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RESUMO

Silva VLM Poskus LT. Efetividade de sistemas adesivos experimentais modificados

por carbodiimida e solvatados em diferentes solventes. [tese] Niterói: Universidade

Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021.

O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  a  influência  da  incorporação  do  1-etil-3-  (3-

dimetilaminopropil)  carbodiimida  –  EDC  (C)  no  grau  de  conversão  (GC%),  na

estabilidade da união resina-dentina, na degradação do colágeno e na inativação de

MMP de sistemas adesivos experimentais solvatados em acetona (A), etanol (E) ou

tetra-hidrofurano  (T).  O  EDC  (0,5M)  foi  adicionado  aos  primers  experimentais

constituídos por HEMA, PMGDM e água, solvatados em A, E ou T, formando seis

grupos  (A,  AC,  E,  EC,  T,  TC).  O  adesivo  foi  constituído  por  BISGMA,  HEMA,

canforoquinona  e  EDMAB.  O  GC%  foi  avaliado  por  espectroscopia  FT-IR  e  a

resistência de união resina-dentina foi  avaliada por meio do teste de microtração

(RU), imediatamente e após um ano de armazenamento em saliva artificial a 37oC.

Os dados foram analisados por meio de análise de variância e o teste de Tukey (α =

0,05) foi  aplicado para contraste.  Não houve diferença estatística no GC% entre

todos  os  sistemas  adesivos  (p>  0,05).  Os  sistemas  adesivos  contendo  EDC

mantiveram  a  estabilidade  da  RU após  armazenagem de  um ano  (p>  0,05).  A

incorporação de EDC em primers de sistemas adesivos solvatados principalmente

em acetona e etanol parece ser uma estratégia eficaz para melhorar a longevidade

das  estruturas  adesivas  ao  longo  do  tempo,  uma  vez  que  contribuiu  para  a

estabilidade da adesão resina-dentina. 

Palavras-chave:  sistema  adesivo,  carbodiimida,  solventes,  desenvolvimento  de

materiais, fibras colágenas .



ABSTRACT

Silva  VLM  Poskus  LT.  Effectiveness  of  experimental  adhesives  modified  by

carbodiimide  and  solvated  by  differents  solvents  [thesis].  Niterói:  Universidade

Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021.

The  aim  of  the  present  study  was  to  evaluate  the  influence  of  1-ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl)carbodiimide – EDC (C) on the degree of conversion (DC%),

resin-dentin bonding stability, collagen degradation, and MMP inactivation produced

by  experimental  adhesive  systems  solvated  in  acetone  (A),  ethanol  (E)  or

tetrahydrofuran (T).  EDC (0,5M) was added to experimental primers consisting of

HEMA, PMGDM, and water, solvated in A, E, or T, performing six groups (A, AC, E,

EC,  T,  TC).  The  adhesive  consisted  of  BISGMA,  HEMA,  camphorquinone,  and

EDMAB.  DC% was  evaluated  by  FT-IR  spectroscopy.  The  μTBS was evaluated

immediately  and  after  one  year  of  artificial  saliva  storage  at  37oC.  Data  were

analysed using ANOVA and Tukey’s HSD test (α = 0.05). No statistical significance in

DC% was found among all adhesive systems (p > 0.05).  The incorporation of EDC

into primers of etch-and rinse adhesives systems solvated mainly in acetone and

ethanol seems to be an effective strategy to improve the longevity of the adhesive

structures over time, as the resin-dentin bonding stability was preserved.

Keywords:   adhesive  system,  carbodiimide,  solvents,  materials  development,

collagen fibril.
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1. INTRODUÇÃO 

A  manutenção  da  integridade  da  interface  adesiva  é  um  dos  principais

desafios das restaurações estéticas. Quando em dentina, seu colapso pode produzir

a  hidrólise  das  estruturas  poliméricas  da  camada  híbrida  (1,  2),  bem  como  a

degradação  enzimática  das  fibras  colágenas  não  protegidas  pelos  monômeros

adesivos  (2-4).  O  mecanismo  de  formação  da  camada  híbrida  envolve  o

condicionamento ácido da dentina, a infiltração da blenda adesiva e a polimerização

in  situ desta  nos espaços nanométricos  produzidos pela  dissolução seletiva  dos

cristais  de  hidroxiapatita.  No  entanto,  com  sistemas  adesivos  convencionais,  o

infiltrado  monomérico  pode  não  se  difundir  por  toda  a  espessura  de  dentina

desmineralizada  ou  ficar  subpolimerizado  em  função  do  excesso  de  água

remanescente entre as fibras colágenas, o que pode produzir regiões de colágeno

destituídas de proteção que são mais suscetíveis à ação enzimática de catepsinas e

metaloproteinases presentes na matriz dentinária (MMPs) (1, 3, 4, 5). 

Neste contexto, evitar a ação dessas colagenases e gelatinases parece ser

uma  alternativa  adequada  à  prevenção  da  degradação  das  fibras  colágenas

expostas,  preservando  a  camada  híbrida  e,  consequentemente,  melhorando  a

longevidade das restaurações. Estudos prévios (6,7) têm investigado a eficácia de

diferentes inibidores de MMPs na manutenção da integridade da camada híbrida e

na resistência de união de diferentes sistemas adesivos à dentina.  Dentre estas

substâncias,  o  1-etil-3  (3-dimetilaminopropil)  carbodiimida  (EDC),  além  da

capacidade de inibição de diferentes MMPs (8, 9), atua também como um agente

promotor de ligações cruzadas através da formação de ligações covalentes às fibras

de  colágeno,  melhorando  suas  propriedades  mecânicas  e  tornando-as  mais

resistentes à degradação (8, 10) 

Neste campo, Mazzoni et al  (11) demonstraram que a aplicação tópica de

0,3M EDC, após o condicionamento ácido da dentina, preservou a resistência de

união de sistemas adesivos convencionais de um ou dois frascos por um período de

12  meses.  Resultado  que  foi  corroborado  pelo  estudo  de  Scheffel  et  al  (12)

utilizando a concentração de 0,5M EDC como pré-tratamento da dentina.  Outros

estudos demonstraram que o solvente utilizado para preparar as soluções de EDC

influenciou na proteção das fibras de colágeno contra a degradação enzimática, o
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que foi associado ao maior potencial de reticulação do colágeno ao EDC solvatado

na acetona do que em etanol ou água (13, 14).

Solventes orgânicos são incorporados aos sistemas adesivos com o objetivo

de solvatar  os  diferentes  monômeros presentes  em suas composições,  evitando

reações de separação de fases, e, principalmente, auxiliar na remoção do excesso

de água entre as fibras colágenas (15), melhorando a difusão dos monômeros e a

sua  polimerização  in  situ na  dentina  desmineralizada  (2).  Recentemente,  foi

mostrado que o tetrahidrofurano (THF), um solvente com alta pressão de vapor, foi

capaz de manter  a estabilidade da resistência de união à dentina produzida por

adesivos  experimentais  convencionais  por  períodos  de  6  (16)  e  12  (17)  meses.

Segundo os autores, estes resultados se deram em função da alta volatilidade do

THF,  facilitando  a  remoção  do  excesso  de  água  presente  na  dentina

desmineralizada,  aspecto  que  tem influência  direta  nas  propriedades  físicas  dos

polímeros adesivos (18-21). 

Apesar  do  efeito  positivo  do  EDC  na  estabilidade  da  interface  adesiva

comprovado nos estudos prévios (11, 12), isto foi obtido com a sua aplicação tópica

previamente ao sistema adesivo, o que implica na introdução de mais uma etapa no

protocolo clínico. Somado a isso, o estudo que relatou a influência de diferentes

solventes no mecanismo de ação do EDC (13), restringiu-se à análise da resistência

mecânica das fibras colágenas à degradação, não havendo informações na literatura

sobre esta influência na estabilidade da interface adesiva. No campo da ciência dos

materiais,  poderiam  ser  considerados  inovadores  sistemas  adesivos  contendo

carbodiimida que possam, ao mesmo tempo, participar na formação da estrutura

adesiva polimérica da camada híbrida. Com base nesta premissa, foi desenvolvido

este estudo.
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESES

2.1 Objetivos 

Incorporar o EDC (0,5M) em sistemas adesivos convencionais experimentais

de  dois  frascos,  solvatados  em diferentes  solventes  (acetona,  etanol  e  THF),  e

avaliar se esta incorporação poderia influenciar na integridade da união entre resina

e dentina, promovendo sua maior longevidade.

2.1 Objetivos específicos

2.1.1 Avaliar se a incorporação do EDC interfe no grau de conversão dos sistemas

adesivos experimentais solvatados em diferentes solventes.

2.1.2  Avaliar  se  a  incorporação  do  EDC  nos  sistemas  adesivos  experimentais

influencia na estabilidade da resistência de união à dentina.

2.2 Hipóteses nulas do estudo (H0)

H01: A presença do EDC ou o tipo de solvente não influenciaria no grau de conversão

dos sistemas adesivos experimentais. 

H02: A incorporação do EDC nos sistemas adesivos experimentais, independente do

solvente utilizado, não melhoraria a estabilidade da resistência de união à dentina.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Produção dos Sistemas Adesivos Experimentais

As estruturas químicas do EDC e dos solventes utilizados para formular

todos os sistemas adesivos estão apresentadas na Tabela 1. Uma mistura de

primer experimental foi formulada utilizando os monômeros HEMA (2-hidroxietil

metacrilato) (40% em peso) e PMGDM (dimetacrilato glicerol pirometil) (20% em

peso), que foram obtidos na Esstech Inc. (Essington, PA, EUA). Água (5% em

peso) e acetona (A), etanol (E) ou tetra-hidrofurano (T) (35% em peso) foram

utilizados como solventes, obtidos na  Labsynth (Diadema, SP, Brasil).  EDC (C)

(0,5M), adquirido da ThermoFisher Scientific (RockFord, IL, EUA), foi incorporado

ao primer experimental, exceto para os grupos controle, produzindo os seguintes

grupos: A, AC, E, EC, T e TC. O adesivo foi formulado consistindo de BISGMA

(dimetacrilato de éter diglicidílico de bisfenol A) (70% em peso) e HEMA (29% em

peso),  ambos obtidos  da Esstech  Inc.  (Essington,  PA,  EUA),  Canforoquinona

(0,5% em peso ) e EDMAB (N, N-dimetil-4-aminobenzoato de etila) (0,5% em

peso), adquiridos da Sigma Aldrich (Milwaukee, WI, EUA), foram incorporados

como fotoiniciador e agente redutor,  respectivamente.  Todos os componentes

foram pesados em balança analítica (XP 205, METTLER TOLEDO, Greinfensee,

Suíça) e, em seguida, misturados manualmente e em uma centrífuga (150.1 FVZ

SpeedMixer DAC, FlackTek, Inc., Hamm, Alemanha) a 1300 rpm por 2 min.

Tabela  1 - Estrutura química do EDC e solventes usados nesta pesquisa.

EDC*

Acetona Etanol Tetrahidrofurano
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Solventes**

* ThermoFisher Scientific (RockFord, IL, USA)

** Labsynth (Diadema, SP, Brasil)

3.2 Grau de conversão (GC%)

O grau de conversão monomérica (n=5) foi avaliado através de espectroscopia

infravermelha  com  transformada  de  Fourier  (FT-IR),  utilizando  a  técnica  de

refletância total  atenuada – ATR - (Alpha-P / Platinum ATR Module, Bruker Optics

GmbH,  Ettlingen,  Alemanha).  Primeiramente,  a  evaporação  dos  solventes  dos

primers  experimentais  foi  monitorada  por  meio  de  balança  analítica  (XP  205,

METTLER  TOLEDO,  Greinfensee,  Suíça)  em  um  ambiente  escuro,  até  que  o

equilíbrio de massa fosse alcançado ( variação constante de +10-5g). Uma barreira

resinosa fotoativável (Top Dam Blue, FGM, Joinvile, SC, BR) foi colocada ao redor

do cristal de ATR do FT-IR com a finalidade de conter o sistema adesivo analisado.

Previamente,  por  meio  de  uma  micropipeta  monocanal  volume  variável  0,5-10ul

(Labmate Soft, St Albans, Inglaterra, Reino Unido), 0,6 μl do primer de cada grupo

(A, AC, E, EC, T, TC) e 0,6 μl do adesivo foram misturados. A mistura foi dispensada

sobre o cristal ATR do espectrômetro FT-IR (Alpha-P / Platinum ATR Module, Bruker

Optics GmbH, Ettlingen, Alemanha), e os espectros foram registrados entre 1500 e

1800  cm-1,  usando  40  varreduras  com  resolução  de  4cm-1.  Em  seguida,  a

fotoativação foi realizada por 20 s (Raddii-cal, SDI inc., Victoria Australia, 1000mW /

cm2), e os espectros foram registrados exatamente como realizados para a mistura

não polimerizada.  O GC% foi  calculado a partir  da razão entre  as  integrais  das

bandas de absorção da ligação C = C alifática (1638 cm-1) e da ligação C = O (1608

cm-1),  usada  como  padrão  interno,  que  foram  obtidas  a  partir  das  misturas

polimerizadas e não polimerizadas, usando a seguinte fórmula: 

GC% = {1 - (R polimerizada / R não polimerizada)} x 100
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onde 'R' é uma área integrada em 1638 cm-1 / área integrada em 1608 cm-1.

3.3 Preparo dos dentes para Resistência de união

 Foram utilizados  molares humanos livres de cárie (Aprovação do Comitê de

Ética  HUAP  CAAP  79098117.7.0000.5243)  nesta  metodologia.  Os  elementos

dentários foram armazenados em solução aquosa de cloramina T 0,5% a 4ºC por 7

dias para desinfecção e mantidos em água destilada até o momento do uso.  O

esmalte oclusal foi removido, sob refrigeração constante, com papel de carbeto de

silício (SiC) granulação 180 (Arotec, Cotia, SP, Brasil), a uma rotação de 350 rpm

(DPU 10, Struers, Copenhagen, Denmark) até a obtenção de uma superfície plana

de dentina e o esmalte periférico foi removido com broca diamantada (# 3100, KG

Sorensen, Cotia, SP, Brasil) utilizando uma caneta de alta rotação sob refrigeração.

Em seguida, os dentes foram analisados em estereomicrocópio (SZ61TR, Olympus,

USA), com aumento de 20X, para constatar a total remoção do esmalte. Com auxílio

de um esquadria, os dentes foram posicionados com a interface plana da dentina

paralela ao plano horizontal, estabilizados com cera utilidade (New wax U, Technew,

Rio  de  Janeiro,  RJ,  Brasil)  e  incluídos  pelas  raízes,  com  resina  acrílica

autopolimerizável (Jet, Clássico, Campo Limpo Paulista, SP, Brasil), dentro de anéis

(altura 15mm, diâmetro 20mm) de PVC (Tigre Brasil, São Paulo, SP, Brasil). Após a

polimerização  da  resina  acrílica,  os  dentes  foram distribuídos  aleatoriamente  de

acordo com os grupos deste estudo.

3.4  Resistência de união (RU) e avaliação do padrão de fratura

          Sessenta dentes foram divididos em seis grupos de acordo com o sistema

adesivo experimental utilizado ( A, AC, E, EC, T e TC). Com o objetivo de padronizar

a  camada  de  esfregaço,  as  superfícies  oclusais  foram lixadas,  sob  refrigeração

constante, por 60 s com papel de SiC granulação 600, (Arotec, Cotia, SP, Brasil) e
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em seguida, a dentina foi condicionada com ácido fosfórico 37% (Condac 37, FGM,

Joinvile, SC, Brasil) por 15 s, enxaguada em água destilada por 30 s e seca com 2

papéis absorventes. O primer foi aplicado ativamente na dentina por 60 s e seco

suavemente  com  jato  de  ar  por  5  s.  Posteriormente,  o  adesivo  foi  aplicado

ativamente por 20 s, espalhado suavemente com jato de ar por 5 s e fotoativado

com irradiância de 1000mW/cm2 por 20 s (Raddii-cal, SDI inc., Victoria Australia). Um

bloco de compósito de 4 mm de altura (Z100, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) foi

construído de forma incremental sobre a superfície dentinária, com incrementos de

1,0 mm de espessura, sendo cada incremento fotoativado  por 40s (Raddii-cal, SDI

inc., Victoria Australia, 1000mW / cm2). Após armazenamento em saliva artificial a

37°C por 24h, cada dente foi seccionado longitudinalmente nas direções mesio-distal

e vestíbulo-lingual, (IsoMet 1000, Buëhler, Lake Bluff, IL, EUA), produzindo palitos

de compósitos-dentina com seção transversal de aproximadamente 1mm2. Após o

corte,  todos os palitos foram avaliados em estereomicroscópio,  com aumento de

20x, e aqueles que apresentavam defeitos estruturais foram descartados. Os palitos

obtidos de cada dente (unidade experimental) foram armazenados em eppendorfs

individuais,  imersos em saliva  artificial  e  mantidos  em estufa  a  37oC (Q316B15,

Quimis, SDI, Victoria, Australia). Imediatamente, os palitos da metade dos dentes de

cada grupo foram submetidos ao teste de microtração (I), e da outra metade, foram

testados após um ano (Y) de armazenamento em saliva artificial  (n=5).  A saliva

artificial  de  cada  eppendorf  foi  trocada  mensalmente  e  seu  pH  monitorado

semanalmente.  Primeiramente,  para  o  teste  de  microtração,  foi  realizado  a

mensuração  e  registro  da  área  de  seção  transversal  de  cada  palito  com  um

paquímetro  digital  (MPI/E-101,  Mytutoyo,  Tokyo,  Japan)  após  lavagem em água

corrente. A seguir, cada palito foi fixado com cola de cianoacrilato (Superbonder Gel,

3M,  São  Paulo,  SP,  Brasil)  a  um dispositivo  (ODMT03d,  Odeme Biothecnology,

Joaçaba,  SC,  Brasil)  para  ensaio  de  microtração em uma máquina de ensaios

(EMIC  DL  2000,  São  José  dos  Pinhais,  SP,  Brasil),  e,  a  uma  velocidade  de

deslocamento de 1,0 mm / min, uma carga de tração foi aplicada até a ruptura. A RU

(MPa) foi calculada de acordo com a carga alcançada no momento da ruptura (N) e

a  área  da  seção  transversal  (mm2)  de  cada  palito  testado.  Posteriormente,  os

padrões  de  falhas  de  todas  as  superfícies  dentinárias  foram  analisados  em

estereomicroscópio,  com aumento  de  40X  (SZ61TR Olympus,  Tóquio,  Japão)  e

foram classificados de acordo com o seguinte critério: adesivo (falhas na interface
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adesiva),  coesivo (falhas ocorrendo na dentina ou na resina composta) ou misto

(mistura de falha adesiva e coesiva dentro da mesma superfície fraturada).

3.5– Análise Estatística

Os  dados  foram  analisados  por  meio  do  software  Statgraphics  5.1

(Manugistics, Rockville, MD, EUA). Primeiramente, os testes de Shapiro-Wilk e de

Levene foram utilizados para avaliar a distribuição dos erros e a homogeneidade das

variâncias, respectivamente. Com base nessas análises preliminares, os dados de

GC%  e  RU  foram  analisados  através  de  análise  de  variância  de  dois  (tipo  de

solvente e presença de EDC) e três fatores ( tempo, tipo de solvente e presença de

EDC) respectivamente, e teste Tukey para contraste entre médias. Foi utilizado um

nível de significância α = 0,05. O padrão de falha foi analisado descritivamente.
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4. RESULTADOS

4.1- Grau de conversão (GC%)

Os valores médios do grau de conversão (GC%) para os sistemas adesivos

experimentais estão apresentados na Fig. 1. De acordo com a análise estatística,

não houve diferença significante entre os grupos (p>0,05).

Fig.1 – Gráfico de barras dos  valores médios do Grau de Conversão (GC%) de

todos os sistemas adesivos experimentais.

4.2 - Resistência de união (RU) e avaliação do padrão de falha

Os resultados  de resistência de união imediato e após um ano de imersão

em  saliva  artificial  dos  sistemas  adesivos  experimentais  estão  apresentados  na

tabela 2. No tempo de 24 horas, os grupos experimentais A, AC e E apresentaram

valores médios de RU semelhantes entre si (p>0,05) e superiores (p<0,05) aos dos
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grupos  EC,  T  e  TC,  que  por  sua  vez  também  não  apresentaram  diferenças

estatísticas entre si (p>0,05). Após um ano de armazenamento em saliva artificial, os

grupos  A,  AC,  E  e  EC  apresentaram  valores  médios  de  RU  estatisticamente

semelhantes (p>0,05) e maiores do que os grupos T e TC (p<0,05), que por sua vez

apresentaram  valores  médios  estatisticamente  semelhantes  (p>0,05).  Todos  os

sistemas adesivos modificados por EDC mantiveram os valores médios de  RU após

um  ano  de  armazenamento  em  saliva  artificial  (p>0,05),  enquanto  os  grupos

experimentais  A,  E  e  T  apresentaram uma  redução  significativa  da  RU após  o

mesmo período de armazenamento (p<0,05).

 Tabela 2 – Valores médios e  desvios-padrões  de RU (MPa) dos sistemas

adesivos  experimentais  em  diferentes  períodos  (24h  e  após  1  ano  de

armazenamento em saliva artificial).

Grupos 24 horas 1 ano

A 33.32 A,a(0.91) 27.06 B,a(2.63)

AC 30.10 A,a(3.35) 26,68 A,a(3.97)

E 32.01 A,a(1.67) 25,95 B,a(1.65)

EC 21.72 A,b(2.18) 24.13 A,a(4.79)

T 20.42 A,b(0,91) 14,62 B,b(1.75)

TC 19,08 Ab(1.75) 16.48 Ab(0.88)

Valores com a mesma letra (minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas)

indicam ausências de diferença estatística.  (Teste de Tukey´s HSD,  α  =

0.05)

A distribuição dos padrões de falhas após o teste de RU, em 24 h e após 1

ano, é apresentada na Fig. 2. Foi observado um predomínio de falhas adesivas em

todos os sistemas adesivos experimentais, porém os grupos T e TC foram os únicos

que apresentaram um aumento  substancial  de  falhas adesivas após um ano de

armazenamento em saliva artificial.



20

Fig.2 – Representação gráfica dos Padrões de Falhas (%) de todos os sistemas

adesivos  experimentais em diferentes períodos (24h e após1 ano)
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5. DISCUSSÃO

O  mecanismo  de  união  dos  sistemas  adesivos  à  dentina  envolve  a

difusão  e  a  polimerização  in  situ  de  seus  monômeros  dentro  da  dentina

desmineralizada, formando a camada híbrida. Embora essa estratégia seja bem

aceita,  a ativação de MMPs é capaz de degradar  as fibras  de colágeno não

protegidas  pelos  monômeros  adesivos  durante  os  procedimentos  adesivos,

prejudicando a longevidade da interface adesiva. O EDC, aplicado como um pré-

tratamento da dentina, demonstrou inibir a ação das MMPs (9, 23) e melhorar a

resistência de união de alguns sistemas adesivos à dentina ao longo do tempo

(12). Embora este seja um achado interessante, irá levar a introdução de mais

um passo clínico no protocolo adesivo. Portanto, no presente estudo o EDC foi

diretamente  incorporado  à  formulação  dos  sistemas  adesivos  no  sentido  de

avaliar  a  sua  efetividade  e  simplificar  o  protocolo  adesivo.  Dentro  do  nosso

conhecimento, esta é a primeira vez em que esta estratégia é testada. O EDC foi

incorporado na concentração de 0,5 M com base em um estudo anterior (10),

que mostrou efetividade na inibição de MMPs quando uma solução aquosa de

HEMA-0,5 M EDC foi aplicada na dentina.

Os resultados do presente estudo não mostraram significância estatística

no GC% para todos os sistemas adesivos. Além disso, também foi observado

que os sistemas adesivos carregados com EDC foram capazes de manter  a

estabilidade da união resina-dentina ao longo do tempo e diminuir a atividade

enzimática endógena da dentina, independente do tipo de solvente. Com base

nestes  aspectos,  a  primeira  hipótese nula  foi  aceita,  enquanto  a  segunda foi

parcialmente rejeitada. 

Para  um  material  de  base  polimérica  como  os  sistemas  adesivos,  a

qualidade  da  rede  polimérica,  que,  em  parte,  é  influenciada  pelo  grau  de

conversão do monômero, é mandatória para a obtenção de propriedades físico-

mecânicas  adequadas  (24).  Em  outras  palavras,  quanto  maior  o  grau  de

conversão,  menos  monômeros  não  reagidos  permanecem dentro  da  camada

híbrida (25). No presente estudo, o grau de conversão dos sistemas adesivos

experimentais variou de 77,2% a 82,4% (fig. 1), valores que estão de acordo com



22

outros estudos que avaliaram adesivos disponíveis comercialmente (24, 26, 27).

Dessa  forma,  foi  hipotetizado  que  as  moléculas  de  EDC  não  reagiram

quimicamente  com  os  monômeros  presentes  nas  formulações  adesivas

experimentais, não interferindo na propagação de sua reação de polimerização

(6).  Diante  disso,  pode-se  supor  que  a  incorporação  de  EDC  nos  primers

experimentais não influenciou negativamente a qualidade das redes poliméricas

formadas após as reações de polimerização, o que, por sua vez, pode contribuir

para  uma  baixa  permeabilidade  e  uma  baixa  expressão  de  nanoinfiltração,

fatores essenciais  para um melhor desempenho da interface adesiva (28). 

O solvente orgânico desempenha um papel importante no mecanismo de

ação  dos  sistemas  adesivos.  Primeiramente,  atua  mantendo  os  diferentes

monômeros  em  solução  (15),  evitando  reações  de  separação  de  fases  que

podem interferir  na difusibilidade do adesivo na rede de colágeno exposta da

dentina desmineralizada (29). Além disso, os solventes são fundamentais para o

deslocamento  do  excesso  de  água  da  dentina  (15),  permitindo  uma  melhor

polimerização  in situ dos monômeros dentro das fibras de colágeno. Em 24 h,

nossos resultados mostraram que os sistemas adesivos solvatados com acetona

e etanol (sem EDC) apresentaram resistência de união à dentina semelhante

(Tabela  2),  corroborando os  achados  de  estudos  anteriores  (16,17,30).  Além

disso, contrariando dois desses estudos citados (16,17) a RU de 24 h  do sistema

adesivo solvatado por THF foi estatisticamente menor do que os solvatados por

acetona  e  etanol.  Esses  resultados  sugerem  que  a  acetona  e  o  etanol

removeram de modo mais efetivo a água da dentina desmineralizada do que o

THF,  possibilitando  uma  melhor  polimerização  in  situ dos  monômeros  dos

sistemas adesivos (grupos A e E) dentro da rede de colágeno exposta. 

Uma  das  propriedades  físicas  mais  importantes  envolvidas  na

evaporação do solvente é a pressão de vapor (mmHg), portanto, quanto maior for

o seu valor, mais fácil será a evaporação do solvente. Aliado a isso, o ponto de

ebulição  (oC),  que  influência  diretamente  na  velocidade  de  evaporação  do

solvente, também é de fundamental importância (13). Considerando os valores

dessas propriedades para a acetona: 184 mmHg / 56,2 oC e etanol: 44,6 mmHg /

78,3oC, a semelhança entre o 24 h-RU para os sistemas adesivos solvatados por
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esses solventes foi inesperada porque, teoricamente, a maior pressão de vapor

da acetona e seu baixo ponto de ebulição permitiriam uma rápida evaporação do

solvente-água da dentina do que aquela produzida pelo  etanol. No entanto, o

estudo  de  Sideridou  e  cols.  (31)  poderia  suportar  os  presentes  resultados.

Analisando a  absorção  de  água de resinas  à  base  de dimetacrilato,  aqueles

autores mostraram que o poli-Bis-GMA apresentou maior absorção de água do

que o poli-Bis-EMA, explicando que os grupos -OH do Bis-GMA apresentam uma

maior densidade de energia coesiva para pontes de hidrogênico com moléculas

de água (2980 J/cm3)  do que os grupos -O- (881 J/cm3)  do Bis-EMA. Assim,

pode-se hipotetizar que, no presente estudo, o etanol formou um nível mais alto

de ponte de hidrogênio com a água da dentina do que a acetona, que possui um

grupo =O (densidade de energia coesiva = 775 J/cm3),  formando assim uma

solução azeotrópica que favoreceu e igualou a remoção da água dos sistemas

adesivos  solvatados  com  etanol   àquela  ocorrida  com  os   solvatados  com

acetona durante a secagem dos espécimes com ar (29).

O mesmo raciocínio pode explicar a menor RU  em 24 h apresentado pelo

sistema adesivo  solvatado  com THF.  Embora  este  solvente  apresente  uma  alta

pressão de vapor (173 mmHg), próxima à da acetona, seu alto ponto de ebulição (66
oC) e a presença de um grupo -O- (881 J/cm3) poderiam ter prejudicado a remoção

da  água  da  rede  de  colágeno  exposta,  o  que  poderia  ter  impactado  na  sua

resistência de união imediata à dentina. Além das diferenças na concentração de

THF usado nesta pesquisa (35% em peso) e nesses estudos anteriores (40% em

peso) (16, 17), esses aspectos podem explicar as diferenças entre os valores de

resistência de união entre eles. Assim, é razoável afirmar que um equilíbrio entre a

pressão de vapor, ponto de ebulição e densidade de energia coesiva para ligação de

H com água é crucial para prever a influência de um solvente no desempenho de

sistemas adesivos. 

Independentemente  do  tipo  de  solvente,  os  três  sistemas  adesivos

experimentais  sem EDC não  foram capazes  de  manter  a  estabilidade  da  união

resina-dentina  por  um  período  de  1  ano  de  armazenamento  de  saliva  artificial

(Tabela 2). Esse resultado está de acordo com o estudo de Fontes et al. (17), que

também  mostraram  valores  menores  de  resistência  de  união  após  um  ano  de

armazenamento  para  sistemas  adesivos  solvatados  em  acetona,  etanol  e
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tetrahidrofurano combinados com água. Na verdade, esse comportamento é apoiado

por estudos prévios que mostraram que sistemas adesivos sem aditivos especiais,

como os inibidores de MMPs e agentes de ligações cruzadas, não são capazes de

manter a estabilidade da união resina-dentina ao longo do tempo (32-34), o que está

relacionado à lixiviação de monômeros não reagidos e à degradação hidrolítica das

fibras de colágeno não protegidas dentro da camada híbrida (28, 35, 36). Em termos

percentuais,  a  redução da RU foi  de  18,7% para  acetona,  18,9% para  etanol  e

28,4% para  THF,  números que podem reforçar  a  baixa  capacidade do THF em

deslocar a água da dentina desmineralizada.

Por outro lado, as formulações adesivas carregadas com EDC mantiveram a

estabilidade da união resina-dentina por um período de um ano (Tabela 2). Embora

usando estratégias diferentes,  alguns estudos anteriores sobre a manutenção da

resistência de união resina-dentina após um ano, quando o EDC foi aplicado como

um  pré-tratamento  dentinário,  podem  ser  usados  para  apoiar  os  resultados

presentes (11, 12, 36). Scheffel  e cols. (10) já haviam mostrado uma diminuição

significativa na atividade de MMPs em dentina condicionada com ácido tratada com

uma solução  aquosa  de  HEMA-0,5  M  EDC,  sugerindo  que  o  EDC poderia  ser

incorporado em primers adesivos sem perder sua eficácia contra MMPs. De acordo

com a Fig. 2, pode-se observar que a maioria das falhas foi adesiva para todos os

grupos experimentais, com maior número de falhas adesivas para os grupos T e TC

após  um  ano,  o  que  pode  estar  relacionado  com  os  menores  valores  de  RU

encontrados para esses grupos.

O EDC atua formando ligações do tipo amida com o colágeno (37,38). O

presente  estudo  reforça  que  o  EDC,  mesmo  quando  incorporado  aos  primers

solvatados em acetona e etanol, foi capaz de aumentar a resistência do colágeno

dentinário, evitando sua degradação .

Apesar de Ekambaram e cols. (13) demonstrarem melhora do potencial do

EDC para formação de ligações cruzadas ao colágeno, quando utilizada acetona

como solvente, no presente estudo o tipo de solvente na formulação do primer não

foi  fator  decisivo  para  sua  ação.  Ainda  em  relação  aos  solventes,  embora  a

incorporação do EDC tenha reduzido os valores de resistência de união imediata

apenas para os primers solvatados em etanol, não foram encontradas diferenças

entre os grupos A, AC, E e EC após um ano de armazenamento em saliva artificial,

o que sugere que essa incorporação não foi tão prejudicial. Por outro lado, o efeito
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positivo  fornecido  pelo  EDC  não  foi  observado  para  os  primers  solvatados  em

tetrahidrofurano após um ano de avaliação dos valores de resistência de união .

Esse achado pode reforçar a pouca capacidade desse solvente de ser incorporado a

novas formulações de adesivos.

Embora  os  resultados  do  presente  estudo  tenham  mostrado  que  a

incorporação de 0,5M EDC nas formulações adesivas teve sucesso em manter a

estabilidade da união resina-dentina por um período de 1 ano, novas pesquisas com

diferentes concentrações de EDC  devem ser abordados em estudos futuros.
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6. CONCLUSÕES

6.1  A  incorporação  do  EDC inão  interferiu  no  grau  de  conversão  dos  sistemas

adesivos experimentais solvatados em acetona, etanol e tetrahidrofurano.

6.2 A incorporação do EDC nos sistemas adesivos experimentais  não influenciou na

estabilidade da resistência de união à dentina após um ano.

Dentro das limitações do presente estudo, concluiu-se que a incorporação

de  0,5M EDC em primers  de  sistemas  adesivos  convencionais  de  dois  frascos,

principalmente  para  aqueles  solvatados  em  acetona  e  etanol,  melhorou  a

longevidade da interface dentina-adesivo,  sem influenciar  no grau de conversão.

Essa  estratégia  apresenta  potencial  para  o  desenvolvimento  de  novos  sistemas

adesivos com melhor desempenho.
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