens 
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recobertas pelo bráquete. O adesivo que apresentou a maior quantidade de BPA foi 

o do Monolok II com 1235 ng/g. A quantidade de BPA liberada pelos adesivos do 

Transbond XT-3M Unitek, Mono-Lok II-RMO e Light Bond-Reliance foi maior que dos 

próprios compósitos.  

No entanto, Eliades et al. (2007) ao testarem 2 compósitos ortodônticos, 

um de polimerização química e outro, fotoativado, não detectaram liberação de BPA.  

No referido trabalho, os compósitos foram associados aos bráquetes, imersos em 

álcool absoluto e em solução analisada, aos 1, 7, 21 e 35 dias, utilizando 

cromatografia líquida de alta performance. Entretanto, também, em estudo in vitro, 

Eliades et al. (2011) avaliaram contenções associadas ao Transbond XT e 

encontraram liberação de BPA em todos os tempos estudados (10, 20 e 30 dias), 

sendo que a maior liberação, de 2,9 µg/L, ocorreu com um mês de imersão em água 

destilada, corroborando os resultados do presente trabalho, no qual o compósito 

Transbond XT também apresentou maior liberação de BPA (324 ng.g-1) aos 30 dias 

após a imersão em solução de etanol/água (75:25 v/v)  . Sunitha et al., (2011) 

avaliaram a liberação de BPA da resina Transbond XT com diferentes distâncias de 

fotopolimerização e nos tempos de 1, 7, 21 e 35 dias imersos em álcool absoluto e 

constataram que quanto maior a distância luz-compósito, maior a liberação da 

substância. Kotyk e Wiltshire (2013), avaliaram discos de Transbond XT imersos em 

saliva artificial, em 4 tempos: 24 hs, 3, 7 e 14 dias. Não houve liberação no primeiro 

dia, 7 e 14,  mas 2,75 µg/g foi encontrado no terceiro dia.   Alguns autores avaliaram 

a liberação de BPA em resinas restauradoras e, mesmo considerando que essas 

resinas são utilizadas em circunstâncias diferentes, pois, ficam expostas ao meio 

bucal e  são usadas em maiores quantidades, os resultados de liberação de BPA 

são semelhantes aos do presente estudo (Kingman et al., 2012; Calafat at al., 2005; 
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Joskow et al., 2006). Manabe et al. (2000) encontraram 6,4 µg/g para a resina Silux 

Plus (3M) não polimerizada e 91,4 ng/g no material polimerizado e imerso por 24 hs 

em solução salina e para a resina Concise (3M), 15,44 µg/g e 19,8ng/g nas mesmas 

condições anteriores. Para o adesivo Clearfil Photo Bond, os autores encontraram 

18,54 µg/g.  

No estudo in vivo, após a colagem de bráquetes ortodônticos, utilizando 

um compósito considerado padrão ouro para essa finalidade, o Transbond XT,  

quantificou-se o BPA na urina e saliva dos pacientes, antes e após a colagem dos 

bráquetes ortodônticos. O estudo com humanos traz algumas limitações, e uma 

delas é estabelecer o tamanho da amostra. Para isso baseou-se no estudo de Kang 

et al., (2011) que quantificou o BPA na urina e saliva de  22 pacientes que se 

submeteram à colagem de um retentor lingual.  

O BPA é um produto químico não persistente e a principal via de 

excreção é a urina. Em função disso, os níveis urinário e salivar foram medidos para 

avaliar a exposição do corpo humano ao BPA, sendo que sua quantificação na 

saliva reflete a liberação que acontece em função de uma incompleta polimerização, 

e a quantificação na urina reflete o que foi absorvido e, consequentemente, será 

excretado. A análise pode subestimar essa liberação já que existem outras vias de 

excreção menores, como a sudorese e respiração, que são muito difíceis de se 

medir (Dekant e Volkel, 2008). A eliminação completa ocorre em 42 horas, mas 

vestígios de BPA podem estar ligados aos órgãos humanos (Tsukioka et al., 2004; 

Volkel et al., 2005). No entanto, os resultados obtidos no presente estudo, não 

comprovam essa afirmação, uma vez que, o nível de BPA na urina elevou 

significativamente com a colagem dos bráquetes ortodônticos, sobretudo, após 

24hs, porém, após uma semana, as taxas mesmo que menores, se mantiveram 

significativas. Somente após 30 dias, o nível de BPA urinário atinge valores 
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próximos aos iniciais. Esse fato evidencia a importância de se considerar os efeitos 

dos materiais odontológicos atualmente utilizados sobre o organismo humano.  

O conteúdo de BPA em materiais odontológicos modernos é muito baixo 

e essa informação ficou comprovada no presente estudo in vitro, porém, estudos 

quantitativos in vivo ainda são escassos. Estudos epidemiológicos têm detectado 

BPA na urina de 91% dos canadenses entre 6 a 79 anos de idade (Bushnik et al., 

2010), 93% dos norte-americanos com 6 anos ou mais ( Calafat et al., 2008) e 99% 

dos alemães entre 3 e 14 anos de idade (Becker et al., 2009). Estudo realizado em 

residentes dos EUA entre 2003-2004 evidenciou que mais de 95% da população 

tinha níveis detectáveis de BPA na urina, com valores em torno de 2,6 a 2,9 

microgramas por litro. (NHANES, 2009). O limite de detecção relatado em NHANES 

foi de 0,4 ng / L. 

A alta frequência de detecção e a rapidez com que o BPA é metabolizado, 

sugerem uma exposição contínua  de várias fontes e quantidades substanciais de 

BPA (Stahlhut et al., 2009; Taylor et al., 2011).  No presente estudo foi 

encontrado níveis de BPA em praticamente todas as amostras iniciais, sendo para 

saliva de 0,5 a 0,73 ng/ml; com média de 0.565, e para a urina de 0,9 a 3,8 ng/ml, 

com média de 2.17 ng/ml. Estes dados sugerem, realmente, uma exposição 

contínua à substância estudada.  O aumento das taxas de BPA nos tempos iniciais 

da pesquisa, 30 min. para saliva e 24 hs para urina, sugere uma correlação 

significativa com a colagem dos bráquetes. Outros autores também encontraram 

essa correlação (Kang et al., 2011; Kingman et al., 2012; Han et al., 2012). Os níveis 

salivares e urinários diminuíram com o tempo, assim como foi encontrado em outros 

estudos (Pulgar et al., 2000; Tarumi et al., 2000; Kang et al., 2011; Kingman et al., 

2012; Han et al., 2012). Portanto, o aumento na concentração de BPA logo após a 

colagem dos bráquetes configura, provavelmente, um evento agudo. 

Presumivelmente, nos momentos iniciais, pós fotopolimerização, o monômero não 
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polimerizado é dispersado na saliva, o que representa pouca probabilidade de 

exposição crônica. 

Han et al., (2012) estudaram a liberação de BPA por resinas/selantes 

dentais em crianças coreanas e perceberam, a presença de BPA em todas as 

amostras e, posteriormente, correlação positiva do BPA com a presença de 

restaurações/selantes. Outros estudos realizados in vivo também correlacionaram 

níveis salivares de BPA com a aplicação de selantes, mesmo considerando que 

esses níveis foram temporários (Olea et al., 1996; Sasaki et al., 2005; Joskov et al., 

2006; Zimmerman-Dows et al., 2010; Kingman et al., 2012; Han et al., 2012; Chung 

et al., 2012; Kloukos et al., 2013).  

Os níveis salivar e urinário de BPA detectados neste estudo poderiam ser 

irrelevantes, se não fossem os relatos de Vom Saal e Hugues (2008) de que doses 

menores e regulares de BPA podem ser mais prejudiciais à saúde do que doses 

elevadas, pois, a quantidade liberada no presente estudo, tanto in vitro como in vivo, 

foi bem menor do que a dose limite recomendada. Outro aspecto é que não se deve 

considerar apenas a liberação dos materiais odontológicos isoladamente, mas a 

somatória de todas as fontes a que estamos submetidos diariamente.  O desejável 

seria não contribuir para o acúmulo de BPA no organismo, principalmente em 

indivíduos jovens, que são notadamente mais susceptíveis. A maioria dos pacientes 

ortodônticos são adolescentes, logo, a exposição de seus organismos em 

crescimento e em desenvolvimento ao BPA, pode ser mais perigosa do que a 

exposição aos adultos (Kotyk e Wiltshire, 2013). 

Torna - se importante salientar que o estudo tem algumas limitações, 

sobretudo, no que se refere ao controle da amostra quanto ao contato dos pacientes 

com fontes que liberam o Bisfenol A, como, utilizar galões de água de plásticos, 

tomar líquidos em copos plásticos, armazenar alimentos em recipientes de plásticos 

e várias outras fontes e hábitos individuais difíceis de se controlar. Por essa razão, 
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foram coletadas amostras de saliva e urina dos pacientes, antes da colagem dos 

bráquetes para que se tivesse uma referência inicial.  Como a literatura 

especializada têm destacado os potenciais tóxicos do BPA e têm sugerido 

alterações celulares com “baixas doses”, estudos adicionais são necessários para se 

melhorar a compreensão sobre como o BPA é absorvido pelo corpo, para se obter 

informações mais precisas sobre a taxa de eliminação desses compostos e seus 

efeitos adversos sobre organismo humano, propiciando mais segurança no uso 

desses materiais. 
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6. CONCLUSÃO 

Considerando as condições específicas deste estudo e os resultados 

obtidos pôde- se concluir: 

 
6.1. No estudo in vitro 

 o BPA foi liberado por todos os sistemas adesivos resinosos 

ortodônticos estudados. As quantidades liberadas foram abaixo das 

doses de referência para ingestão diária 

 o compósito que apresentou maior liberação de BPA foi o Enlight  

(Ormco Corp, Orange, Calif, USA) 

 a liberação máxima de BPA ocorreu no tempo 30 dias, para todos os 

compósitos  

 
6.2. No estudo in vivo 

 o procedimento de colagem de bráquetes ortodônticos resultou em 

aumento da quantidade de BPA na saliva e urina. As quantidades 

liberadas foram abaixo da dose de referência para ingestão diária 

 a liberação de BPA na saliva foi maior 30 minutos após a colagem dos 

bráquetes ortodônticos. Nos tempos subsequentes, os níveis 

salivares retornaram aos valores iniciais. 

 a liberação de BPA na urina atingiu seu pico, 24 horas após a colagem, 

reduzindo após 1 semana, porém, ainda mantendo dosagem 

significativa. Aos 30 dias, retornou aos valores iniciais  
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