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   RESUMO 

Santos JC. ADESIVO EXPERIMENTAL COM ANÁLOGOS BIOMIMÉTICOS PODE 

INFLUENCIAR NA ESTABILIDADE DA INTERFACE ADESIVA EM DENTINA AFETADA 

POR CÁRIE? Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

O objetivo do estudo foi caracterizar um adesivo experimental de três passos com 

análogos biomiméticos de proteínas não colagenosas da dentina (EXP AB) e 

verificar sua estabilidade adesiva em dentina afetada por cárie comparando com 

dentina hígida. Para a síntese do primer com análogos biomiméticos foi preparada 

uma mistura dos monômeros 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) 40% p/p e 

dimetacrilato gliceril dianidrido piromelítico (PMGDM) 20% p/p; dos solventes etanol 

(35% p/p) e água (4% p/p); dos fotoiniciadores canforoquinona (0,5% p/p) e etil-4-

dimetilaminobenzoato (EDMAB) 0,5% p/p; e dos análogos biomiméticos ácido 

poliacrílico (APA 5% p/p) e trimetafosfato de sódio (TMPS 5% p/p). O adesivo com 

análogos biomiméticos foi preparado com a mistura de bisfenol glicidil dimetacrilato 

(Bis-GMA) 70% p/p, HEMA (29% p/p), canforoquinona (0,5% p/p), EDMAB (0,5% 

p/p), acrescido de partículas de cálcio-fosfato (Ca/P – 20% p/p) que foram 

constituídas pela mistura de monohidratado de fosfato monocálcio (MFMC 9% p/p), 

fosfato beta-tricálcico (þTCP 10,5% p/p) e Ca(OH)2 (0,5% p/p). No adesivo 

experimental controle (EXP CT), não foram acrescidos os análogos biomiméticos e 

os carreadores de cálcio e fósforo no primer e no adesivo. O sistema adesivo Adper 

Scotchbond Multipurpose (SB) foi utilizado como controle comercial. Foram 

realizados testes de caracterização do sistema adesivo experimental, como grau de 

conversão, sorção e solubilidade. Além disso, foi avaliada a estabilidade adesiva 

através da resistência de união (microtração) após 24h e 12 meses de estocagem 

em saliva artificial. A partir de uma amostra de 60 dentes, os espécimes foram 

divididos de acordo com o sistema adesivo, tipo de substrato (dentina hígida e 

afetada por cárie) e tempo de estocagem (24 horas e 12 meses). Após 

condicionamento com ácido fosfórico e aplicação do sistema adesivo, os blocos de 

dentina foram restaurados com incrementos de resina composta e cortados em 

palitos.  Não foi observada diferença no grau de conversão entre adesivo com os 

análogos biomiméticos e o experimental controle, apesar do mesmo ter apresentado 

maior solubilidade. Contudo, identificou-se um aumento significativo da resistência 
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de união do sistema adesivo EXP AB (28,41±4,27) em dentina afetada por cárie 

após 12 meses de estocagem comparado com os grupos EXP CT (20,29±1,47 MPa) 

e SB (20,11±2,96 MPa). A análise de falhas evidenciou a predominância de falhas 

mistas em todos os grupos. Conclui-se que a incorporação de análogos 

biomiméticos de proteínas não colagenosas ao sistema adesivo não interferiu no 

grau de conversão, apesar de ter aumentado a solubilidade. Quanto a estabilidade 

na interface adesiva, foi aumentada no grupo do substrato de dentina afetada por 

cárie após 12 meses de estocagem em saliva artificial e mantida nos demais grupos. 

  

Palavras-chaves: adesivo, interface adesiva, dentina afetada, análogos 

biomiméticos. 
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ABSTRACT 

 

Santos JC. EXPERIMENTAL ADHESIVE WITH BIOMIMETICAL ANALOGS CAN 

INFLUENCE THE STABILITY OF THE ADHESIVE DENTINE INTERFACE AFFECTED BY 

CARIES? Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

The study's objective was to characterize an experimental three-step adhesive with 

biomimetic analogs of non-collagenous dentin proteins (a-AB) and to verify its 

adhesive stability in dentine affected by caries compared to healthy dentin. For the 

synthesis of the primer with biomimetic analogs, a mixture of monomers 2-

hydroxyethyl methacrylate (HEMA) 40% w / w and dimeracrylate glyceryl pyromelitic 

dianhydride (PMGDM) 20% w / w was prepared; the solvents ethanol (35% w / w) 

and water (4% w / w); the photoinitiators camphorquinone (0.5% w / w) and ethyl-4-

dimethylaminobenzoate (EDMAB) 0.5% w / w; and the biomimetic analogs 

polyacrylic acid (APA) 5% w / w and sodium trimetaphosphate (TMPS) 5% w / w. The 

adhesive with biomimetic analogs was prepared with a mixture of bisphenol glycidyl 

dimethacrylate (Bis-GMA) 70% w / w, HEMA (29% w / w), camphorquinone (0.5% w / 

w), EDMAB (0.5 % w / w), plus calcium-phosphate particles (Ca / P - 20% w / w) that 

were constituted by the mixture of monocalcium phosphate monohydrate (MFMC - 

45% mol), beta-tricalcium phosphate (þTCP - 45 mol%) and Ca (OH)2 (10 mol%). In 

the experimental control adhesive (EXP CT), biomimetic analogs and calcium and 

phosphorus carriers were not added to the primer and adhesive. The Adper 

Scotchbond Multipurpose (SB) adhesive system was used as a commercial control. 

The experimental adhesive system's characterization tests were performed, such as 

degree of conversion, sorption, and solubility. Also, adhesive stability was evaluated 

through bond strength (microtensile) after 24h and 12 months of storage in artificial 

saliva. From a sample of 60 teeth, the specimens were divided according to the 

adhesive system, type of substrate (healthy and caries-affected dentin), and storage 

time (24 hours and 12 months). After etching with phosphoric acid and applying the 

adhesive system, the dentin blocks were restored with composite resin increments 

and cut into toothpicks. There was no difference in the degree of conversion between 

adhesive with the biomimetic analogs and the experimental control, even though it 

showed superior solubility. However, a significant increase in bond strength of the 
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EXP AB adhesive system (28.41 ± 4.27) was identified in dentine affected by caries 

after 12 months of storage compared to the EXP CT groups (20.29 ± 1.47 MPa ) and 

SB (20.11 ± 2.96 MPa). Failure analysis showed the predominance of mixed failures 

in all groups. It is concluded that the incorporation of biomimetic analogues of non-

collagenous proteins to the adhesive system does not interfere in the degree of 

conversion and increases the bond strength in dentin affected by caries after 12 

months of storage in artificial saliva. 

 

Keywords: adhesive, adhesive interface, affected dentin, biomimetic analogues. 
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1) INTRODUÇÃO  

 

Sistemas adesivos são constituídos basicamente de uma mistura contendo 

solventes voláteis (como água, álcool e acetona), monômeros hidrófobos e 

hidrófilos, que se infiltram em estruturas dentárias (como esmalte e dentina) para 

estabelecer uma união entre o material restaurador e o substrato.1,2 A área 

resultante da impregnação de um polímero resinoso no substrato dentinário é 

denominada camada híbrida.3 Entretanto, sabe-se que a estabilidade da interface 

adesiva pode ser prejudicada por alguns processos de degradação, como 

enzimática, bacteriana e por hidrólise.4 

A camada híbrida é considerada a estrutura chave da interface resina-

dentina, e sua propensão a degradação por processos hidrolíticos é uma 

consequência da heterogeneidade do substrato de dentina, bem como da baixa 

estabilidade de polímeros relativamente hidrófilos formados após a 

fotopolimerização dos adesivos, tanto em adesivos autocondicionantes como em 

adesivos de condicionamento total. A hidrólise do polímero e a degradação do 

colágeno na interface resina-dentina podem ser desencadeadas pela infiltração de 

água. Junto com a degradação do colágeno, a hidrólise do polímero também pode 

ocorrer em contato com água de diferentes fontes (umidade da dentina, saliva e 

fluidos intratubulares). Além disso, esse tipo de degradação pode ser acelerado por 

enzimas encontradas na saliva, bem como por aquelas produzidas por diferentes 

espécies bacterianas. Assim, a degradação do colágeno e dos polímeros resinosos 

representa a principal causa da redução da longevidade da ligação resina-dentina.5 

A dissimilaridade de impregnação do adesivo nas zonas com fibras 

colágenas expostas e a água remanescente do enxágue pós-condicionamento 

contribuem para degradação da camada hibrida.6,7 O meio ácido (pH <4,5), 

provocado pelo condicionamento8,2 ou a acidificação causadas pelas bactérias 

cariogênicas9 provocam ativação de enzimas colagenolíticas endógenas como as 

metaloproteinases da matriz (MMPs) e cisteinas catepsinas (CPs), que são capazes 

de degradar o colágeno não protegido.10,11,12 Neste contexto, a adição de análogos 

biomiméticos de proteínas não colagenosas da dentina em sistemas adesivos teria a 

possibilidade de reforçar os colágenos desprotegidos. Além disso, o uso de 

análogos biomiméticos de fosfoproteínas dentinárias (proteínas não colagenosas) 
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como o ácido poliacrílico (APA), trimetafosfato de sódio (TMPS) e ácido poliaspártico 

(PLAA) em combinação com materiais resinosos podem liberar íons de cálcio 

ionizado (Ca+2) e fosfato (PO4
-3) induzindo a remineralização do colágeno 

intrafibrilar.1,13   

As funções das proteínas não colagenosas da dentina são simular sítios de 

ligação ao ortofosfato de cálcio (CaP) e estabilizar o fosfato de cálcio amorfo até o 

momento que os cristais entrem em contato com o colágeno servindo como agentes 

de captação ou biomoduladores de dentina interagindo com os componentes da 

matriz extracelular, melhorando as propriedades mecânicas, diminuindo as taxas de 

biodegradação e, eventualmente, promovendo a nucleação mineral. 13,14,15 

Outro problema associado a restaurações de resinas compostas é a ausência 

de remineralização terapêutica da dentina afetada por cárie e a baixa 

durabilidade/integridade da interface resina-dentina durante o envelhecimento.13,16  

O conceito de odontologia minimamente invasiva tem como objetivo a remoção 

seletiva do tecido cariado, deixando uma dentina desmineralizada, com fibras 

colágenas íntegras e por isso passível de sofrer remineralização terapêutica, 

chamada de dentina afetada.17 Uma abordagem clínica dos conceitos de odontologia 

minimamente invasiva e da utilização do substrato dentinário é importante para 

comparar os estudos de laboratório com precisão. Já que a literatura demonstra uma 

força de adesão inferior quando se utiliza um substrato de dentina afetada, logo, 

seria uma estratégia interessante a síntese de um sistema adesivo que 

apresentasse força de adesão semelhante àquela encontrada na dentina hígida. 18 

Apesar de alguns estudos já terem sido realizados com sistemas adesivos 

experimentais autocondicionantes1,4, e de três passos (condicionamento ácido, 

primer e adesivo)18 com substâncias e partículas análogas a das proteínas não 

colagenosas da dentina para verificar a remineralização. Para o melhor 

conhecimento dos autores, dados quanto à estabilidade da interface adesiva de um 

adesivo experimental de três passos com análogos biomiméticos em um substrato 

de dentina afetada por cárie são ausentes. Com isso, o objetivo do presente estudo 

é caracterizar um adesivo experimental de três passos com análogos biomiméticos 

de proteínas não colagenosas da dentina e verificar sua influência na estabilidade da 

interface adesiva em uma dentina afetada por cárie. A hipótese nula será que o 

adesivo experimental não aumentará a força de adesão e a qualidade da interface 
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adesiva entre a dentina afetada por cárie e a resina, e não sofrerá alterações quanto 

ao grau de conversão, sorção e solubilidade. 
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2) OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 

Caracterização de um adesivo experimental de três passos com 

análogos biomiméticos de proteínas não colagenosas da dentina (ácido poliacrílico 

(APA) / trimetafosfato de sódio (TMPS)) e com carreadores de cálcio e fósforo 

(fosfato de monocálcio hidratado (MFMC)/ fosfato beta-tricálcico (β-TCP) / hidróxido 

de cálcio (Ca (OH)2)) e verificar sua influência na estabilidade da interface adesiva 

em dentina hígida e afetada por cárie. 

 
 
Objetivos específicos 

 Caracterização de um sistema adesivo experimental de três passos quanto ao 

grau de conversão, sorção e solubilidade; 

 Avaliação da resistência de união da interface adesiva na dentina hígida e 

afetada por cárie após 24 horas e 12 meses de estocagem em saliva artificial 

sob refrigeração; 

 Avaliação do tipo de ruptura da interface adesiva após microtração através de 

microscopia confocal.  
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3) MATERIAIS E MÉTODOS  

O presente estudo tem aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro/UFF (número do parecer: 2.671.831). (Anexo 1) 

O desenho experimental do trabalho está resumido na figura 1. 

 

a) Síntese dos sistemas adesivos experimentais  

O sistema adesivo experimental foi composto por um primer e adesivo 

previamente descrito na literatura. 18 Para a síntese do primer com análogos 

biomiméticos (p-AB) uma solução resinosa foi preparada através da mistura dos 

monômeros resinosos 2-hidroxietil metacrilato (HEMA – 40% p/p) e dimetacrilato 

gliceril dianidrido piromelítico (PMGDM – 20% p/p), dos solventes etanol (35% p/p) e 

água (4% p/p), dos fotoiniciadores canforoquinona (0,5% p/p) e etil-4-

dimetilaminobenzoato (EDMAB – 0,5% p/p) e acrescidos análogos biomiméticos 

ácido poliacrílico (APA – 5% p/p) e trimetafosfato de sódio (TMPS – 5%).1,17 O 

adesivo com análogos biomiméticos (a-AB) foi preparado com a mistura de bisfenol 

glicidil dimetacrilato (BisGMA – 70%),  2-hidroxietil metacrilato (HEMA – 29%), 

canforoquinona (0,5%), EDMAB (0,5%), acrescidos com 20% p/p de partículas de 

cálcio-fosfato (Ca/P –  tamanho médio 10-50 mm) que foram constituídas pela 

mistura de fosfato de monocálcio hidratado (MFMC – 9%), fosfato beta-tricálcico 

(þTCP – 10,5%) e Ca(OH)2 (0,5%).17 O primer (p-CT) e adesivo controle (a-CT) 

apenas não apresentaram os análogos biomiméticos e os carreadores de cálcio e 

fósforo citados (Tabela 1). As suspensões foram agitadas durante 1 minuto a 2400 

rpm em uma centrifuga (SpeedMixer).  
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Tabela 1. Composição dos adesivos experimentais 

 

 

b) Caracterização dos adesivos experimentais 

 

i) Grau de conversão FT-IR 

O grau de conversão monomérica dos sistemas adesivos (GC%) foi 

avaliado utilizando espectroscopia infravermelha com transformada de Fourier 

(ALPHA-P FT-IR Spectrometer, Bruker Optics, Ettlingen, Alemanha), através da 

técnica de refletância total atenuada – ATR – (Platinum SingleReflection Diamond 

Accessory (Bruker Optics, Ettlingen, Alemanha). Com o auxílio de uma micropipeta 

(Labmate Soft - St Albans, United Kingdom), 0,6 µl de primer e 0,6 µl de adesivo foi 

aplicado em uma matriz confeccionada por barreira gengival (Top Dam – FGM 

Joinville – Santa Catarina, BR) sobre a superfície do cristal de diamante atenuador 

da refletância (ATR). Foram obtidos espectros no intervalo entre 1700 e 1600 cm-1 

para a observação dos sinais e em 1608 e 1638 cm-1 correspondentes, 

respectivamente, às ligações vinílicas aromáticas do bisfenol A e alifáticas do 

grupamento funcional metacrilato. Os espectros foram obtidos com 20 varreduras e 

resolução de 4 cm-1, temperatura controlada de 25 ± 1ºC. O GC% foi avaliado em 

triplicata.  Após isto, os sistemas adesivos foram fotoativados durante 20 segundos, 

com irradiância de 650 mW/cm2 (Radii-Cal SDI, Bayswater, Victoria, Australia) e os 

Material Composição 
(% em peso) 

Sistema adesivo 
experimental 

controle 
(EXP CT) 

Primer: 
 
HEMA (40%) 
PMGDM (20%) 
Etanol (35%) 
Água (4%) 
Canforoquinona (0,5%) 
EDMAB (0,5%) 
 

Adesivo: 
 
Bis-GMA (70%) 
HEMA (29%)  
Canforoquinona 
(0,5%) 
EDMAB (0,5%) 

Sistema adesivo 
experimental com 

análogos 
biomiméticos  

(EXP AB) 

Primer:  
      + 
APA (5%)  
TMPS (5%) 

Adesivo: 
    + 
MFMC (9%) 
þTCP (10,5%)  
Ca (OH)2 (0,5%) 
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espectros obtidos nas mesmas condições. O GC% foi calculado a partir da área do 

pico alifático C = C a 1638 cm-1 e do pico aromático C = C a 1608 cm-1 de acordo 

com a seguinte equação: 

           














adopoliemeriznãoCCaromáticoCCAlifático

merizadopoliCCaromáticoCCAlifático
xGC

)/(

)/(
1100%  

 

 

ii) Teste de Sorção e Solubilidade 

Inicialmente, os sistemas adesivos foram pesados na balança até obterem 

uma massa constante, a fim de que os solventes fossem volatilizados por completo. 

Após isso, foram confeccionados cinco discos de cada adesivo (SB/ EXP CT/ EXP 

AB) e para isso 35 l de cada adesivo foi dispensado na matriz metálica (6 mm de 

diâmetro de 1mm de espessura) com auxílio de uma micropipeta de 1 a 100 l 

(Labmate Soft - St Albans, United Kingdom). Sobre a matriz foi colocada uma tira de 

poliéster e uma lamínula de vidro (0,3 mm de espessura) que foi comprimida com 

uma carga constante de 0,5 kg durante 30 segundos. Os espécimes foram 

fotoativados por 30 segundos com irradiância de1000 mW/cm2 (Radii-Call – SDI). 

Todos os espécimes foram observados no microscópio óptico (SZ61TR, Olympus - 

Tóquio, JP) com aumento de 40x, objetivando descartar os que apresentavam 

imperfeições (poros internos e externos). 

Em seguida, os espécimes foram colocados em um dessecador com sílica gel 

azul e mantidos em estufa a 37 ± 1º C (Q316B15, Quimis, Rio de Janeiro, Brasil), 

durante 24 horas. Os espécimes foram pesados em balança analítica com precisão 

de 0,01 mg (XP 205, METTER TOLEDO, Greifensee Switzerland) em intervalos de 

24 horas até a obtenção de uma massa constante (variação menor que ± 0,1 mg = 

m1). Após isso, o diâmetro e a espessura dos espécimes foram mensurados com 

paquímetro digital MPI/E-101 (Mytutoyo, Tóquio, Japão). O diâmetro foi mensurado 

em quatro pontos equidistantes e a espessura, no centro e em quadro pontos 

espaçados na circunferência do espécime. Essas medidas foram utilizadas para 

calcular o volume (V) de cada espécime em mm3. 

Posteriormente as medições, os espécimes foram colocados individualmente 

em tubos de polipropileno, imersos em 10 ml de água destilada e colocados em 
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estufa a 37 ± 1º C durante 7 dias. Após o armazenamento em água, os discos foram 

suavemente secos com papel absorvente, pesados na balança analítica de 0,01 mg 

(XP 205, METTER TOLEDO, Greifensee Switzerland) e foi registrado os valores 

referente a m2 (variação menor que ± 0,1 mg = m2).  

Após a estabilização da m2, os espécimes foram secos e submetidos ao 

mesmo processo de secagem descrito para m1, até a obtenção de uma nova massa 

constante (variação menor que ± 0,1 mg = m3).  

A absorção de água (WS) e a solubilidade em água (SL) foram calculadas em 

µg/mm3, usando a seguinte fórmula: 

WS = (M2 - M3) / V 

SL = (M1 - M3) / V 

Onde, Water sorption (WS) = Sorção; Solubility (SL) = solubilidade.  

 

c) Estabilidade Adesiva 

i) Confecção dos espécimes  

Sessenta terceiros molares hígidos, extraídos por indicação cirúrgica 

ou ortodôntica foram limpos e armazenados em cloramina 0,5% por 7 dias para sua 

desinfecção, e mantidos em água destilada até sua utilização. Os dentes tiveram o 

esmalte oclusal removido através das lixas de carbeto de silício 150, 400 e 600 por 

60 segundos a 150 rpm em politriz (DPU 10, Struers, DK). Os dentes foram então 

incluídos com resina acrílica em um anel de PVC. Após a polimerização completa da 

resina (24h), o esmalte periférico foi removido com uma ponta diamantada (3100, 

KG Sorensen, Curitiba, PR, BR) montada em turbina de alta rotação sob 

refrigeração. Após essa remoção do esmalte periférico, os dentes tiveram as raízes 

removidas a 1,5 mm abaixo da junção cemento-esmalte através da cortadeira 

metalográfica (ISOMET 1000, Buehler Ltd, IL, US) e o tecido mole pulpar foi retirado 

com auxílio de uma pinça de algodão. 

 

(1) Formação de dentina afetada por cárie 

Após a confecção dos blocos de dentina descritos anteriormente, 

metade deles (n=30) receberam duas camadas de esmalte ácido-resistente 

(Colorama – CEIL – São Paulo, SP, BR) em todas as regiões do bloco, exceto na 

face correspondente a oclusal. Estes espécimes tiveram a câmara pulpar recoberta 

por um material restaurador provisório (Bioplic-Biodinâmica, Ibiporã, Paraná - BR) e 
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foram fixados individualmente pela porção da câmara pulpar em placas de 24 poços 

para formação de dentina afetada por cárie. As placas com os espécimes foram 

desinfectadas por exposição à luz UV por 30 minutos em capela de fluxo laminar.19 

Os espécimes tiveram lesões cariosas induzidas a partir da incubação destes com 

suspensão celular de Streptococcus mutans (ATCC 25175) em infusão de BHI 

(Brain Heart Infusion – Becton Dickinson and Company, Sparks, MD, USA) 

suplementado com extrato de levedura (Himedia Laboratories; PVT Ltd, Mumbai, 

Índia), 0,5% de glicose (Himedia Labora tories; PVT Ltd, Mumbai, Índia), 1% de 

sacarose (Himedia Laboratories; PVT Ltd, Mumbai, Índia) e 2% S. mutans. A 

concentração da suspensão bacteriana foi determinada medindo a absorção a 660 

nm e ajustada para 108 células/ml.  As placas de cultura de 24 poços foram 

incubadas a 37oC em condições de baixa tensão de oxigênio, durante 14 dias. A 

renovação do meio de cultura e a verificação de contaminação por coloração de 

Gram foi realizada a cada 48 horas durante todo o experimento (14 dias). 18,20,21  

Posteriormente, os espécimes foram lavados com água destilada e 

removidos do interior dos poços. Para identificação e remoção da dentina infectada 

foi aplicado um evidenciador de cárie (Revelecaries – Asfer, São Caetano do Sul, 

São Paulo, BR), associado a uma inspeção tátil-visual com colher de dentina afiada. 

Segundo as orientações do fabricante, a solução evidenciadora de cárie foi aplicada 

por 10 segundos sobre a superfície da dentina e depois lavada com água destilada 

durante 10 segundos.20 A dentina amolecida com coloração rosa-escura foi 

identificada como dentina infectada e a dentina macia com coloração rosa-clara foi 

classificada como dentina afetada. O tecido dentinário infectado foi removido 

cuidadosamente usando uma lixa de carbeto de silício de granulação 4000 até 

atingir uma dentina menos amolecida e ligeiramente pigmentada. 20  

 

ii) Procedimentos Adesivos 

Todos os blocos de dentina (tanto os de dentina afetada por cárie como 

os de dentina hígida) (n=60) foram divididos em grupo controle com adesivo 

comercial (SB; com o sistema adesivo comercial (Adper Scotchbond Multipurpose -

Minnesota, EUA)) (n=20), grupo controle com sistema adesivo experimental (EXP 

CT; com o sistema adesivo experimental) (n=20) e grupo com análogos 

biomiméticos (EXP AB; com o sistema adesivo com análogos biomiméticos) (n=20), 
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sendo metade dos dentes de cada grupo avaliados em 24 horas (n=30) e 12 meses 

de estocagem (n=30). (Tabela 2)  

Em todos os grupos, as superfícies foram condicionadas com ácido 

fosfórico a 37% durante 15 segundos, lavadas com jato de água durante 30 

segundos e o excesso de água foi removido com papel absorvente. O primer foi 

aplicado ativamente na dentina por 20 segundos com auxílio de um microaplicador 

(Aplicador Kg Brush - KG Sorensen – São Paulo, BR) e suavemente seco com ar 

durante 5 segundos. O adesivo foi aplicado vigorosamente durante 10 segundos, 

jateado suavemente com ar e reaplicado por mais 10 segundos e ativado com 

fotoativador (Radii-Call – SDI) durante 40 segundos com irradiância de 1000 

mW/cm2, seguido pela construção incremental de uma camada horizontal de 5 mm 

de espessura de resina composta (Filtek Z100 XT, 3M-ESPE, St. Paul, EUA), que foi 

fotopolimerizada durante 40 segundos a cada incremento. Todo o procedimento 

adesivo foi realizado na câmara de permeabilidade (THD03 – Odeme Dental 

Research – EUA) submetido a 20cmH2O de pressão intrapulpar.  Os espécimes 

restaurados foram estocados em saliva artificial a 37 °C por 24 horas e 12 meses. 

 

Tabela 2. Apresentação dos grupos experimentais 

DENTINA HÍGIDA DENTINA AFETADA TEMPO DE 

ARMAZENAMENTO 

SB SB 
24 horas 

12 meses 
EXP CT EXP CT 

EXP AB EXP AB 

SB = sistema adesivo Scotchbond; EXP CT = sistema adesivo experimental 

controle; EXP AB = adesivo experimental com análagos biomiméticos. 

 

  

iii) Resistência de União (Microtração) 

Os dentes foram seccionados serialmente, sob refrigeração (IsoMet 

1000, Buehler Ltd, IL, US), em dois planos perpendiculares à superfície oclusal de 

modo a obter palitos de dentina de 1 x 1 x 8 mm.  

Após a mensuração da área de secção transversal com um paquímetro 

digital (MPI/E-101, Mytutoyo, Tokyo, JP) foi realizado o teste de microtração, em que 
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os palitos foram fixados com adesivo à base de cianoacrilato (Loctite Super Bonder 

Pincel, Henkel Ltda, Itapevi, SP, BR) em dispositivos para ensaio de microtração e 

submetidos a testes de resistência de união em máquina de ensaio universal (DL 

2000, EMIC, SP, SP, BR), com célula de carga de 50 N e velocidade de 

deslocamento de 1,0 mm/min. Os valores de resistência de união (MPa) foram 

obtidos pela divisão da força máxima (N) pela área de seção transversal dos palitos 

(mm2). O valor da resistência de união de cada unidade experimental foi obtido 

através do cálculo da média dos valores dos palitos logrados de cada dente. 

 

 

(1)  Análise do Padrão de Falha 

Após a ruptura dos espécimes em palito, todas as superfícies de dentina foram 

analisadas em microscópio confocal (OLS4100 Lext, Olympus IMS – Tóquio, JP), 

com a lente de 20 x, para avaliação do tipo de ruptura da interface adesiva de 

acordo com o seguinte critério: 

 Ruptura adesiva – superfície dentinária livre de compósito remanescente 

 Ruptura coesiva em adesivo – superfície dentinária e superfície de compósito 

com adesivo 

 Ruptura coesiva em dentina – presença de fratura na dentina 

 Ruptura coesiva em resina – presença de fratura no compósito 

 Ruptura mista – superfície dentinária livre de compósito remanescente e 

fratura de dentina ou do compósito ocorrendo concomitantemente. 

 

 

d) Tratamento dos Dados 

A análise estatística foi realizada utilizando o software Statgraphics Centurion 

Software 16.1 (Manugistics, Rockville, MD, EUA). Inicialmente, os testes de Shapiro-

Wilk e Levene foram aplicados para verificar a normalidade das distribuições e a 

homocedasticidade das variâncias. Os dados foram submetidos à análise de 

variância de múltiplos fatores (sistema adesivo, dentina e tempo de estocagem) e o 

teste de Tukey HSD foi aplicado para contrastar os fatores. Todas as análises foram 

realizadas no nível de significância de α = 0,05. 
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Figura 1. Fluxograma do estudo 
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4) RESULTADOS 

 

a) Quanto à caracterização dos sistemas adesivos experimentais 

 

i) Grau de Conversão  

 

Os resultados do grau de conversão estão apresentados na Tabela 3 com as 

suas médias e desvios padrões. A Análise de Variância não revelou diferença 

significativa entre os grupos (p=0,0817). A incorporação dos análogos biomiméticos 

no adesivo experimental não afetou o GC% do sistema adesivo quando comparado 

ao grupo controle experimental. 

 

 

Tabela 3. Grau de Conversão (GC%) dos sistemas adesivos com e sem 

análogos biomiméticos 

Adesivos GC % 

EXP CT 93,28 (1,80)
 A 

EXP AB 90,88 (2,15) 
A 

Valores com a mesma letra são estatisticamente similares (ANOVA, α=0.05). EXP 

CT= adesivo experimental controle; EXP AB = adesivo experimental com análogos 

biomiméticos. 

 

 

ii) Sorção e Solubilidade 

 

A comparação das médias de sorção (SW) dos adesivos analisados não 

mostraram diferença estatística entre eles. Já quanto às médias de solubilidade 

(SL), o adesivo EXP AB apresentou valor maior (p<0,05) quando comparado ao 

adesivo SB e EXP CT, que entre si não apresentaram diferença estatística. (Tabela 

4) 
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Tabela 4. Resultado Sorção (WS) e Solubilidade (SL) (g/mm3) 

Adesivos Médias WS Médias SL 

SB 146 (0,0 %) 
A

 33,8 (0,1%) 
A 

EXP CT 130 (0,0%) 
A 26,2 (0,0%) 

AB 
 

  EXP AB 88 (1,5%) 
A 48,9 (0,1%) 

B 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística entre os 

grupos. WS = sorção; SL = solubilidade; SB = sistema adesivo Scothbond; EXP CT= 

sistema adesivo experimental controle; EXP AB = sistema adesivo experimental com 

análogos biomiméticos. 

 

 

b)   Quanto à estabilidade adesiva 

 

i) Resistência de União (Microtração) 

 

Na Tabela 5 podemos observar os valores médios do teste de resistência de 

união tanto em 24 horas quanto em 12 meses após envelhecimento em saliva 

artificial dos sistemas adesivos testados nos diferentes tipos de substrato dentinário 

(dentina sadia e dentina afetada por cárie). Após 24 horas, não foi observado 

diferença estatística entre os grupos independentemente do tipo de dentina. No 

entanto, após 12 meses de estocagem, o adesivo experimental com análogos 

biomiméticos apresentou melhor desempenho, revelado pela maior média de 

resistência de união, em dentina afetada por cárie quando comparado com os 

demais sistemas testados. Com relação ao grupo de dentina sadia após 12 meses, 

tal resultado não foi observado, já que as médias de resistência de união foram 

semelhantes entre todos os grupos testados. 
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Tabela 5. Resultado Resistência de união - Microtração (MPa) 

Dentina Adesivos 24 horas 12 meses 

Hígida SB 21,72 (5,19) A a 21,06 (1,09) A a 

EXP CT 23,02 (4,98) A a 17,78 (3,82) A b 

EXP AB 20,24 (5,19) A a 20,23 (4,78) A a 

Afetada SB 18,09 (6,61) A a 20,11 (2,96) A a 

EXP CT 18,02 (5,01) A a 20,29 (1,47) A a 

EXP AB 17,13 (5,94) A a 28,41 (4,27) B b 

Letras maiúsculas diferentes na vertical (coluna) indicam diferença estatística entre 

os grupos da mesma coluna. Letras minúsculas diferentes na horizontal (linha) 

indicam diferença estatística no mesmo grupo nos diferentes tempos de estocagem 

(24 horas e 12 meses). SB = sistema adesivo Scothbond; EXP CT= sistema adesivo 

experimental controle; EXP AB = sistema adesivo experimental com análogos 

biomiméticos. 

 

ii) Análise Padrão de Falha 

 

Quanto à análise do padrão de falha após a microtração de 24 horas, 

observa-se uma maior predominância de falha mista em todos os grupos e uma 

quantidade significativa de falhas coesivas adesivas no grupo experimental controle 

em dentina afetada. (Gráfico 1) 

Após 12 meses, apesar da predominância de falhas nos grupos 

continuarem sendo a mista, há um maior número de falhas adesivas observadas em 

todos os grupos. (Gráfico 2).  

Os exemplos das falhas encontradas (mista, coesiva adesiva, adesiva, 

coesiva resina, coesiva dentina) estão nas imagens de confocal a laser na figura 2. 
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Gráfico 1. Análise do Padrão de Falha em 24 horas. EXP AB DA = sistema adesivo 

experimental com análogos biomiméticos em dentina afetada; EXP AB DH = sistema 

adesivo experimental com análogos biomiméticos em dentina hígida; EXP CT DA = 

sistema adesivo experimental controle em dentina afetada; EXP CT DH = sistema 

adesivo experimental controle em dentina hígida; SB DA = sistema adesivo 

Scotchbond em detina afetada; SB DH = sistema adesivo Scotchbond em dentina 

hígida. Coes Ad = coesiva adesiva; Coes Den = coesiva em dentina; Coes Res = 

coesiva em resina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Análise do Padrão de Falha em 12 meses. EXP AB DA = sistema adesivo 

experimental com análogos biomiméticos em dentina afetada; EXP AB DH = sistema 

adesivo experimental com análogos biomiméticos em dentina hígida; EXP CT DA = 

sistema adesivo experimental controle em dentina afetada; EXP CT DH = sistema 

adesivo experimental controle em dentina hígida; SB DA = sistema adesivo 
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Scotchbond em detina afetada; SB DH = sistema adesivo Scotchbond em dentina 

hígida. Coes Ad = coesiva adesiva; Coes Den = coesiva em dentina; Coes Res = 

coesiva em resina. 

 

 

 

Figura 2. Imagens analisadas no microscópio Confocal a laser, representativas dos 

tipos de falha encontradas. Mista (A), coesiva adesiva (B), adesiva (C), coesiva 

resina (D), coesiva dentina (E). 
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5) DISCUSSÃO 

 

Os sistemas adesivos denominados passivos (baseados apenas na mistura dos 

monômeros) são incapazes de interagir terapeuticamente com os tecidos dentais. Já 

os materiais denominados bioativos, possuem efeito terapêutico, com capacidade 

antibacteriana, anti-enzimática e/ou remineralizante.22 Estratégias de 

remineralização baseadas em modelos biomiméticos (ou seja, remineralização 

intrafibrilar e interfibrilar) estão marcando um novo caminho para o material bioativo 

dental, uma vez que esta abordagem poderia potencialmente não apenas estabilizar 

a interface dentina-resina, mas também restaurar as propriedades mecânicas da 

dentina subjacente na camada híbrida. 13,14,23 

 Nos últimos anos, várias estratégias foram testadas in vitro para induzir a 

precipitação de apatita nos espaços de colágeno interfibrilar e intrafibrilar, bem como 

em regiões de resina onde a infiltração adesiva era incompleta. Além disso, a 

presença de íons de cálcio e outros íons metálicos mostrou um efeito inibitório sobre 

a atividade enzimática. Partículas liberadoras de íons e análogos biomiméticos 

foram estudados para remineralização de camada híbrida. No geral, a estratégia de 

remineralização depende do conteúdo mineral remanescente. 23,24 

A fim de induzir a precipitação de apatita nos espaços de colágeno intrafibrilar da 

dentina completamente desmineralizada, uma abordagem de remineralização não 

clássica foi sugerida, baseada no uso de nano-precursores minerais metaestáveis 

assistidos por análogos biomiméticos de proteínas não colagenosas. Essas 

moléculas servem como estabilizadores para os precursores minerais (evitando a 

cristalização interfibrilar prematura) e como moldes para guiar o crescimento da 

apatita de maneira orientada e hierarquicamente organizada dentro da matriz de 

colágeno. Isso é conhecido como a abordagem de remineralização "de baixo para 

cima". 18,25,26 

No presente estudo, o sistema adesivo utilizado foi anteriormente descrito por 

nosso grupo de pesquisa18 e trata-se de um sistema de três passos formulado com 

análogos biomiméticos incluídos no primer e cálcio e fosfato adicionados ao adesivo. 

O ácido fosfórico 37% é aplicado na superfície da dentina para criar uma camada 

totalmente desmineralizada. Este adesivo experimental foi baseado em uma mistura 
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de Bis-GMA, HEMA e PMGDM. Bis-GMA é um monômero aromático de alto peso 

molecular que melhora as propriedades mecânicas dos adesivos. HEMA é um 

monômero monofuncional solúvel em água que melhora a miscibilidade entre os 

componentes hidrofóbico e hidrofílico da mistura adesiva, aumentando sua 

difusibilidade através da dentina. 27,28 PMGDM, um monômero adesivo ácido que foi 

anteriormente usado como matriz em um agente de união dentário com liberação de 

íons e um cimento à base de fosfato de cálcio. 28,29 Já, os ortofosfatos de cálcio 

(CaP) têm sido amplamente testado em resinas compostas experimentais.23 Dentre 

as diferentes fases do CaP, o fosfato de cálcio amorfo (ACP) é conhecido como 

precursor da apatita e, como tal, normalmente é escolhido como fonte de cálcio e 

fosfato. Outras fases CaP, com diferentes razões Ca: P (e, portanto, diferentes 

solubilidades) foram testadas como partículas liberadoras de íons em materiais à 

base de resina, como fosfato dicálcico dihidratado (DCPD) e fosfato tetracálcico 

(TTCP) e β-fosfato tricálcico (β-TCP). 23 Adicionalmente, o PAA atua como uma 

molécula de ligação ao cálcio. É empregado como análogo de proteínas não 

colágenas ácidas, como a proteína da matriz dentinária 1 (DMP 1) para estabilizar e 

controlar as dimensões das fases amorfa do carbonato de cálcio e fosfato de cálcio 

23,30,31,32 TMPS é um análogo de fosfoforina que se liga a fibrilas de colágeno 

produzindo sítios fosforilados e carregados negativamente que atraem 

nanoprecursores, promovendo a nucleação homogênea de cristais de apatita.33 

Outros peptídeos com afinidade para minerais e especificamente para HA também 

demonstraram imitar o papel das proteínas naturais, especialmente sequências de 

peptídeos mais curtas, ligando-se ao colágeno por meio de interações eletrostáticas 

e sequestrando cálcio e fosfato para iniciar a deposição mineral. 34 

Mesmo considerando todos os componentes do sistema adesivo experimental 

com análogos biomiméticos testado, os dados de nosso estudo prévio18 não 

demonstraram neoformação de hidroxiapatita em dentina hígida e em dentina 

afetada por cárie. No entanto, foi demonstrada uma significativa inibição da atividade 

das proteases da matriz dentinária, inclusive em dentina afetada, além de depósitos 

de cálcio e fosfato na camada híbrida evidenciado por EDS. Esse dado nos levou a 

supor que a sua utilização em substrato de dentina afetada por cárie proporcionaria 

uma estabilidade significativa na força de adesão a longo prazo. 
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O grau de conversão é um fator importante para a durabilidade da adesão 

dentina-restauração, onde um alto grau de conversão leva a formação de um 

polímero altamente reticulado diminuindo a vulnerabilidade das interfaces adesivas à 

degradação. 35 Os análogos biomiméticos incluídos no adesivo experimental não 

interferiram no grau de conversão quando comparado ao adesivo sem os análogos. 

O GC% dos sistemas adesivos experimentais variou de 90,99% a 93,28%. Os altos 

valores provavelmente foram influenciados pela estrutura química dos monômeros 

usados na formulação dos adesivos. O comportamento do HEMA pode permitir uma 

redução na viscosidade da mistura adesiva, favorecendo sua reação com as 

ligações C = C de cadeias longas, mesmo após estas estarem presas na rede 

polimérica. 36 

Uma variedade de processos químicos e físicos está diretamente relacionada à 

sorção e solubilidade. Este processo pode produzir efeitos deletérios, como 

alterações volumétricas, físicas e químicas na estrutura e função dos polímeros. 37,38 

O aumento da solubilidade do EXP AB pode ser justificado pela solubilidade limitada 

de partículas de cálcio e fosfato impedindo a homogeneização completa da mistura 

dos monômeros, tornando as partículas suscetíveis de serem lixiviadas da matriz 

resinosa. 37,39 Um fator importante a considerar é o benefício que esse aumento da 

solubilidade do EXP AB pode trazer ao liberar cálcio e fosfato inativando as 

proteases da matriz dentinária,18 sem colocar em risco a estabilidade adesiva 

conforme foi demonstrado pela microtração do presente estudo.  

Estudos in vitro são primordiais para avaliar a efetividade dos diversos sistemas 

adesivos presentes no mercado, e o substrato dentinário sadio é usualmente 

empregado. Todavia, na clínica, nos deparamos, com frequência, com substrato 

dentinário alterado, ou seja, dentina afetada por cárie ou esclerosada. Esse último 

substrato se caracteriza pela redução da permeabilidade associada ao aumento da 

dureza devido à obliteração gradual dos túbulos dentinários e hipermineralização da 

dentina intertubular. 40 A dentina afetada é um tecido passível de ser remineralizado, 

mas por sua vez, apresenta-se como um substrato mais difícil para adesão, devido a 

umidade aumentada (como consequência do fato de que a água substitui os 

minerais perdidos em igual volume), fazendo com que ocorra perda de minerais na 

matriz intertubular, ocasionando efeito negativo na resistência à tração.41 Por isso a 

escolha de usar também a dentina afetada por cárie para testar o adesivo 
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experimental com análogos biomiméticos. No entanto, os nossos resultados 

imediatos (24 horas de armazenamento em saliva artificial) não demonstraram uma 

média de força de adesão inferior para o grupo de dentina afetada. 

A pressão pulpar varia com diferentes situações clínicas e fisiológicas e 

condiciona a permeabilidade dentinária, que é quantificada pelo movimento de fluido 

através da dentina. A permeabilidade, por sua vez, sofre alterações de acordo ao 

grupo etário, processos patológicos como a cárie, área de superfície de difusão 

dentinária (resultado do número e diâmetro dos túbulos), espessura da dentina, 

temperatura e proximidade da polpa. 5,42 Para ser mais representativo das condições 

clínicas, a máquina de permeabilidade dentinária e simulação de pressão intrapulpar 

foi utilizada para realização dos procedimentos adesivos, tanto em dentina afetada 

quanto hígida. Todavia, isso pode ter justificado os valores mais baixos de forma 

geral em todo o teste de resistência de união. 

Uma recente revisão de literatura nos mostra a falta de estudos avaliando 

resistência de união à microtração das interfaces resina-dentina usando 

remineralização biomimética após estocagem. 23 Um trabalho testou o uso de um 

primer à base de água contendo ácido poliacrílico (PAS) e análogos de STMP 

associados a um adesivo contendo partículas de liberação de íons e o mesmo não 

apresentou diminuição na força de união após três meses, porém, quando o adesivo 

bioativo foi usado sem o primer ou em combinação apenas com PAS, a resistência 

de união diminuiu após o armazenamento. 43 

No presente estudo não foram observadas diferenças estatísticas entre os 

adesivos em 24 horas, já após 12 meses de estocagem em saliva artificial, o adesivo 

com análogos biomiméticos apresentou maior valor quando comparado aos outros 

adesivos e ao mesmo adesivo testado em 24 horas quando utilizado em dentina 

afetada por cárie. Isso sugere um aumento nas propriedades mecânicas das fibrilas 

de colágeno devido não apenas a remineralização intrafibrilar, mas também aos 

cristais interfibrilares organizados 18,23 e inibição da atividade das proteases da 

matriz dentinária previamente demonstrada. 18 

  Após a análise dos palitos no microscópio confocal, observou-se que a 

falha prevalente entre os grupos é a mista, seguida da coesiva em dentina. Esses 

resultados não são os usualmente encontrados nos artigos, e assim, acredita-se que 

há uma simplificação do método de análise do padrão de falha através do 
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microscópio óptico, obtendo-se uma sobrenotificação de falhas adesivas, que são 

difíceis de serem analisadas e confirmadas no microscópio óptico. Após 12 meses 

de estocagem, o adesivo EXP AB apresentou um aumento de falhas coesivas em 

dentina, justificando o aumento de resistência de união da sua interface adesiva. 

As hipóteses nulas do trabalho, em que o adesivo experimental com análogos 

biomiméticos não aumentaria a força de adesão e a qualidade da interface adesiva 

entre a dentina afetada por cárie e a resina, e que não haveria alterações na 

caracterização do adesivo experimental com os análogos biomiméticos, foram 

rejeitadas, uma vez que houve diferença estatística no teste de resistência de união 

(tabela 5) e sorção e solubilidade (tabela 4) entre os adesivos testados, apesar de 

não ter tido diferença quanto ao grau de conversão dos adesivos experimentais. 

Novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas por nosso grupo a fim de elucidar 

questões surgidas durante a realização do presente trabalho, tais como: o grau de 

conversão do sistema adesivo experimental na camada híbrida; se os maiores 

valores de resistência de união encontrados em dentina afetada por cárie após 12 

meses de estocagem também seriam justificados por maior dureza na dentina e uma 

possível remineralização, que poderia ser comprovada pelos testes de nanodureza 

superficial da dentina; e, se a estabilidade de adesão estaria mantida e/ou 

aumentada tendo como modo de estocagem outros sistemas, como por exemplo, 

ciclos de desafio cariogênico e remineralização, mimetizando uma situação clínica.  
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6) CONCLUSÃO 

Dentro das limitações do estudo, pode-se concluir que a incorporação de 

análogos biomiméticos de proteínas não colagenosas ao sistema adesivo 

experimental: 

- Não altera o grau de conversão 

- Altera a solubilidade 

- Aumenta a resistência de união em dentina afetada por cárie após 12 meses de 

estocagem em saliva artificial  
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8) ANEXO 1 
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