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RESUMO 

 

 

INFLUÊNCIA DE ÁCIDOS ORGÂNICOS PRESENTES NO BIOFILME ORAL NA 

INTERFACE DE UNIÃO ENTRE SISTEMAS ADESIVOS E A DENTINA HUMANA 

 

 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de ácidos produzidos no 

biofilme oral na interface de união entre sistemas adesivos e a dentina humana. 

Sessenta terceiros molares humanos tiveram o esmalte das superfícies oclusais 

removido e as superfícies de dentina planificadas. Os dentes foram aleatoriamente 

divididos de acordo com o sistema adesivo utilizado: Scotchtbond Multiuso (SMU), 

Adper Single Bond (SB2), Adper Schotbond SE (ASE) e Clearfill SE Bond (CSE). 

Após a aplicação dos adesivos e confecção de um bloco de compósito sobre as 

superfícies dentinárias, os dentes foram seccionados serialmente e 

perpendicularmente a fim de se obter espécimes em forma e palito com 1,0mm² de 

secção transversal. Para cada sistema adesivo foram produzidos três grupos 

experimentais de acordo com o meio de imersão (7 dias a 37ºC): saliva artificial, 

ácido propiônico e ácido lático. Após o período de imersão, os espécimes foram 

submetidos a ensaio de resistência adesiva por microtração (RµT). O padrão de 

falha foi avaliado em estereomicroscópio (40X). Após tratamento estatístico 

(ANOVA,Tukey), observou-se que, os grupos imersos nos ácidos produziram 

menores valores de RµT, p < 0,05. Os adesivos (SMU) e (CSE) apresentaram 

valores de resistência de união similar e superiores ao (SB2), que por sua vez foi 

estatisticamente superior ao sistema (ASE). Concluiu-se que ácidos presentes no 
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biofilme oral (propiônico e lático) podem influenciar o mecanismo de adesão à 

dentina humana. 

 

Palavras chave: Resistência de união; Ácidos do biofilme; Sistemas adesivos; 

Microtração. 
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ABSTRACT 

 

 

INFLUENCE OF ORGANIC ACIDS PRESENTS IN THE ORAL BIOFILM ON THE 

RESIN-DENTIN BONDS. 

 

 

The purpose of this study was to investigate the influence of acids present 

in the oral biofilm on the resin-dentin bonds. The enamel of molar crowns of sixty 

extracted human third molars was removed and the exposed dentin was flattened. 

The teeth were randomly divided into four groups according to adhesive systems: 

Scotchbond Multiporpouse (SMU), Adper Single Bond 2(SB2), Clearfill SE Bond 

(CSE), and Adper Scotchbond SE (ASE).  A composite block was built upon the 

dentin surfaces and the teeth were serially sectioned in two axes to obtain beams 

with 1,0mm² cross-sectional area, using a diamond saw. For each adhesive system 

3 experimental groups were obtained according with the storage solutions: 

artificial saliva, lactic acid, and propionic acid, After 7 days stored at 37ºC, the 

specimens were subjected to a microtensile bond strength test (µTS). The fracture 

mode was analyzed using a stereomicroscope (40x). Both propionic and lactic acid 

showed the lowest values of µTBS, p < 0.05. The SMU and CSE adhesive systems 

showed similar and higher bond strength values than SB2 which presents higher 

values of µTBS comparing with ASE. It was conclude that acids present in oral 

biofilm may influence the bonding mechanism to human dentin. 

Key words: Adhesive systems; Biofilm acids; Microtensile bond stren 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, os avanços ocorridos na área da adesão resultaram 

no uso rotineiro de compósitos restauradores na clínica odontológica. No 

entanto, apesar dos atuais sistemas adesivos apresentarem resultados 

satisfatórios quando aplicados em esmalte, ainda persiste o desafio em 

relação à adesão em dentina, aspecto intimamente relacionado à 

heterogeneidade deste substrato (Pashley & Carvalho, 1997; Haller et al., 

2000).  A dentina é um tecido complexo biológico formado por uma matriz 

orgânica (fibras colágenas do tipo I) preenchida por cristais nanométricos 

de hidroxiapatita (Pashley & Carvalho, 1997). Fatores como: o conteúdo 

mineral, a disposição dos túbulos, a condição deste substrato (alterado ou 

não) e principalmente a umidade inerente a este tecido; podem influenciar 

nos procedimentos adesivos e no sucesso da futura adesão (Perdigão, 

2002).  

Sistemas adesivos são misturas quimicamente instáveis de 

monômeros hidrófobos e hidrófilos, sistemas de iniciação de polimerização, 

que podem ou não ter partículas de carga, dissolvidos em solventes 

orgânicos (Tay & Pashley, 2001). Do ponto de vista do mecanismo de ação 

os sistemas adesivos podem ser classificados em convencionais, onde o 

condicionamento prévio da dentina, com géis de ácido fosfórico em 

concentrações entre 20-37%, remove a smear layer e permite a difusão dos 

monômeros hidrófilos na trama de fibras colágenas exposta, e 

autocondicionantes, onde ésteres do ácido fosfórico, que modificam a smear 
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layer, estão dissolvidos na própria formulação do adesivo (Van Meerbeek, et 

al., 2003).  Apesar do apelo tecnológico e clínico, trabalhos previamente 

publicados mostram que, principalmente em função da presença de água 

necessária a ionização dos ésteres do ácido fosfórico e do baixo pH, os 

adesivos autocondicionantes de passo único, vêem apresentando  

desvantagens como, a maior incidência de nanoinfiltração, baixos valores 

de resistência adesiva e, principalmente, a perda da eficiência adesiva em 

função do tempo (Tay et al., 2002; Knobloch et al., 2007). 

Durante toda a vida clínica das restaurações em compósito, a 

interface adesiva é submetida constantemente a desafios presentes no meio 

bucal como cargas mastigatórias cíclicas, alterações químicas, mudanças 

de pH e a ação de ácidos orgânicos produzidos pelo biofilme oral (De Munck 

et al., 2003; Amaral et al., 2007). Asmussen (1984) desenvolveu um estudo 

no qual observou que, em função da similaridade entre os parâmetros de 

solubilidade, ácidos orgânicos presentes no biofilme oral promoveram o 

amolecimento superficial de polímeros à base de Bis-GMA, aspecto que 

pode ocasionar a diminuição das propriedades mecânicas dos compósitos 

(Li et al., 2001). Estudos previamente publicados (Distler & Kroncke, 1983; 

Borgström MK, 2000) relataram que no biofilme residual há uma maior 

concentração de ácido lático, seguido pelos ácidos acético e propiônico, 

sendo este último descrito como o mais deletério para materiais resinosos à 

base de Bis-GMA (Lee SY et al., 1998).  

 Trabalhos publicados (De Munck et al., 2005, Hashimoto et al., 2003; 

Malacarne et al., 2006) mostraram que a imersão em água pode produzir a 

degradação da interface adesiva em função do tempo. No entanto, não há 
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relatos na literatura sobre a ação de ácidos orgânicos produzidos pelo 

biofilme oral neste mecanismo de degradação. Baseado no fato de os 

sistemas adesivos possuírem monômeros metacrílicos em suas 

composições, como também no fato de em restaurações classe II e V a 

margem cervical estar em contato com a área de maior produção de ácidos 

pelo biofilme oral, ou seja, a região do sulco gengival, foi considerado 

pertinente o desenvolvimento de um estudo sobre a ação dos ácidos lático e 

propiônico na interface de união entre sistemas adesivos convencionais e 

autocondicionantes e a dentina humana.  
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Significantes avanços nos sistemas adesivos ocorreram desde o 

pioneiro Buonocore em 1955 e após o condicionamento ácido em dentina 

descrito por Fusayama et al. (1979). Nesta evolução, o desenvolvimento de 

materiais restauradores com propriedades adesivas aos tecidos dentais, 

permitiu a realização de restaurações com a máxima preservação das 

estruturas dentais, aliada a possibilidade de restaurações quase 

imperceptíveis em compósito devido a busca contemporânea pela estética 

dental.  

 Ao longo destes anos vêm-se buscando o desenvolvimento de 

materiais e técnicas para se obter a excelência dos sistemas adesivos, que 

possuem a árdua tarefa de promover a interação entre dois substratos 

complexos e diferentes: o material restaurador (compósitos) e o dente 

(esmalte e/ou dentina). Quando a interface adesivo/dentina é exposta ao 

meio oral, descolorações marginais, margens mal adaptadas e subseqüente 

perda de retenção da restauração são achados clínicos freqüentes (Inoue et 

al., 2001; Tay et al., 2005), principalmente em restaurações CL V e CL II 

que possuem margens próximas aos tecidos gengivais que é um local de 

acúmulo de biofilme. Os sistemas adesivos ainda não apresentam um 

comportamento ideal de selamento e impermeabilidade sendo ainda motivo 

de muitos estudos na busca das causas destas falhas, para que o clínico 

possa compreendê-las e tentar minimizar a incidência de perda ou troca 

das restaurações em compósito.  
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  Qvist et al. (1990) realizaram um estudo avaliando os materiais e os 

motivos para a confecção de 2542 restaurações em compósito na 

Dinamarca. A partir de um questionário enviado a 341 dentistas, foram 

respondidas questões a respeito das razões que levaram à confecção da 

restauração (cárie primária ou substituição), sendo a resina composta o 

material de escolha tanto para adultos quanto para crianças. Cáries 

secundárias e fratura das restaurações foram as razões mais 

freqüentemente indicadas pelos dentistas na escolha pela substituição das 

restaurações, da mesma forma que Kidd et al. (1992) conduziram uma 

revisão de literatura sobre cárie secundária (cárie ocorridas às margens das 

restaurações) e eles relataram que este tipo de lesão representa a principal 

razão para substituição das restaurações.   

 A importância de se obter um bom vedamento marginal das 

restaurações adesivas vem gerado esforços em manter a interface de união 

das restaurações intactas e duradouras e assim ter-se uma real proteção 

do complexo dentino-pulpar.  

 

2.1 Dentina - um substrato complexo. 

 

 O esmalte, desde o surgimento das técnicas adesivas, tem se 

mostrado um substrato extremamente previsível em relação ao seu 

desempenho diante do protocolo de adesão, já a dentina, é ainda 

considerada um substrato de difícil controle e de certa forma, imprevisível 

quanto aos resultados de adesão. Suas características morfológicas devem 
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ser observadas para se obter melhores resultados nos procedimentos 

adesivos. 

 

2.1.1 Características morfológicas da Dentina 

 

 A dentina é um tecido heterogêneo em sua composição e morfologia, 

e dinâmico em sua fisiologia quando comparado ao esmalte. É constituída 

em peso por aproximadamente 70% de conteúdo inorgânico (cristais de 

hidroxiapatita), 18% de conteúdo orgânico (fibrilas colágenas tipo I, 

metaloproteinases, etc) e de 12%  à 20% de água (Mjör & Fejerskov, 1990). 

O tecido dentinário pela sua grande proximidade como tecido pulpar, pode 

ser denominado: complexo dentino-pulpar, e se caracteriza por uma rede 

de túbulos orientados perpendicularmente a junção amelo-dentinária, que 

se estendem desde a câmara pulpar até esta. Estes túbulos possuem 

ramificações que se comunicam entre si e são denominados canalículos 

(Pashley, 1989). No interior dos túbulos se alojam os prolongamentos dos 

odontoblastos, células localizadas na polpa, além de fibras nervosas e o 

fluído pulpar com uma pressão de aproximadamente 10mmHg , assim a 

umidade é um elemento constante na dentina (Marshall, 1993). O número 

de túbulos dentinários por mm2 e seus diâmetros se alteram de acordo com 

a localização, compondo apenas 1% da superfície dentinária próximo à 

junção amelo-dentinária com número de aproximadamente de 20.000/mm2 

e diâmetro de aproximadamente 1,0 µm; enquanto próximo a polpa 

ocupando 22% da dentina com número aproximado de 45.000/ mm2 e 

diâmetro de aproximadamente 2,5 µm (Pashley, 1989). Assim, quanto 
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maior a profundidade da dentina maior a sua permeabilidade e a sua 

umidade intrínseca.  

A dentina pode ser dividida em: peritubular, referente à porção que 

envolve os túbulos que é extremamente mineral e composta principalmente 

por hidroxiapatita; e a dentina intertubular, que se refere ao tecido que se 

localiza entre os túbulos, constituída essencialmente de fibrilas colágenas e 

cristais de apatita (Nakabayashi et al., 1982). Esta dentina intertubular é 

de extrema importância no processo de adesão. 

 Outro fator que deve ser levado em consideração no processo de 

adesão à dentina é a formação de uma camada denominada de lama 

dentinária ou smear layer que se forma ao se realizarem na dentina os 

procedimentos de corte, principalmente com instrumentos rotatórios. Esta 

camada consiste de remanescentes de tecido abrasionado, bactérias, saliva, 

óleo do motor/turbina, sangue, que se acomodam sobre a dentina 

intertubular podendo obliterar os túbulos dentinários, esta denominada 

smear plug (Gwinnett, 1984). A smear layer pode apresentar diferentes 

espessuras e composições, e possui um papel importante na adesão a 

dentina. 

Demonstrando sua grande importância no processo adesivo, os 

sistemas adesivos disponíveis no mercado podem ser classificados em: os 

que removem a camada de smear layer e os que a mantêm no processo de 

união. Nos adesivos que removem a smear layer (convencionais), após 

aplicação do ácido fosfórico que remove os cristais de hidroxiapatita, há um 

aumento da tensão superficial da dentina, podendo ocorrer um 
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extravasamento de água dos túbulos que poderá dificultar a penetração dos 

monômeros na malha de colágeno.  

                         

2.2 Sistemas Adesivos 

 

        O estudo pioneiro relacionado á micro-retenção ao tecido dental foi 

realizado por Buonocore (1955), e teve como objetivo aumentar a união de 

acrílicos ao esmalte dental. Assim foram testados os ácidos fosfóricos e 

fosfomolibídico na tentativa de alterar quimicamente a superfície do 

esmalte. A utilização do ácido fosfórico favoreceu a força de união por criar 

microretenções no esmalte, alem de resultar na criação de ligações polares 

entre os grupos polares e acrílicos. Desde então a odontologia adesiva vem 

evoluindo, a fim de contribuir com os conceitos de conservação da 

estrutura dentária e ao apelo estético da odontologia atual. Para realização 

de restaurações com o mínimo desgaste da estrutura dental realizadas com 

resina composta, tem-se como necessidade principal uma adesão eficiente 

ao substrato dental. 

 A complexidade de adesão á dentina, devido ás características 

inerentes deste substrato já descritas anteriormente, lhe confere uma 

umidade intrínseca, além da formação da camada de smear layer 

(Gwinnett, 1984), determinou o desenvolvimento de materiais compatíveis 

com suas características. Deste modo, os sistemas adesivos 

contemporâneos têm basicamente em sua composição: monômeros 

hidrófilos associados á dimetacrilatos hidrofóbicos, sistemas de iniciação de 

polimerização, partículas de carga dispersas em solventes orgânicos, com o 
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propósito de facilitar a penetração do agente de união entre as fibrilas 

colágenas, expostas pela ação dos ácidos sobre o tecido dentinário e 

culminar na formação da camada de interdifusão resina-dentina designada 

como camada híbrida (Nakabayashi et al., 1982). 

 Baseados na estratégia de união dos adesivos, dois mecanismos de 

ação são utilizados hoje na odontologia. A primeira técnica necessita de um 

condicionamento ácido (comumente gel de ácido fosfórico entre 30 e 40%) 

antes da aplicação do sistema adesivo (sistemas adesivos convencionais). 

Já a segunda técnica consiste na aplicação de monômeros ácidos, 

dispensando a utilização do agente condicionante, a lavagem e o difícil 

controle da umidade para a aplicação do sistema adesivo (sistemas 

autocondicionantes). 

Os sistemas adesivos convencionais podem se dividir em, sistemas de 

três passos: aplicação do ácido, do primer e do adesivo (contidos em frascos 

distintos); e sistemas de dois passos: aplicação do ácido, seguido do primer 

+ adesivo (contidos no mesmo frasco). 

 Os sistemas adesivos denominados convencionais de três passos 

consistem de 3 etapas clínicas: o condicionamento ácido com ácido 

fosfórico (entre 30 e 40%) na dentina por 15s , lavagem do tecido (por pelo 

menos 30s), aplicação do primer e posteriormente do adesivo. O 

condicionamento ácido realizará a remoção da smear layer e 

desmineralização superficial do substrato. Esta desmineralização da 

superfície dentinária ocorre a uma profundidade de 3 a 6 µm, abrindo os 

túbulos dentinários, removendo a dentina peritubular e expondo a cadeia 

de fibrilas colágenas (Perdigão et al., 1996). Na aplicação do primer, 
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ocorrerá a interfusão dos monômeros hidrófilos que tem afinidade ao 

agregado de fibrilas colágenas associados à dimetacrilatos hidrófobos que 

irão co-polimerizar com a resina adesiva. Os monômeros são dissolvidos em 

água e/ou solventes orgânicos, como o etanol, que devido a sua volatilidade 

podem deslocar a água da superfície dentinária e a umidade da rede 

colágena (Kanca, 1992). O primer irá permitir que a resina (agente de união 

ou adesivo) penetre com mais eficiência nesta região das fibrilas colágenas 

expostas. Com isso formam-se os tags (penetrações do sistema adesivo no 

interior dos túbulos após a polimerização), nos túbulos dentinários 

desobstruídos e a estabilização da camada híbrida formada (Nakabayashi et 

al., 1982; Van Meerbeek et al., 1998), que pode demonstrar penetrações em 

comprimento nos canalículos (resin-tags) de até 100 µm (Andia-Merlin et 

al., 2001). Os sistemas adesivos denominados de 2 passos ou simplificados, 

possuem os compostos hidrófilos e hidrófobos em um único frasco e 

também necessitam da remoção da smear layer pelo condicionamento 

ácido, seguindo o mesmo protocolo.  

O condicionamento ácido da dentina é desde muito considerado como 

uma etapa clínica crítica, em razão do procedimento de lavagem para 

eliminar o agente condicionador e da exigência da manutenção da umidade 

intrínseca da dentina. Os maiores erros decorrentes desse passo operatório 

estão geralmente relacionados tanto à desidratação da dentina e colapso 

das fibrilas colágenas ou a umidade residual excessiva que pode dificultar a 

ação dos monômeros hidrófílos da resina adesiva (Pashley & Carvalho, 

1997). Em relação à camada híbrida formada pelos sistemas adesivos com 

o uso do condicionamento ácido prévio, estudos observaram que há uma 



 23 

disparidade entre a profundidade de desmineralização promovida pelo 

condicionamento ácido e a profundidade de difusão dos monômeros. Esses 

defeitos de infiltração do sistema adesivo na camada híbrida permitiriam a 

criação de espaços e fibrilas colágenas desprotegidas, possibilitando a 

invasão de moléculas de flúidos, e a hidrólise da camada híbrida (Sano et 

al., 1995; Hashimoto et al., 2003). 

 Os estudos em relação à camada híbrida, desde Nakabayashi et al.,  

(1982), vêm observando que uma camada híbrida mais eficiente, ou seja 

que promova um melhor vedamento, não necessita ser espessa e sim o mas 

uniforme possível, com uma maior infiltração dos monômeros nas fibrilas 

colágenas e sem o aprisionamento de moléculas de água, que 

enfraqueceriam a mesma (Van Meerbeek et al., 2003). 

 Assim, surgiram os adesivos autocondicionantes que muito mais 

importante do que eliminar um passo no protocolo clínico (a aplicação do 

ácido), na utilização destes adesivos suprime-se a difícil etapa da 

manutenção da umidade ideal antes da aplicação dos monômeros resinosos 

evitando que ocorra a colabação das fibrilas colágenas. Esses adesivos 

autocondicionantes possuem em suas formulações monômeros ácidos que 

desmineralizam e promovem a penetração dos monômeros adesivos, assim 

teoricamente promovendo uma camada híbrida com uma menor espessura, 

porém mais uniforme.  

Os adesivos autocondicionante atualmente podem ser divididos em: 

de dois passos onde o primer e o adesivo estão em dois frascos distintos e, 

de um passo (all in one, ou de um único frasco). No adesivo de um passo, 

uma gota do adesivo de um único frasco é aplicada a superfície da cavidade 
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do dente e subseqüente utilização de um jato de ar e fotoativação. Desta 

forma, o procedimento ácido e adesivo é realizado simultaneamente, 

suprimindo a etapa de aplicação de um ácido e a lavagem, nestes sistemas 

não há remoção da smear layer que é utilizada como um substrato no 

processo adesivo. O primer acídico dos autocondicionantes é compostos por 

uma mistura aquosa de monômeros funcionais geralmente ácido fosfórico 

ou ésteres do ácido carboxílico, com pH maior que os géis de ácidos 

fosfóricos. A água é de suma importância para viabilizar a ionização dos 

monômeros acídicos, destes adesivos, que irão promover desmineralização 

dos tecidos dentinários (Perdigão, 2007). 

 Contudo a evolução dos sistemas adesivos está atrelada a 

ambigüidades preocupantes. Na medida em que a simplificação da técnica 

é obtida, a presença de monômeros resinosos hidrófilos e acídicos, 

implicam na incorporação de grandes quantidades de água para permitir 

sua ionização e como resultado final, é obtida uma camada híbrida mais 

hidrofílica, permeável com altas taxas de sorção e uma menor estabilidade 

hidrolítica (Reis et al., 2006; Tay & Pashley, 2002).  O que é relatado por 

vários trabalhos que demonstraram desvantagens e falhas dos sistemas all 

in one, como uma maior nanoinfiltração, formação de bolhas na camada 

hibrida e baixos valores de resistência adesiva (Tay et al., 2002; Knobloch 

et al., 2007; Breschi et al., 2008). 

 Os sistemas adesivos autocondicionantes de dois passos,  possuem o 

adesivo hidrófilo em um frasco distinto são chamados de ―mild self 

ethching‖ por possuírem um pH em torno de 2,0, ao contrário de alguns 

sistemas de um passo que possuem pH abaixo de 1. Estes sistemas de dois 
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passos, como o Clearfill SE, promovem uma desmineralização parcial da 

dentina de apenas, aproximadamente, 1µm (Van Meerbeek et al., 2003). A 

espessura da camada híbrida promovida por esses adesivos é bem pequena 

quando comparada aos sistemas convencionais, porém tal fato já vem 

sendo advogado por alguns autores que não teria relevância na efetividade 

adesiva (Inoue et al., 2001; de Munk et al., 2003). O Clearfill SE possui em 

sua composição o monômero 10- metacriloxi decil dihidrogenio fosfatase 

(10-MDP), que segundo autores, iria interagir quimicamente com a 

hidroxiapatita formando um sal bastante estável, promovendo uma união 

mais duradoura e assim sendo uma referência para todos os adesivos 

autocondicionantes em adesão a dentina. A presença do monômero 10-

MDP aliada a uma maior concentração de caforoquinona (que aumentaria o 

grau de conversão deste adesivo) seriam responsáveis pela sua maior 

estabilidade adesiva (Perdigão 2007; Osório et al., 2008). 

Assim como demonstrado na literatura consultada, o modo de ação 

dos sistemas adesivos pode influenciar no seu desempenho. Os sistemas 

adesivos que apresentaram os melhores resultados de resistência adesiva , 

foram os adesivos convencionais de três passos e de dois passos 

autocondicionante (Clearfill SE). O que é corroborado por Van Meerbeek et 

al. (2003), onde eles avaliaram uma grande quantidade de sistemas 

adesivos disponíveis no mercado com diferentes modos de ação. Na 

resistência adesiva em dentina, após 24hs, os sistemas convencionais de 

três passos obtiveram valores maiores do que os outros sistemas, sendo 

que não ocorreram diferenças significativas entre os sistemas 

convencionais de três passos e dois passos. Porém, o sistema 
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autocondicionante Clearfill SE apresentou valores de resistência adesiva 

bem próximos a estes. 

 

2.3 Meios de imersão 

 

          A imersão em água é o método mais utilizado para tentar simular a 

degradação dos sistemas adesivos, porém, diferenças químicas e de pH 

ocorrem constantemente no meio oral e são bastante relevantes (Amaral et 

al., 2007). Por isso, a avaliação da resistência adesiva utilizando a imersão 

em saliva artificial, seria mais compatível com a situação clínica 

(Söderholm  et al., 1996; de Munck et al., 2005). 

          O mais importante fator na patogênese da carie dental é a grande 

capacidade das bactérias presentes no biofilme oral de produzir ácidos, 

especificamente à produção de ácido lático a partir de uma dieta de 

carboidratos (Geddes, 1975). O biofilme oral é uma massa densa de 

microorganismos envolvidos por uma matriz de polissacarídeos 

extracelulares, proteínas salivares que podem se aderir ao dente, ou a 

qualquer outra superfície (por exemplo: uma restauração). Muitas vezes 

ficando depositada no sulco gengival ou em outro sítio de difícil remoção 

(Lascala, 1997). No biofilme oral os ácidos orgânicos são produzidos pelo 

metabolismo das bactérias ali presentes e os ácidos predominantes são: o 

ácido lático, propiônico e acético (Distler & Kroncke, 1983).  

 O ácido láctico ou lático (do latim lac, lactis, leite), é um composto 

orgânico de função mista ácido carboxílico- álcool que apresenta fórmula 

molecular C3H6O3 estural CH3 - CH ( OH ) – COOH com peso molecular de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leite
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
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90,08 g/mol (Wells, 1984) Diversos estudos vêm sendo realizados 

utilizando o ácido lático, a uma concentração de 99% e um pH em torno de 

4, na tentativa de simular a degradação química que os materiais estão 

expostos pelos produtos do biofilme oral  (Asmussem, 1984; Göhring et al., 

2004; Prati et al., 2005; Sauro et al., 2006). 

  O ácido propanóico conhecido usualmente como ácido propiônico ou 

ácido propílico C3H6O2, possui peso molecular de 74,07 g/mol, é um ácido 

monocarboxílico, saturado, de cadeia aberta, que apresenta fórmula 

estrutural: CH3 - CH2 – COOH (Nguyen et al., 2007). Vizando simular essa 

ação química submetida a um compósito no meio oral, Assmusem (1984), 

analisou a dureza de um polímero a base de Bis GMA  após imersão em 

etanol a 100% e em ácidos orgânicos do biofilme oral, onde o ácido 

propiônico a 99% demonstrou maiores valores de solubilidade do que o 

ácido lático a 99% após imersão por um dia. Observando que, não somente 

o etanol, mas o ácido propiônico também promoveu a solubilidade dos 

polímeros à base de BISGMA. Observou também neste estudo, que o ácido 

lático não promoveu efeito de solubilidade o polímero avaliado. O autor 

acredita, que o maior efeito deletério do ácido propiônico esteja relacionado 

à similaridade dos parâmetros de solubilidade deste com os do polímero e 

ao ácido lático possuir um parâmetro de solubilidade diferente do polímero. 

Um estudo semelhante foi realizado por Medeiros et al. em 2007, que 

também evidenciou uma diminuição significante de dureza Vickers após 

imersão de um compósito (Z100-3M-ESPE) em ácido propiônico por 30 

dias. Levando-se em consideração que os sistemas adesivos são compostos 

basicamente pelos mesmos monômeros Bis-GMA, HEMA (entre outros, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_monocarbox%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_monocarbox%C3%ADlico
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dissolvidos em solventes orgânicos), presentes nos compósitos dentais (Tay 

& Pashley, 2001). Parece pertinente avaliar o papel do ácido propiônico na 

degradação química dos sistemas adesivos, devido a não terem sido 

encontrados tais relatos na literatura consultada.  

 

2.4 Degradação da interface adesiva 

 

A hidrólise é um processo químico que promove a quebra das ligações 

covalentes entre os polímeros pela adição de água às ligações ésteres, 

resultando na formação de segmentos menores (oligômeros, ou 

monômeros), perda de massa: o que é considerado a maior razão da 

degradação da fase resinosa da camada híbrida (Tay et al., 2003; 2005). 

 Muitos fatores estão envolvidos na degradação dos polímeros, no 

caso, dos sistemas adesivos, tais como: pH do meio, grau de conversão dos 

monômeros, polaridade da estrutura da molécula, grupos de hidroxila 

pendentes (capaz de formar pontes de hidrogênio com a água), grau de 

ligações cruzadas, presença de moléculas de água residual e presença e 

tipo de partículas de carga.  

  Os estudos vem demonstrando tanto em in vitro (Hashimoto et al., 

2003) com in vivo (Hashimoto et al., 2000) que os sistemas adesivos 

possuem uma alta permeabilidade á água, sendo como conseqüência 

observado uma diminuição dos valores de resistência adesiva da interface 

adesiva dentina-compósito após imersão em água. Essa permeabilidade dos 

sistemas adesivos provavelmente seria causada pela incorporação de 

componentes hidrófilos e/ou iônicos a alguns adesivos, aumentando a sua 
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osmolaridade e atração por água, assim promovendo uma maior sorção e 

consequentemente uma menor vida útil destes (Tay et al., 2003).   

Estudos in vivo são bastante complexos e de grande relevância na 

avaliação de materiais.  Hashimoto et al. (2000) observaram a degradação 

adesiva por meio de ensaio de microtração em um estudo in vivo, utilizando 

o sistema adesivo Schotbond Multiuso. Onde os valores de resistência 

adesiva diminuíram após 1 a 3 anos, concluindo que: a água, os ácidos e 

as enzimas proteolíticas existentes no biofilme têm a capacidade de 

atravessar a camada híbrida, mesmo após uma hibridização da dentina 

realizada sob corretos protocolos, e contribuir para a solubilidade da 

camada adesiva ou para degradação das fibras colágenas e sua adesão à 

resina.  

               A degradação dos sistemas adesivos também pode ser avaliada 

pela sua solubilidade e sorção, ou seja, perda de monômeros não 

convertidos para o meio e ganho de moléculas (fluidos) do meio, 

respectivamente. Malacarne et al. (2006) avaliaram a sorção, solubilidade e 

coeficiente de difusão dos sistemas adesivos: Scotchbond Multiuso (SMU), 

Single Bond (SB2) e o Clearfill SE (CSE) após imersão em água por 28 dias. 

O CSE apresentou os menores valores de sorção, seguido pelo SMU e SB2. 

Já o SMU, obteve os menores valores de solubilidade seguido pelo CSE e 

SB2. Em relação ao coeficiente de difusão os dois adesivos não 

simplificados (SMU e CSE) apresentaram valores semelhantes e menores 

que o SB2 que possui o adesivo e o primer em um único frasco. A maior 

sorção e solubilidade do SB2 do que o SMU e o CSE, estaria associada a 

sua maior hidrofilia e pela ausência da camada de adesivo hidrófoba, 
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existente nos sistemas de dois passos (Reis et al., 2004). E o maior 

coeficiente de absorção do SB poderia ser devido à formação de uma cadeia 

de polímeros pouco densa ou com muitos espaços ―livres‖, que poderiam 

ocorrer após a evaporação do solvente e assim permitir uma maior 

penetração de moléculas de água. Por outro lado o SMU e o CL, que 

possuem um adesivo em frasco distinto, promoveriam uma cadeia de 

polímeros mais densa e resistente à infiltração de moléculas de água 

(Malarne et al., 2006). E este aumento da solubilidade e sorção dos 

sistemas adesivos, seria responsável não somente pela descoloração 

marginal das restaurações, mas também pela diminuição das propriedades 

mecânicas da interface adesiva comprometendo a longevidade da 

restauração (Reis et al., 2007). 

Resultados semelhantes foram observados, em um estudo 

longitudinal de De Munck et al. (2003), que avaliaram a degradação da 

interface adesiva por microtração após exposição à água por 24hs e quatro 

anos, diretamente e também na presença de esmalte. Foram comparados 

os sistemas adesivos SMU, e SB2, após exposição direta á água da interface 

adesiva os resultou em uma significante diminuição dos valores de 

resistência adesiva do SB2 (de 52,2 para 20,3 Mpa), e bem menor para o 

SMU (45,6 para 32 MPA). Para a exposição indireta não houve diminuição 

dos valores para nenhum dos adesivos. Assim, segundo os autores, em 

cavidades com margens em dentina a utilização do sistema convencional de 

três passos SMU seria mais indicado.  
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Diferentemente da impermeabilidade esperada em relação á camada 

híbrida, pequenos íons e moléculas podem conseguir penetrar na camada 

híbrida mesmo sem a presença de gaps. Este fenômeno chamado de 

nanoinfiltração foi demonstrado por Tay et al., (2003) e poderá ocorrer 

devido à incompleta infiltração dos monômeros adesivos nas cadeias de 

fibras colágenas, à retenção residual de moléculas de água na camada 

híbrida ou à presença de porosidades/ nanoespaços que aumentam a 

permeabilidade da camada híbrida (Sano et al., 1995). Assim, como a 

infiltração de moléculas de água pode ocorrer nos diferentes sistemas 

adesivos, é previsível imaginar que a interface adesiva quando exposta ao 

meio oral, a saliva, ao biofilme, enzimas bacterianas e  aos ácidos 

orgânicos, estes produtos também poderiam se difundir pelos mesmos 

―caminhos‖ das moléculas de água na camada híbrida.  A infiltração de 

moléculas de água na interface adesiva pode resultar em uma plasticidade 

da matriz resinosa e remoção dos monômeros não convertidos levando a 

uma redução da resistência adesiva (Hashimoto et al., 2003).  

Na utilização dos adesivos convencionais que utilizam a aplicação 

previa de um ácido fosfórico, sabe-se que a completa infiltração do adesivo 

em toda camada desmineralizada é raramente conseguida. Esta incompleta 

infiltração do adesivo na área desmineralizada e a imperfeita polimerização 

do adesivo, poderá formar defeitos, poros e exposição de fibrilas colágenas 

não impregnadas por onde poderá ocorrer a infiltração de moléculas de 

água, o que aceleraria a sorção e degradação da camada híbrida (Sano et 

al., 1995). Causa também advogada por Li et al. (2001) que em um estudo 

de armazenagem por 3, 6 e 12 meses, observaram que, os adesivos que 
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utilizaram a aplicação prévia de um ácido fosfórico, evidenciaram uma 

maior impregnação por nitrato de prata na base da camada híbrida, 

demonstrando a incompleta interfusão dos monômeros em toda área 

desmineralizada.  

A crítica permeabilidade da camada híbrida marginal em ácidos 

orgânicos, foi avaliada por Prati et al. (2005), que em um trabalho in vitro 

analisou restaurações CLII de resinas compostas após imersão por 7 dias 

em água e em solução de ácido lático (pH 4,4, 0,1M) por 3 dias. Neste 

estudo dentre os sistemas adesivos avaliados estavam o ClearFill SE 

(também utilizado neste trabalho) e outros sistemas autocondicionantes e 

convencionais simplificados (isto é, adesivo e primer em um mesmo frasco). 

Para análise da permeabilidade da interface adesiva, antes e após a 

imersão foram realizadas réplicas das restaurações com Polivinil siloxano. 

As réplicas e os moldes originais foram analisados em MEV. Todas as 

réplicas avaliadas após imersão tanto em água como nos ácidos 

apresentaram alterações nas interfaces. Sendo que, as réplicas das 

restaurações imersas em ácido lático apresentaram um maior número de 

irregularidades, gaps, bolhas e degradação na interface marginal dentina–

restauração. O uso do ClearFill SE, apresentou um menor número de 

bolhas, gaps e falhas marginais quando imerso nos dois meios, comparado 

aos outros adesivos avaliados. Os autores concluíram que todos os 

sistemas adesivos avaliados absorvem água, o que poderá promover uma 

deteorização hidrolítica da camada híbrida. O mesmo foi relatado por Sauro 

et al. (2006), que observaram em MEV o potencial de deteriorização e 

erosão do ácido lático frente á diferentes sistemas adesivos, aumentando a 
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penetração de fluidos, e conseqüentemente a degradação após imersão 

direta por 24hs. Corroborando o estudo anterior o CL obteve os menores 

valores de degradação 

 Estudos longitudinais in vivo são muito complexos de serem 

realizados, mas importantes para avaliar os materiais não somente 

imediatamente a sua aplicação, mas buscando-se observar a sua 

durabilidade e eficiência adesiva ao longo do tempo. Koshiro et al. (2005) 

realizou um estudo onde foram feitas restaurações CLV, em macacos, 

utilizando o Single Bond e foi avaliada a resistência adesiva após 1 ano por 

meio de microtração e MEV. Observou-se uma diminuição significativa da 

resistência adesiva e a ruptura adesiva ocorreu principalmente abaixo da 

camada híbrida, que poderia ser devido a incompleta infiltração dos 

monômeros na área desmineralizada da dentina e o aprisionamento de 

moléculas de água na camada híbrida. Esta presença de água entre os 

monômeros resinosos poderá promover uma incompleta polimerização do 

adesivo, gerando a perda de monômeros não convertidos, aumento da 

solubilidade e presença de poros neste adesivo promovendo um aumento 

na incorporação de flúidos por osmolaridade (sorção), resultando na 

degradação da interface adesiva (Yiu et al., 2005; Pashley et al., 1997).   

 Em contrapartida, um estudo recente de Osório et al. (2008), 

avaliando a resistência adesiva por microtração após imersão em água por 

6 meses e um ano, observou que o Single Bond (SB2) e o Clearfill SE (CSE) 

em comparação com outros adesivos autocondicionantes de um e dois 

passos, e convencionais de dois passos, obtiveram os maiores valores de 

resistência adesiva e os únicos adesivos  a manterem estes valores após um 
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ano imersos em água. Resultados semelhantes também foram observados 

por Toledano et al. (2007), que compararam a resistência adesiva por 

microtração do: SB, CL e o One up Bond (adesivo autocondicionante de um 

passo ―all in one‖) após imersão em água, óleo e sem imersão durante 24hs, 

3 meses e 1 ano. Como já descrito (Breschi et al., 2008; De Munck et al., 

2006) os sistema autocondicionante de um passo apresentaram os menores 

resultados de resistência adesiva após imersão em água em todos os 

períodos. E para o SB, a diminuição dos valores de resistência adesiva do 

SB já foi evidenciada após 3 meses de imersão, enquanto o CL somente 

apresentou uma diminuição significativa destes valores após 1 ano de 

imersão em água.  

 A literatura se mostra unânime em relação ao relevante potencial de 

degradação dos sistemas adesivos pelo ácido lático (observado em vários 

trabalhos recentes acima citados) podendo promover até a perda de tecido 

mineral além de infiltrações (Göhring et al., 2006). Esta capacidade de 

degradação do ácido lático poderia estar associada ao seu baixo pH 

(geralmente utilizado em torno de 4) que possui a capacidade de promover 

a hidrólise das ligações dos grupamentos ester dos típicos monômeros 

metacrilatos existentes nos sistemas adesivos (HEMA), aumentando assim 

a solubilidade destes e diminuindo sua resistência adesiva (Göpferich, 

1996; Prakii et al., 2005). 

  A maioria dos sistemas adesivos promove uma satisfatória adesão à 

estrutura dental em resultados imediatos, mas deve-se levar em conta a 

real degradação da camada híbrida devido a: sorção de água, hidrólise do 

componente resinoso, degradação da cadeia de fibrilas colágenas. O que foi 
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concluído por Breschi et al. (2008), em uma recente revisão de literatura 

sobre sistemas adesivos, onde os autores também propõem procedimentos 

clínicos para minimizar esta degradação tais como: a utilização de uma 

camada de resina hidrofóbica acima da camada de monômeros hidrofílicos, 

que teria a função de reduzir a absorção de água e estabilizar a camada 

híbrida, o aumento no tempo de fotopolimerização para reduzir a 

quantidade de monômeros não convertidos que podem aumentar a sorção e 

solubilidade da camada híbrida e sempre uma correta aplicação do sistema 

adesivo a ser utilizado. 

Foram selecionados para este estudo sistemas adesivos 

convencionais de 2 e 3 passos (Single Bond 2 e Schotch Bond Multiuso 3M-

ESPE, respectivamente) e um sistema autocondicionante de 2 passos (Clear 

Fill SE Bond- Kuraray) devido aos seus bons resultados na literatura 

consultada, associados a outro sistema autocondicionante de 2 passos 

(AdperScotchbond SE, 3M-ESPE) recentemente lançado no mercado.  

            

2.5- Teste de microtração 

 

 A indicação clínica de novos sistemas adesivos, dependerá da 

performance adesiva destes sistemas. A resistência de união à estrutura 

dentária é um importante indicativo da efetividade dos sistemas adesivos, 

pois possibilita ao material resistir as tensões geradas pela contração de 

polimerização dos compósitos, bem como as solicitações térmicas, 

químicas, de pH, que poderiam provocar as falhas desta restauração (Van 

Meerbeek et al., 2003). 
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 A resistência de união dos sistemas adesivos aos substratos 

dentários foi, por muito tempo, avaliada quantitativamente por testes 

mecânicos de tração e cisalhamento, contudo, o melhoramento dos 

materiais e das técnica de aplicação, fez com que estes testes 

apresentassem limitações relativas ao grande número de fraturas coesivas 

(Pashley et al., 1999).  

 Desde 1994, o teste de microtração proposto por SANO et al. tem sido 

o teste mecânico eleito para avaliar a resistência de união de distintos 

materiais aos substratos dentários. No teste de microtração, a tensão é 

aplicada à interface de união de área diminuta, em espécimes em forma de 

ampulheta ou de palitos, gerando tensões distribuídas de forma mais 

uniforme (Pashley et al., 1999). Diferentemente de outros testes de 

resistência adesiva, altos valores de resistência de união são obtidos nos 

testes de microtração, sendo a resistência de união inversamente 

proporcional à área de superfície aderida (Sano et al., 1994). O teste de 

microtração também apresenta como vantagem a possibilidade avaliar 

diferentes regiões de um mesmo substrato (Pashley et al., 1999). 
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3 - PROPOSIÇÃO 

 

 

 Avaliar a influência de ácidos orgânicos presentes no biofilme oral na 

resistência de união entre sistemas adesivos e a dentina humana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Definir, em função do mecanismo de ação (remoção ou modificação 

da ―smear layer‖) qual sistema adesivo apresenta maior resistência à 

ação de ácidos orgânicos presentes pelo biofilme oral. 

 

2. Definir qual ácido orgânico produz maior ação deletéria na interface 

adesiva. 

 

3. Avaliar o tipo de ruptura da interface adesivo-dentina, relacionando 

os resultados com os obtidos no ensaio de resistência adesiva. 

 

 Para comprovação dos objetivos foram estabelecidas as seguintes 

hipóteses: 

 

 A imersão em ácidos orgânicos não interfere nos valores 

resistência adesiva da dentina. 
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Os sistemas adesivos convencionais são mais resistentes à 

degradação dos ácidos orgânicos. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O desenvolvimento desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética 

em pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antonio 

Pedro (UFF), parecer de aprovação CEP CMM/HUAP n° 161/08 (ANEXO A).    

 

4.1 Sistemas adesivos 

 

 Neste estudo, foram utilizados quatro sistemas adesivos (Figura 1) 

escolhidos em função de suas diferentes composições, protocolos de 

aplicação e mecanismos de ação (Tabela 4.1). Os sistemas Scotchbond 

Multiuso (SMU) e Single Bond 2 (SB2) são adesivos que utilizam 

condicionamento ácido prévio da dentina (removem a ―smear layer‖). O 

SMU apresenta o primer e o adesivo aplicados em três passos e o SB2 em 2 

passos. O SB2 apresenta partículas de carga em sua composição. O Clearfil 

SE (CSE) e o Adper Scotchbond SE (ASE) são sistemas que apresentam um 

―primer‖ autocondicionante (que modifica e incorpora a “smear layer‖). 

Desta forma, procurou-se cobrir várias das possíveis interações entre 

sistemas adesivos e a dentina humana. 

 

 

Tabela 4.1-Composição dos sistemas adesivos utilizados no experimento 

Adesivo Composição Lote/ 
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Validade 

Scotchbond 

Multiuso (SMU)  

(3M-ESPE, St 

Paul, MN, USA) 

PRIMER: água, ácido polialcenóico, HEMA;  

ADESIVO: BisGMA, HEMA, Fotoiniciador 

9CC 

8RJ 

02/2012 

Clearfill SE Bond 

(CSE) 

(KurarayMedical –

Inc., Osaka, 

Japan) 

PRIMER: 10-MDP, HEMA, dimetacrilatos 

hidrófilos, canforoquinona, aminas 

aromáticas, água.  

ADESIVO: MDP, Bis-GMA, HEMA, 

dimetacrilatos hidrófobos, fotoiniciador, 

aminas aromáticas,sílica coloidal. 

51436 

04/2010 

 

Single Bond 2 

(SB2) 

(3M-ESPE, St 

Paul, MN, USA)) 

SB2 

BIs-GMA, HEMA, Dimetacrilatos, Etanol, 

água, fotoiniciador, Metacrilato funcional 

copolímero do ácido poliacrílico, ácido 

itacônico, ácido polialcenóico, 10% (v/v) de 

partículas esferoidas de sílica de 0,05 m 

7MP 

09/2010 

 

Adper Scotchbond  

ASE  

(3M-ESPE, St 

Paul, MN, USA)            

 

Primer- Água, sufactante, HEMA, corante 

vermelho 

Adesivo- UDMA, TEGDMA, TMPTMA, 

HEMA, MHP, Nanopartículas de zircônia e 

canforoquinona 

8BK 

    8BG 

11/2011 



 41 

 

 

Figura 4.1- Sistemas adesivos e compósito utilizados no experimento: 

a.SB2, b-CSE , c-SMU, d-ASE; compósito Z350 

 

4.2 Preparo de superfícies dentinárias 

 

 Foram utilizados 60 molares humanos hígidos, livres de cárie, 

obtidos no banco de dentes da Faculdade de Odontologia da UFF. Os 

dentes foram limpos com curetas periodontais, lavados, secos e observados 

em estereomicroscópio (SZ40, Olympus, Tókio, Japan), para confirmar a 

ausência de trincas e defeitos pré-existentes. Após, os dentes foram 

armazenados durante 7 dias em solução aquosa de cloramina a 0,5 % para 

desinfecção e mantidos em água destilada sob refrigeração até o momento 

da utilização. Os dentes foram incluídos pelas raízes, com resina de 

c 

a 

d 

b 
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poliéster, dentro de anéis de PVC. Após a polimerização da resina de 

poliéster (24 hs), os dentes foram levados a uma cortadeira metalográfica 

(IsoMet 1000, Buëhler, Lake Bluff, IL, USA) e o esmalte coronário  foi 

removido (Figs 2, 3 e 4), perpendicularmente ao longo eixo da raiz, expondo 

a camada superficial de dentina. Em seguida, o esmalte periférico foi 

removido com uma ponta diamantada (3100, KG Sorensen, Curitiba, PR, 

Brasil) montada em uma turbina de alta rotação sob refrigeração. Após, os 

dentes foram analisados em estereomicroscópio (SZ40, Olympus, Tókio, 

Japan), com aumento de 20X, para observar a total remoção do esmalte, 

evitando interferências nos resultados do experimento. 

 Com o objetivo de padronizar a smear layer, as superfícies 

dentinárias foram lixadas com lixas de carbeto de silício grana 200, 400 

cada uma por 10s e após lixa 600/150 rpm/1 min, sob refrigeração 

constante, em politriz (DPU 10, Struers, Denmark), Nakabayashi, 2001, 

(Fig.5). Após o preparo das superfícies dentinárias, os dentes (unidades 

experimentais) foram divididos aleatoriamente em 12 grupos (n = 5), em 

função dos quatro sistemas adesivos utilizados (tabela 4.1) e dos três meios 

de imersão (tabela 4.2).   
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a       b    

  

 c     d            

                                                                             

Figura 4.2 – Seqüência de corte do esmalte coronário e preparo das 

superfícies de dentina: 

a. cortadeira metalográfica Isomet 1000; 

b. dente fixado no dispositivo perpendicularmente ao disco; 

c. vista lateral após o corte 

d. padronização da smear layer dentinária 
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4.2 – Meios de imersão 

 

Tabela 4.2 - Meios de imersão 

Meio de imersão Características 

Saliva artificial Cloreto de potássio 0,1%; cloreto 

sódio 0,06%, cloreto de magnésio 

0,005%, cloreto de cálcio 0,01%, 

NIPAGIM 0,1%, CMC 0,8%, 

Sorbitol 3%, água deionizada 

q.s.p. 500ml (Gonçalves et al., 

2007) 

Ácido lático 0,1M 

Ácido propiônico 99% 

 

 

4.3 Protocolo adesivo 

 

 Nos sistemas adesivos que removem a ―smear layer‖ (SMU, SB2), as 

superfícies de dentina foram condicionadas com H3PO4 a 37% por 15s, 

lavadas com jato de ar / água durante 30s e secas com papel absorvente 

para padronização do grau de umidade dentinária. Todos os sistemas 

adesivos foram aplicados estritamente de acordo com as recomendações 

dos fabricantes (Tabela 2) e fotoativados com um fotopolimerizador com 

lâmpada de quartzo-tungstênio (Optilux 501, Demetron Inc., Danburry, 

USA), com irradiância de 650 mW/cm2.  
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Tabela 4.3 - Protocolo de aplicação dos sistemas adesivos (de acordo com 

os respectivos fabricantes) 

Adesivo Protocolo de aplicação 

SMU Aplicar uma camada do ―primer‖ durante 5 s, aplicar leve jato 

de ar, aplicar uma camada de adesivo durante 5s, aplicar leve 

jato de ar e fotoativar por 10 s. 

 

CSE 

  

            

Secar a superfície de dentina, aplicar uma camada e SE 

Primer durante 20s, aplicar leve jato de ar até que a 

superfície de dentina não tenha excessos e apresente brilho, 

aplicar uma camada de SE Bond, aplicar leve jato de ar e 

fotoativar por 10s. 

 

 ASE   

 Secar a superfície de dentina, aplicar uma camada do SSE 

primer durante 20s, aplicar leve jato de ar até que a 

superfície de dentina não tenha excessos e apresente brilho, 

aplicar uma camada de SSE Bond, aplicar leve jato de ar e 

fotoativar por 10s. 

SB2 Aplicar duas camadas consecutivas de adesivo, jato de ar 

durante 5s para evaporação do solvente e fotoativar por 20 s. 

* A aplicação do jato de ar foi padronizada a uma distância de 10 cm das 

superfícies dentinárias. 

 

 Após a fotoativação dos adesivos, um bloco de compósito fotoativável 

(Filtek Z350, cor A3, 3M-ESPE, St Paul, MN, USA) foi construído sobre as 

superfícies dentinárias, em incrementos de aproximadamente 1 mm de 

espessura, até a confecção de um bloco de compósito com 5 mm de altura. 
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Cada incremento foi fotoativado em todas as direções com irradiância de 

650 mW/cm² por 20s (Optilux 501, Demetron Inc., Danburry, USA). 

Durante todo o processo de fotoativação, a irradiância do aparelho foi 

avaliada com um Radiômetro (Modelo 100, Demetron Inc., Danburry, USA). 

Após a confecção do bloco de compósito, os dentes foram armazenados em 

água destilada em estufa a 37ºC por 24hs. Todo o processo adesivo e de 

construção dos blocos de compósito foram realizados por um único 

operador. 

 

4.4 Confecção dos espécimes para ensaio de microtração 

 

 Após o período de armazenagem, os dentes foram levados à 

cortadeira metalográfica (IsoMet 1000, Buëhler, Lake Bluff, IL, USA) e, 

fixados em um dispositivo criado para este ensaio, de maneira que o dente 

ficasse paralelo ao disco (Figura 6). Então, as unidades experimentais 

(dentes) foram seccionadas serialmente, sob intensa refrigeração, em dois 

planos perpendiculares à interface adesiva, de modos a obter várias barras 

de compósito-dentina em forma de tetrágono (―palito‖) com 

aproximadamente 1,0 mm² de seção transversal (Figura 7). De cada dente, 

foram utilizadas seis barras obtidas da região central da dentina. Desta 

forma, foram utilizados 30 palitos para cada condição experimental. Após o 

corte, todos os espécimes foram avaliados em estereomicroscópio (SZ40, 

Olympus, Tokio, Japan), com aumento de 20X, com o objetivo de descartar 

aqueles que apresentassem defeitos estruturais (trincas ou bolhas no 

compósito). 
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    Figura 4.3 - Corte dos palitos e visão final da unidade experimental 

    após o corte. 

 

      4.5 Armazenagem dos espécimes nos meios experimentais 

  

 Para cada sistema adesivo, foram produzidos, aleatoriamente, seis 

grupos experimentais, de acordo com os meios de meio de imersão (Tabela 

4.4). Os espécimes ficaram armazenados durante 7 dias em ependorfs 

individuais com 10ml de cada solução, em estufa a 37ºC. Os dentes foram 

considerados unidades experimentais, sendo utilizados 5 dentes para cada 

sistema adesivo, 6 palitos para cada dente (n=30).     

 

              Figura  4.4- Espécimes (palitos) obtidos após o corte seriado 

 



 

 

Tabela 4.4 - Grupos experimentais em função dos sistemas adesivos e meios de imersão 

Meios de imersão 

Saliva artificial (controle) 

SA 

Ácido propiônico (99%) 

AP 

Ácido lático (90 %) 

AL 

Grupos experimentais 

SMUSA CSESA SB2SA ASESA SMUAP CSEAP SB2AP ASEAP SMUAL CSEAL SB2AL ASEAL 



 

 

 

4.6 Análise do pH das soluções 

 

 O pH de cada solução (saliva artificial, ácido propiônico e ácido  

lático) foi avaliado em triplicata, utilizando-se um pHmetro de bancada 

(HI3220, Hanna Instruments, Woonsocket, RI, USA), equipado com um 

eletrodo de vidro (HI 1131, Hanna Instruments, Woonsocket, RI, USA).  

 

4.7 Ensaio de resistência adesiva por microtração (RT) 

 

 Após o período de armazenagem, os espécimes foram removidos 

dos ependorfs, lavados em água destilada e secos ao ar. Para evitar o 

ressecamento da interface adesiva foram colocados papéis umedecidos 

sobre a interface até o momento do ensaio. Os espécimes foram então, 

fixados com adesivo à base de cianoacrilato (Superbonder Gel, 3M, São 

Paulo, Brasil) em garras para ensaio de microtração e submetidos a 

ensaio de resistência adesiva em uma máquina de ensaios mecânicos 

(DL 2000, EMIC, São José dos Pinhais, São Paulo) com célula de carga 

de 50 N e velocidade de deslocamento de 1,0 mm /min. Após a ruptura, 

a área de seção transversal de todas as barras foi mensurada com um 

paquímetro digital (MPI/E-101, Mytutoyo, tokyo, Japan). Os valores de 

resistência adesiva (MPa) foram obtidos pela divisão da carga de 

ruptura (N) pela área de seção transversal das barras. O valor de 

resistência adesiva de cada unidade experimental (dente) foi obtido 

através do cálculo da média dos valores dos 6 palitos de cada dente. 
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Figura 4.5 – Palito no dispositivo para ensaio de microtração- Máquina 

de ensaios mecânicos. 

 

4.8 - Análise do padrão de falha da interface adesiva 

 

 Após a ruptura dos espécimes, todas as superfícies de dentina 

foram analisadas em um estereomicroscópio (SZ40, Olympus, Tókio, 

Japan), com aumento de 40x, para avaliação do tipo de falha da 

interface adesiva, de acordo com o seguinte critério: 

 Falha adesiva – superfície dentinária livre de compósito 

remanescente 

 Falha coesiva – perda de tecido dentinário 

 Falha mista – perda de tecido dentinário e presença de compósito 

remanescente na superfície dentinária. 
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4.9 Análise em Microscopia eletrônica de varredura - MEV 

 

  Após o ensaio de microtração, 2 espécimes de cada grupo foram, 

aleatoriamente, selecionados para análise em Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV), para uma melhor visualização dos padrões de falha. 

Os espécimes foram metalizados com Au-Pd e observados em 

microscópio eletrônico de Varredura (JSM-5600LV, Jeol, Tokyo, Japan), 

com aumentos entre 80 e 1600x. As características da camada híbrida e 

a presença de monômeros no interior dos túbulos dentinários (Tags) 

foram observados. 

 

4.10 - Análise estatística 

 

4.10.1 - Esquema fatorial 

 

 Como pode ser observado, o experimento envolveu dois fatores 

principais: Sistema adesivo (com quatro níveis de variação) e meios de 

imersão (com três níveis de variação), totalizando 12 condições 

experimentais. Para cada condição experimental foram realizadas 5 

repetições, sendo 6 palitos para cada repetição. Desta forma, foram 

produzidos 4 x 3 x 5 x 6 = 360 palitos para realização do ensaio de 

resistência adesiva. 
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4.10.2 - Análise dos dados 

 

 Os dados de resistência adesiva (RµT) foram analisados com o 

software Statgraphics 5.1 (Manugistics, Rockville, MD, USA). 

Inicialmente, foram aplicados os testes de Shapiro Wilk e Levene para 

avaliação, respectivamente, da normalidade da distribuição e da 

homogeneidade das variâncias. Constatadas ambas as características, 

os dados de resistência adesiva (RµT) foram submetidos à análise de 

variância de dois fatores (sistema adesivo x meio de imersão) e ao teste 

de Tukey HSD para contraste entre médias. Os dados de padrão de 

falha  foram analisados com o teste de Qui-quadrado 2. Toda a análise 

estatística foi conduzida em um nível de confiança de 95% (α = 0,05). 
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5 - RESULTADOS 

 

 

 A Tabela 5.1 mostra o resultado da análise do pH das soluções 

utilizadas para imersão, observando-se que o pH da AS (controle) 

manteve-se próximo à neutralidade e os ácidos AL e AP apresentaram 

valores similares de pH.  

 

Tabela 5.1- Resultados pH das soluções 

Meios de Imersão pH 

Saliva artificial (SA) 7,2(± 0,2) 

Ácido lático (AL) 4,4 (± 0,1) 

Ácido propiônico (AP) 4,4 (± 0,2) 

 

 

 A Tabela 5.2 mostra o resultado da análise de variância dos 

valores de resistência adesiva por microtração (RµT). Pode-se observar 

que houve significância estatística para os dois fatores principais 

(sistema adesivo e meio de imersão), (p < 0,05), bem como para a 

interação dupla, p = 0,0011. 
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Tabela 5.2 - Análise de variância dos valores originais de RµT 

Fonte GL Soma dos 

quadrados 

Quadrados 

médios 

F p 

Sistema adesivo (S) 3 684,694 228,231 93,10 0,0000 

Meio de imersão (M) 2 737,931 368,966 150,51 0,0000 

Interação S x M 6 66,1744 11,0291 4,50 0,0011 

Resíduo 48 117,668 2,4143   

Total 59 1606,47    

 

 

 A Figura 5.1 mostra o resultado do teste de Tukey HSD para o 

fator meio de imersão. Pode-se observar que os grupos imersos nos 

ácidos propiônico (AP) e lático (AL) produziram valores de RµT menores 

do que o grupo imerso em saliva artificial (SA, controle), p < 0,05. Desta 

forma, a primeira hipótese de nulidade foi rejeitada e aceitou-se a 

hipótese experimental, ou seja, os valores de resistência adesiva foram 

alterados após imersão nos ácidos lático e propiônico. 
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Figura 5.1 - Valores de resistência adesiva (RµT) para o fator meio de 

imersão. Colunas com letras semelhantes não apresentam diferença 

estatística significante (Tukey HSD, α = 0,05).  

 

 A Figura 5.2 mostra o resultado do teste de Tukey HSD para o 

fator sistema adesivo. Os adesivos Scotchbond Multiuso (SMU) e Clearfil 

SE Bond (CSE) apresentaram valores de resistência adesiva similares e 

superiores ao Single Bond 2 (SB2), que por sua vez foi estatisticamente 

superior ao sistema Adper SE Plus (ASE), (p < 0,05). Assim, a segunda 

hipótese nula de que os sistemas convencionais (SMU e SB2) seriam 

superiores aos autocondicionantes (CSE e ASE) foi parcialmente 

rejeitada. 

  

Figura 5.2. Valores de resistência adesiva (RµT) para o fator sistema 

adesivo. Colunas com letras semelhantes não apresentam diferença 

estatística significante (Tukey HSD, α = 0,05).  

 



            56 

 A comparação entre todos os grupos experimentais é mostrada na 

Figura 5.3. Considerando a ação dos meios para cada sistema adesivo 

isoladamente, pode-se verificar que, com exceção do adesivo 

Scotchbond Multiuso (SMU), os valores de RµT para os grupos imersos 

em saliva artificial (SA) foram estatisticamente superiores aos imersos 

em ácido lático (AL) e propiônico (AP), (p < 0,05). Também se pode 

inferir que, para o adesivo SMU, o ácido propiônico foi mais deletério 

que o ácido lático. 

 

Figura 5.3. Valores de resistência adesiva (RµT) para a interação dupla 

(Sistemas adesivos x Meios de imersão). Barras com letras semelhantes 

não apresentam diferença estatística significante (Tukey HSD, α = 0,05). 

 

 A Tabela 5.3 mostra os valores médios de resistência adesiva 

dispostos em ordem decrescente. Pode-se observar que os maiores 

valores de resistência adesiva foram obtidos com os adesivos CSE, SMU 
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e SB2 imersos em saliva artificial. Por outro lado, o adesivo ASE imerso 

nos ácidos propiônico e lático apresentou os menores valores de 

resistência adesiva  

    

Tabela 5.3 - Valores médios ( desvio padrão) de resistência adesiva 

(RµT) dispostos em ordem decrescente. Valores com letras iguais são 

semelhantes estatisticamente (p > 0,05) 

Sistema adesivo/Meio Valores 

médios 

 Desvio padrão 

CSESA 52,46 A  ± 1,19 

SMUSA 51,12 A,B  ± 1,03 

SB2SA 50,42 A,B  ± 1,54 

CSEAL 48,82 B,C  ± 0,73 

SMUAL 48,63 B,C  ± 1,81 

ASESA 46,84 C,D  ± 0,65 

CSEAP 45,50 C,D  ± 2,16 

SMUAP 44,60 D  ± 1,36 

SB2AL 43,47 D,E  ± 1,46 

SB2AP 40,86 E,F  ± 1,38 

ASEAL 38,15 F,G  ± 2,69 

ASEAP 35,99 G  ± 1,58 

 

 

 



            58 

 

A Tabela 5.4 mostra o resultado da análise do tipo de falha após o 

ensaio de resistência adesiva. O teste de qui-quadrado não identificou 

dependência entre linhas e colunas (2 = 15,89 / p = 0,8920). Adesiva 

(A), Coesiva (C) e Mista (M). 

 

Tabela 5.4 – Resultado da análise do tipo de falha 

Adesivos 

   Meios de imersão  

Saliva artificial Ácido lático Ácido propiônico 

A C M A C M A C M 

SMU 18 4 8 22 2 5 22 2 5 

SB2 18 2 9 20 3 7 24 2 4 

CSE 17 2 10 20 3 7 23 3 4 

ASE 19 1 9 23 1 6 25 2 3 
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As Figuras 5.4 a 5.14 mostram fotomicrografias representativas, obtidas 

em MEV, dos diferentes padrões de falha observados com cada sistema 

adesivo nos diferentes meios de imersão. 

 

Figura 5.4 - Espécime com fratura adesiva após imersão em ácido 

propiônico (adesivo CSE). Em b, observam-se túbulos dentinários com 

presença de TAGs e túbulos não infiltrados (setas).  

 

 

 

Figura 5.5 - Espécime com falha mista após imersão em saliva artificial 

(adesivo CSE). Em b, observam-se a presença de remanescente do adesivo 

(A) recobrindo os túbulos dentinários, áreas expostas de dentina (D) e 

fratura coesiva do compósito (C) 
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Figura 5.6 – Espécime com fratura adesiva após imersão em ácido 

lático (adesivo SMU). Nas duas magnificações (a e b), observam-se 

marcas das lixas utilizadas no preparo do espécime e os túbulos 

dentinários densamente infiltrados pelo sistema adesivo. 

 

 

 

Figura 5.7 – Espécime com falha mista após imersão em saliva artificial 

(Adesivo SMU). As marcas de lixa (setas) denotam a presença de dentina 

(D) sem a presença de adesivo. Em b, observa-se o remanescente da 

camada adesiva (A) sobre parte da dentina (D). 
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Figura 5.8 – Espécime com fratura mista após imersão em ácido 

propiônico (adesivo SMU). Em a, observam-se áreas de compósito 

remanescente (C) e regiões de dentina (D) sem a presença de adesivo. 

Em b, observam-se túbulos dentinários sem TAGs. 

 

 

             

                                   

       Figura 5.9 – Espécime com falha adesiva após imersão em ácido 

lático (adesivo SB2). Pode-se observar túbulos dentinários com presença 

de TAGs, evidenciando a fratura no topo da camada híbrida. 
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Figura 5.10 – Espécime com fratura adesiva após imersão em ácido 

propiônico (adesivo SB2). Podem ser observados TAGs fraturados no 

interior dos túbulos dentinários e túbulos sem infiltração (setas). – 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Espécime com falha coesiva após imersão em saliva 

artificial (adesivo SB2). Pode-se observar remanescente do adesivo (A) 

em toda superfície. 

 

                  



            63 

 

 

Figura 5.12 – Espécime com fratura adesiva após imersão em ácido 

propiônico (adesivo ASE). Em a, observa-se a ausência de adesivo sobre 

toda a superfície dentinária. Em b, pode-se notar que a fratura ocorreu 

na base da camada híbrida. Também são visualizadas áreas com pobre 

infiltração adesiva, aspecto evidenciado pelos túbulos dentinários 

alargados e sem a presença de TAGs (círculo). 

 

           

Figura 5.13 – Espécime com fratura coesiva na camada adesiva (A) 

após imersão em saliva artificial (adesivo ASE). 

 

 



            64 

 

 

Figura 5.14 – Espécime com falha mista após imersão em ácido lático 

(adesivo ASE). Em a, nota-se a presença de remanescentes de 

compósito (C). Em b, vários TAGs obliteram a entrada dos túbulos 

dentinários (T). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

O sucesso clínico de uma restauração baseia-se, sobretudo, no 

selamento que o material restaurador estabelece com as margens do 

preparo cavitário. No entanto, evidências clínicas e científicas mostram 

que a adesão a um substrato vital e úmido como a dentina ainda é 

deficiente em determinados aspectos (Reis et al., 2007). 

 Os estudos in vivo, são de grande importância na avaliação dos 

materiais adesivos. Porém devido a sua complexidade, custo e 

dificuldades inerentes às metodologias estes são de difícil execução. 

Diante destas limitações e do constante surgimento de novos materiais 

adesivos, torna-se de grande relevância o desenvolvimento de estudos 

laboratoriais que simulem, dentro do possível, as condições clínicas as 

quais os materiais estão constantemente expostos quando aplicados no 

ambiente oral. 

 No presente estudo, foi avaliada a influência de ácidos orgânicos 

presentes no biofilme oral na interface de união entre sistemas adesivos 

e a dentina humana, através de um ensaio de microtração. A opção pelo 

teste de microtração para avaliar a resistência de união de distintos 

materiais deve-se, fundamentalmente, à distribuição mais uniforme de 

tensões ao longo da interface adesiva de secções diminutas de 

espécimes em forma de ampulheta ou palitos (Pashley et al. 1999). Altos 

valores de resistência adesiva são encontrados nos testes de 
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microtração (Poitevin et al., 2008), sendo a resistência da interface 

inversamente proporcional à área de superfície aderida (SANO et al. 

1994). Da mesma forma que advogado por outros autores (Armstrong et 

al. 2003, Inoue et al. 2001) os palitos fraturados prematuramente não 

foram considerados neste estudo, ou seja, não foram incluídos no 

tratamento estatístico. 

Para o teste de microtração, foram utilizados 6 ―palitos‖ de cada 

dente, considerando-se o dente como unidade experimental (Abdalla et 

al. 2008, Hashimoto et al. 2003), pois quando os palitos são 

considerados como espécimes, independente do dente do qual foram 

retirados, pode-se anular a independência dos erros pressuposta na 

análise de variância (Loguercio et al., 2005). Com isso, a utilização do 

dente como unidade experimental, em ensaios de microtração, se 

mostra mais apropriado para a obtenção de resultados confiáveis. 

 A degradação de materiais resinosos no meio oral está 

relacionada, dentre outros aspectos, à exposição a diferentes 

substâncias químicas e a alterações de pH (Amaral et al., 2007). 

Trabalhos previamente publicados que avaliaram a influência de 

alterações químicas e de pH, promovidas pelos produtos de bactérias 

presentes no biofilme oral, em diferentes materiais resinosos utilizaram 

ácido lático, com a mesma concentração e pH utilizados neste estudo, 

como meio experimental (Prati et al., 2005; Sauro et al. 2006; Göhring 

et al., 2004). No entanto, além do ácido lático, na colonização 

bacteriana do biofilme oral são encontrados também os ácidos acético e 

propiônico (Geddes et al., 1975). Desta forma, com o objetivo de 
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aumentar a base de conhecimento sobre a degradação de sistemas 

adesivos no meio oral, optou-se pela inclusão do ácido propiônico, e do 

ácido lático, na avaliação da resistência adesiva (µRt) de diferentes 

sistemas adesivos. 

Soluções com baixos valores de pH promovem maior degradação e 

absorção de fluidos em materiais resinosos (Prati et al., 2005, Prakki et 

al., 2005). Em consequência, com o objetivo de evitar a interferência 

deste fator nos resultados obtidos, no presente estudo o pH dos dois 

ácidos foi titulado para 4,4. A grande maioria dos estudos in vitro 

levantados na literatura (Osorio et al., 2008; Armstrong et al., 2003; 

Reis et al., 2008) avaliou a degradação de sistemas adesivos após 

imersão em água. No entanto, com o objetivo de melhor simular as 

condições do meio oral, no presente estudo foi utilizada saliva artificial 

como meio de controle. 

 Todos os sistemas adesivos avaliados obtiveram menores valores 

de resistência adesiva após imersão em ácido propiônico, seguido pelo 

ácido lático e saliva artificial (Figura 5.3). Desta forma, a primeira 

hipótese nula do presente estudo foi rejeitada. Tais resultados são 

suportados por estudos previamente publicados. Assmussen (1984) e 

Medeiros et al. (2007) mostraram que resinas experimentais à base de 

Bis-GMA e TEGDMA sofreram grande amolecimento quando 

submetidas a soluções de ácido propiônico e relataram que este 

resultado estaria relacionado a similaridade entre os parâmetros de 

solubilidade do ácido e dos monômeros metacrílicos. Prati et al. (2005) 

observaram que, após a imersão em uma solução de ácido lático, 
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margens de cavidades classe II hibridizadas com diferentes sistemas 

adesivos e restauradas com compósito apresentaram intensa 

degradação. Os autores especularam que o baixo pH da solução ácida 

poderia ter aumentado a absorção de água e consequentemente a 

degradação da interface adesiva. Com base nestes estudos, é lícito 

advogar que, no presente estudo, o baixo pH do ácido propiônico possa 

ter causado hidrólise dos grupamentos éster dos monômeros 

metacrílicos presentes nas formulações dos sistemas adesivos (UDMA, 

TEGDMA, TMPTMA, HEMA, 10-MDP – Tabela 4.1), levando ao aumento 

da degradação da interface adesiva (Göpferich et al., 1996). A 

degradação destes grupos leva a formação de ácidos carboxílicos livres 

que podem diminuir ainda mais o pH do meio e em conseqüência 

aumentar os efeitos da degradação. Um segundo efeito deletério do 

ácido propiônico que poderia justificar os resultados obtidos seria a 

menor massa molecular deste ácido, em comparação com a do ácido 

lático, que poderia ter facilitado a sua difusão para o interior da camada 

híbrida, aumentado ainda mais a degradação dos polímeros adesivos. 

 Apesar do ácido lático também ter tido o seu pH titulado em 4.4, 

o seu efeito na resistência adesiva foi menos deletério do que o 

produzido pelo ácido propiônico (Figura 5.1). É possível que este 

resultado esteja relacionado a dissimilaridade entre os parâmetros de 

solubilidade deste ácido e dos monômeros metacrílicos presentes na 

composição dos adesivos avaliados  (Assmussen, 1984). 

 Em função do sistema adesivo CSE ter apresentado desempenho 

semelhante ao SMU e ter sido superior ao SB2 (Figura 5.2), a hipótese 
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de que os sistemas adesivos convencionais seriam são mais resistentes 

à degradação produzida pelos ácidos orgânicos do que os 

autocondicionantes foi parcialmente rejeitada. 

Trabalhos previamente publicados mostraram que o adesivo CSE 

promoveu altos valores de resistência adesiva à dentina (Toledano et al., 

2006; Armstrong et al., 2003; Abdalla e Feilzer, 2008). Os valores 

encontrados no presente estudo, variando no intervalo entre 45,50 - 

52,46 MPa (Tabela 5.2), estão na mesma faixa dos valores encontrados 

nos estudos acima citados e reforçam a eficiência do CSE. Outros 

estudos mostraram que a adesão promovida pelo CSE apresenta 

estabilidade em função do tempo. Osorio et al. (2008) não encontraram 

diferença significante entre os valores de resistência adesiva (RµT) 

produzidos pelo CSE após intervalo de 24h (40,2 MPa) e 1 ano (32,0 

MPa) de imersão em água. Neste trabalho, o desempenho do CSE foi 

semelhante ao apresentado pelo adesivo SB2 (41,0 e 39,0 MPa). Abdalla 

e Feilzer (2008), também não encontraram diferença significante entre 

os valores de RµT produzidos pelo CSE após 24 e 4 anos de 

armazenagem em água (41 e 39 MPa). 

O desempenho superior do CSE pode ser relacionado à presença 

do monômero 10-MDP em sua composição. O 10-MDP é um éster 

inorgânico do ácido fosfórico que possui duas hidroxilas em uma de 

suas extremidade. Sendo ionizáveis, os +H dessas hidroxilas aumentam 

o potencial de estabelecimento de pontes de hidrogênio com a água, 

dando ao CSE um caráter mais hidrófilo, consequentemente 

aumentando a sua capacidade de molhamento (Yoshida et al., 2004; 
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Van Meerbeek et al., 2003). Além da capacidade de molhamento, o 

baixo potencial de ionização (pH 2,0) desta molécula promove a 

desmineralização e a infiltração simultânea da dentina, propiciando a 

formação de uma camada híbrida menos espessa e, teoricamente com 

menos defeitos (Reis et al., 2007; Loguercio et al., 2006), aspecto que 

também pode ter influenciado nos resultados obtidos (De Munck et al., 

2006). Neste sentido, Li et al. (2001) encontraram menor nanoinfiltração 

na base da camada híbrida de espécimes hibridizados com o CSE, em 

comparação a outros adesivos convencionais, e relacionaram este 

achado a desmineralização e infiltração simultânea da dentina 

promovida pelo CSE. 

Outro aspecto que pode ter contribuído para o melhor 

desempenho do CSE é a possível formação de quelatos entre o grupos  -

COOH do 10-MDP e os íons ++Ca da hidroxiapatita residual existente ao 

redor das fibras colágenas. A baixa solubilidade desses quelatos pode 

aumentar a estabilidade da interface adesiva (Yoshida et al., 2004; 

Perdigão, 2007), diminuindo os efeitos da hidrólise e consequentemente 

aumentando os valores de resistência adesiva (Abdalla & Feilzer, 2008). 

O adesivo SMU apresentou desempenho estatisticamente 

semelhante ao CSE após imersão em todos os meios (Figura 5.3). Seus 

altos valores de resistência adesiva, variando de 44,60 a 51,12 MPa 

(Tabela 5.2), com reflexo em outros presentes na literatura (Armstrong 

et al., 2003) eram esperados e podem ser relacionados com o seu 

protocolo de aplicação (Tabela 4.3). O SMU é um adesivo de três passos 

que tem como última etapa de seu protocolo a aplicação de uma resina 
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relativamente hidrófoba (Bis-GMA + HEMA, Tabela 4.1). Em um 

primeiro momento, a presença desta camada sobre a dentina 

desmineralizada e recoberta com o primer hidrófilo pode reduzir a 

permeabilidade da interface adesiva, diminuindo a degradação 

hidrolítica do polímero adesivo formado (Breschi et al., 2008, Reis AF et 

al., 2006). Além disso, em função da viscosidade, a maior espessura da 

camada hidrófoba pode atuar dissipando as tensões produzidas na 

interface adesiva durante a contração do compósito fotopolimerizável 

(Choi et al., 2000). Ambos os mecanismos podem ter contribuído para 

os valores de RµT obtidos com o SMU. 

Reforçando a efetividade destes dois mecanismos, Reis et al. 

(2008), avaliando adesivos autocondicionantes, obtiveram valores 

superiores de RµT, imediatamente e após 6 meses de imersão em água, 

quando as superfícies de dentina hibridizadas receberam uma camada 

adicional de resina hidrófoba (adesivo do CSE) antes da aplicação e 

fotoativação do compósito.  

Excetuando-se o grupo controle (imersão em saliva artificial) os 

valores de RµT obtidos com o adesivo SB2 foram estatisticamente 

inferiores aos obtidos com o CSE e o SMU (Figura 5.3). Estes resultados 

são suportados pelos de Armstrong et al. (2003) que, após 1 mês de 

imersão em água, mostraram que os valores de RµT obtidos com o SB2 

(40,36 MPa) foram estatisticamente inferiores aos obtidos com o SMU 

(51,39 MPa) e com o CSE (47,49 MPa). A justificativa para estes 

resultados pode ser baseada na formulação do SB2. Este sistema 

adesivo apresenta uma mistura de monômeros hidrófilos e hidrófobos 
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dissolvidos em etanol e menor concentração de água (Tabela 4.1). 

Resultados da literatura mostram que adesivos com esta apresentação 

seriam mais susceptíveis a degradação da interface adesiva (Armstrong 

et al., 2003, De Munck et al., 2006). A presença de etanol e água 

misturados com os monômeros adesivos, que possuem sítios polares (-

OH e –COOH) pode aumentar a absorção de água, fazendo com que o 

polímero adesivo produzido pelo SB2 se comporte como uma membrana 

semipermeável, mesmo após a fotoativação (Hashimoto et al., 2007). A 

formação de canais de água projetando-se da camada híbrida para o 

interior da camada de adesivo (Reis et al., 2007) seriam sintomas deste 

fenômeno. O movimento livre de água dentro destes canais pode levar 

ao amolecimento do polímero adesivo, através da formação de pontes de 

hidrogênio entre os grupos polares e a água, e  a lixiviação de 

monômeros não reagidos (Hashimoto et al., 2003). Ambos os fenômenos 

podem ter contribuído para os valores de RµT observados com o SB2. 

Os resultados de Reis et al. (2007) mostraram que, após 1  e 90 

dias de imersão, o adesivo SB (antecessor do SB2 sem partículas 

esferoidais de sílica) apresentou maiores valores de absorção de água 

(92,32 / 98,01 µg/mm3) do que o adesivo CSE (67,33 /e 75,35 

µg/mm3). Os autores relacionaram os resultados ao caráter hidrófilo 

dos adesivos e advogaram que isto poderia influenciar a longevidade de 

restaurações com compósitos restauradores. Estes achados são 

corroborados pelos de Malacarne et al. (2006) que também obtiveram 

valores de absorção superiores para o SB (SB = 207,39 µg/mm3 e CSE = 

59,32 µg/mm3.) Por outro lado, Reis et al. (2008) conseguiram 
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resultados estatisticamente superiores de RµT, imediatos e após 3 anos 

de imersão em água, quanto o SB2 foi aplicado na dentina por tempos 

maiores (90 e 150 s). Segundo estes autores, o tempo maior de 

aplicação poderia ter removido parte da água e do solvente (etanol), 

permitindo maior grau de conversão e densidade de ligações cruzadas 

no polímero adesivo. Estes achados reforçariam a discussão anterior. 

Hashimoto et al. (2003), analisando o adesivo SMU,  encontrou 

falhas adesivas no topo da camada híbrida e mostrou que isto teria 

ocorrido na camada do gel de polialcenoato formado pela interação 

entre o ácido polialcenóico presente no SMU e os ++Ca liberados após o 

condicionamento ácido da dentina. Como o adesivo SB2 também possui 

o ácido polialcenóico em sua composição, é possível que o aspecto 

observado na Figura 5.10, onde são vistos vários TAGs dentro dos 

túbulos dentinários e a região de dentina intertubular exposta, seja 

representativa desta possível interação. Esta hipótese é reforçada pelos 

achados de Koshiro et al. (2005) que, analisando a degradação in vivo 

de interfaces adesivas produzidas pelo SB (antecessor do SB2 sem 10% 

(v/v) de partículas esferoidais de sílica de 0,05 m) encontraram, 

através de MET, áreas de provável formação de complexos de 

polialcenoato no topo da camada híbrida. Importante o fato destes 

autores também terem identificado áreas de fibras colágenas não 

infiltradas na base da camada híbrida, o que pode também contribuir 

para a fragilidade da interface adesiva produzida pelo SB2. 

O fato dos valores de RµT obtidos com o adesivo ASE, em todos os 

meios, terem sido estatisticamente inferiores aos demais adesivos 
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avaliados (Figura 5.3), em princípio foi inesperado. O sistema ASE é um 

sistema autocondicionante de dois frascos, no qual um primer acídico, 

teoricamente, promove a desmineralização e a infiltração simultânea da 

dentina e uma resina com monômeros hidrófobos (UDMA, TEGDMA, 

TMPTMA), promoveria a formação de uma camada estável no topo da 

interface adesiva. Desta forma, esperava-se um comportamento 

semelhante entre o ASE e o CSE. No entanto, os resultados de Hiraishi 

et al. (2005) podem justificar os resultados do ASE. Neste estudo os 

autores encontraram uma redução nos valores de RµT quando a 

concentração de água (v%), em adesivos experimentais, aumentou de 

20% (47,6 MPa) para 60% (22,6 MPa). Além disso, o grupo com 60% de 

água também apresentou severos padrões de nanoinfiltração. Segundo 

estes autores, a separação de fases dos componentes do adesivo e o 

baixo grau de conversão dos monômeros adesivos, em função da alta 

concentração de água (60%), justificariam os resultados obtidos. 

Apesar da água ser necessária à ionização dos ésteres acídicos 

nos adesivos autocondicionantes, pode-se especular que o alto 

conteúdo de água presente no primer do ASE (70 – 80%, ANEXO B) 

poderia ter levado a uma separação de fases (Spencer et al., 2000; 

Nunes et al., 2005), dificultando a formação do polímero adesivo e 

tornando-o mais propenso a permeação de fluidos. Além disso, apesar 

da reação água/HEMA não estar explicitada no perfil técnico do ASE 

(ANEXO B), pode-se também especular que, em função da concentração 

de HEMA na solução adesiva, a pressão de vapor da água tenha sido 

diminuída (Pashley et al. 1998; Spencer et al., 2000), desta forma 
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dificultando a sua evaporação após a aplicação do primer por 20 s e a 

secagem com leve jato de ar (Tabela 4.3). Somando-se o efeito dos 

grupamentos ionizáveis presentes no monômero acídico do ASE (Reis et 

al., 2007), todos os aspectos discutidos em relação ao adesivo SB2 

seriam aplicados ao comportamento apresentado pelo adesivo ASE. 

  Os aspectos observados na Figura 5.12, onde são visualizadas 

áreas com pobre infiltração adesiva, com túbulos dentinários alargados 

e sem a presença de TAGs pode ser um indício da baixa capacidade de 

hibridização produzida pelo adesivo ASE. Estes aspectos também foram 

observados por Hiraishi et al. (2005) no adesivo experimental com 60% 

v/v. 

 Ainda que estudos laboratoriais não possam ser diretamente 

extrapolados para a condição clínica (De Munck et al., 2005), os 

resultados do presente estudo sinalizam para um melhor 

comportamento de adesivos que promovam a formação de camadas 

hidrófobas no topo da camada híbrida. Novas investigações in vivo ou in 

situ devem ser realizadas na tentativa de aumentar a base de 

conhecimento sobre a ação dos ácidos orgânicos presentes no biofilme 

oral no mecanismo de ação de sistemas adesivos aplicados a dentina 

humana. 
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7 - CONCLUSÃO 

 

 

 Com base na metodologia utilizada e na análise dos resultados 

obtidos, pôde-se concluir que:  

  

 

1- O adesivo de três passos convencional (SMU) e o autocondicionante 

de dois passos (CSE), apresentaram os maiores valores de resistência 

adesiva após imersão nos ácidos avaliados (propiônico e lático); 

 

2 – A imersão em ácido propiônico produziu os menores valores de 

resistência adesiva, denotando uma ação mais deletéria à interface de união 

entre os adesivos e a dentina humana; 

 

3- independente do tipo de adesivo e meio de imersão, foi observado uma 

predominância de falhas adesivas. 
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