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RESUMO 
 

 
 

Caldas IP. A influência da metodologia na avaliação da citotoxicidade dos sistemas 

adesivos [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2020. 

 
A elevada demanda por restaurações dentárias que além de estéticas 

fossem também minimamente invasivas, resultou em um rápido desenvolvimento da 

tecnologia adesiva para materiais odontológicos. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar in vitro a citotoxicidade de quatro adesivos dentinários, dois convencionais 

(Adper Scothbond, Optibond), e dois autocondicionantes (Clearfill SE Bond e Single 

Bond Universal) em culturas de fibroblastos pulpares humanos, empregando duas 

diferentes formas de exposição do material às células: a barreira dentinária, usando 

discos de dentina humana de 500μm simulando cavidade profunda e a técnica com 

exposição direta dos extratos ao meio de cultura, conforme a ISO 10993-5. Para 

análise dos resultados da viabilidade celular, nas duas metodologias, foi eleito o teste 

do XTT. As médias foram normalizadas pelo grupo controle (células não expostas) em 

cada modelo. Em seguida, os grupos experimentais foram comparados por uma 

análise de variância não-paramétrica, pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido de um 

pós-teste de Dunn. Os resultados apontaram que os adesivos convencionais e os 

autocondicionantes foram citotóxicos pois induziram uma viabilidade menor que 70% 

em relação ao grupo controle no teste com exposição aos extratos (p<0,05). No teste 

empregando a barreira de dentina, observou-se que a viabilidade celular foi maior com 

o Clearfill SE Bond (p<0,05), enquanto os demais adesivos mantiveram seus efeitos 

citotóxicos. O SingleBond Universal apresentou a menor viabilidade celular quando 

utilizada a barreira dentinária. Concluiu-se que a dentina humana, utilizada no teste 

da barreira dentinária, funcionou como um obstáculo que impediu a difusão de 

substâncias para a polpa, diminuindo a citotoxicidade dos materiais restauradores 

dentários. O teste da barreira dentinária é um método in vitro adequado de verificação 

de citotoxicidade para materiais restauradores dentários, por simular de forma mais 

fidedigna a condição clínica. 

 
Palavras-chave: adesivos dentinários, materiais dentários, testes de toxicidade; 

materiais biocompatíveis. 



ABSTRACT 
 

 
 

Caldas IP. The influence of the methodology in the evaluation of the cytotoxicity of 

adhesive systems [thesis]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2020. 

 
The high demand for dental restorations that in addition to being aesthetic are 

also minimally invasive, resulting in a rapid development of adhesive technology for 

dental materials. The aim of the present study was to evaluate in vitro a cytotoxicity of 

four dental adhesives, two etch-and-rinse (Adper Scothbond, Optibond) and two self- 

etch (Clearfill SE Bond and Single Bond Universal), in cultures of human pulp 

fibroblasts using two different forms of exposure of the material to the cells. The dentin 

barrier, using 500μm human dentin discs simulating deep cavity, and a technique with 

direct exposure of extracts to the culture medium, according to ISO 10993-5. To 

analyze the results of cell viability, in both methodologies, the XTT was chosen or 

tested. The media were normalized by the control group (unexposed cells) in each 

model. Then, the groups of experiments were compared by a non-parametric analysis 

of variance, by the Kruskal-Wallis test, followed by a Dunn post-test. The results 

indicated for adhesives and self-etchings were cytotoxic, as they can cause a viability 

of less than 70% in relation to the control group in the extraction exposure test (p 

<0.05). No test using the dental barrier prevents cell viability from being greater with 

Clearfill SE Bond (p <0.05), while the other adhesives maintain their cytotoxic effects. 

The SingleBond Universal exhibited the lowest cell viability when used in the dental 

barrier. It was concluded that human dentin, used no dental barrier test, functioned as 

an obstacle that prevented the diffusion of substances to a pulp, decreasing the 

cytotoxicity of dental restorative materials. The dental barrier test is an in vitro method 

suitable for the verification of cytotoxicity for dental restorative materials, in a more 

similar way to a clinical clinic. 

 
 

Keywords: dentin-bonding agents; dental materials, toxicity tests; biocompatible 

materials. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

A elevada demanda por restaurações dentárias que além de estéticas 

fossem também minimamente invasivas, resultou em um rápido desenvolvimento da 

tecnologia adesiva para materiais odontológicos. Atualmente existem diversos tipos 

de adesivos que podem ser classificados, segundo a estratégia adesiva, em 

convencionais (etch-and-rinse ou total-etch) ou autocondicionantes (self-etch) (1). 

De acordo com o número de etapas de aplicação, existem os adesivos 

convencionais de três passos (ácido fosfórico, primer e adesivo), que são aplicados 

em fases distintas, e o de dois passos, em que o ácido é aplicado em um primeiro 

momento, e uma solução única contendo o primer e o adesivo é utilizada 

posteriormente. Na estratégia autocondicionante, não existe uma etapa prévia em 

separado para o ácido fosfórico. No sistema autocondicionante de dois passos, um 

primer exerce a função de ácido e primer, seguida da aplicação do adesivo. Já nos 

sistemas de um passo, apenas uma solução única é aplicada na estrutura dental 

(2)(3). 

Devido aos materiais odontológicos estarem em íntimo contato com tecidos 

(isto é, dentes e tecidos moles bucais), direta ou indiretamente, a biocompatibilidade 

é um dos requisitos mais críticos para os adesivos dentinários (4). Nesse sentido, foi 

demonstrado que componentes frequentemente presentes em adesivos e resinas 

restauradoras, como HEMA (metacrilato de 2-hidroxietil) e TEGDMA (dimetacrilato de 

trietileno glicol), respectivamente, podem difundir-se através dos túbulos dentinários e 

atingir o tecido pulpar nas concentrações consideradas tóxicas para as células 

pulpares (5). De fato, a polimerização incompleta dos sistemas adesivos normalmente 

libera uma certa porcentagem de monômeros residuais (6). 

Entende-se como grau de conversão (DC) a extensão que as ligações 

duplas de carbono (C=C) de monômeros de resina são convertidas em ligações 

simples de carbono (C-C), para formar polímeros durante a reação de polimerização 

dos adesivos. Entretanto, essa transformação nunca é completamente alcançada, e 

no caso da fotopolimerização, é influenciada por vários fatores como a fonte de luz, 

intensidade, espectro de emissão, tempo de exposição, viscosidade e espessura da 

camada adesiva, temperatura, inibição da camada de oxigênio, presença de 
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solventes, concentrações, tipos e misturas de fotoiniciadores, bem como os tipos e 

proporções dos monômeros (7). 

A liberação dos monômeros de resina foi relacionada como uma das 

possíveis causas dos efeitos adversos dos adesivos dentinários (8). Em estudo 

avaliando o grau de conversão de diferentes tipos de adesivos, Wegehaupt et al (7) 

encontraram um maior grau de conversão nos adesivos convencionais do que nos 

autocondicionantes, e correlacionaram o grau de conversão como um dos fatores que 

contribuem para a liberação de monômeros e indiretamente para a citotoxicidade dos 

adesivos. 

Vale ressaltar que o estudo da citotoxicidade de adesivos dentinários é 

imprescindível uma vez que frequentemente estão em contato com a dentina vital, ou 

em casos de acidentes com tecido gengival (9), podendo causar não apenas a 

inflamação, mas também reações alérgicas (10). 

Em revisão sistemática de literatura com o objetivo de verificar a 

citotoxicidade dos sistemas adesivos, Caldas et al (11) apontaram uma ausência na 

padronização metodológica entre os estudos. No referido trabalho, dos dez artigos 

selecionados, apenas quatro afirmaram o uso de métodos padronizados, como os 

preconizados pela International Standards Organization (ISO) (12)(13). 

A relevância da padronização da metodologia para avaliar a qualidade dos 

produtos e processos biotecnológicos voltados à bioengenharia e aos biomateriais 

médicos / odontológicos tem sido cada vez mais reconhecida na comunidade científica 

(14). Considerando a importância da avaliação de riscos de materiais em contato 

próximo com tecidos humanos, a adesão às normas internacionais (15) pode 

desempenhar outros papéis além de apenas fornecer a base para a rastreabilidade 

na aprovação regulatória de produtos. A padronização também pode contribuir para a 

harmonização dos resultados, permitindo comparações entre estudos e ajudando a 

reduzir a confusão de resultados conflitantes na ciência (16). 

Os métodos que utilizam a dentina como barreira têm como objetivo 

melhorar as avaliações de segurança dos materiais dentários, ajudando a entender 

como as características do substrato da dentina podem afetar a difusão molecular de 

agentes tóxicos no tecido pulpar (18). Estes testes devem incorporar discos de dentina 

de espessura que simule a situação clínica desejada. Considerando diferentes 

espessuras dos discos de dentina, Jiang et al (17) concluíram que em cavidades 
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profundas os sistemas adesivos convencionais apresentaram um potencial agressivo 

ao tecido pulpar. 

Ao analisar as diferentes metodologias empregadas na exposição in vitro 

aos adesivos (11), estudos utilizando o método da barreira dentinária, identificaram os 

adesivos convencionais como mais tóxicos, enquanto na técnica com exposição direta 

dos extratos no meio de cultura, encontraram maior citotoxicidade para os adesivos 

autocondicionantes. Esta divergência de resultados demonstra que o modo de 

exposição do material às células pode influenciar no resultado. 

Vale ressaltar que a liberação dos componentes citotóxicos pode ser 

também afetada pela permeabilidade dentinária, sendo influenciada por alguns 

fatores, como cárie, envelhecimento e estímulos externos (19). 

Considerando as células utilizadas nos estudos de citotoxicidade, 

odontoblastos e/ou fibroblastos pulpares e/ou gengivais, refletem os principais tecidos 

expostos aos sistemas adesivos. Acrescenta-se que a avaliação da citotoxicidade com 

estes tipos de células é relevante, pois tanto a gengiva como a polpa podem responder 

de diferentes maneiras quando em contato com os materiais dentários. Ademais, suas 

formas de exposição são clinicamente diferentes, devido à presença ou não de tecidos 

dentários duros (7). Entretanto, a literatura mostra que as células pulpares humanas 

não imortalizadas ou de cultivos primários, que não sofreram nenhuma alteração 

genética, podem ser o modelo de estudo mais indicado, pois mantêm as 

características do tecido original (20). 

Diante do que foi até aqui exposto, é fato que as metodologias de estudo 

para os adesivos dentinários existentes no mercado não oferecem segurança na 

aceitação dos resultados, em decorrência da falta de padronização nas pesquisas 

(11). 
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2. PROPOSIÇÃO 
 
 
 

- Avaliar in vitro a citotoxicidade de quatro adesivos dentinários em culturas 

de fibroblastos pulpares humanos empregando diferentes técnicas de exposição: 

barreira dentinária, usando discos de dentina humana simulando cavidade profunda; 

e com exposição direta dos extratos ao meio de cultura; 

- Analisar comparativamente as duas diferentes metodologias empregadas; 

- Verificar possíveis diferenças entre a citotoxicidade dos adesivos de 

condicionamento total e autocondicionantes; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

 
O presente estudo foi submetido ao Comitê̂ de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro - Universidade Federal Fluminense – UFF 

(CAAE: 14341719.0.0000.5243). 

Para a verificação da citotoxicidade dos sistemas adesivos duas diferentes 

metodologias foram empregadas no presente estudo: utilização de barreira de dentina 

simulando a condição clínica (Fig.1A), e exposição direta do extrato dos adesivos no 

meio de cultura (Fig. 1B). 

 

 
Figura 1 – A – Teste com Barreira Dentinária; B – Teste com Exposição do extrato no meio. 

 
 

 
3.1 Materiais utilizados 

 
 

Neste estudo, duas gerações de adesivos de amplo uso clínico foram 

utilizadas conforme descrito na tabela 1. Para critério de avaliação comparativa 

utilizou-se, como controle negativo, as células expostas somente ao meio de cultura. 
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SISTEMA ADESIVO CLASSIFICAÇÃO COMPOSIÇÃO PROTOCOLO 

 
Adper™ 

Scotchbond™ 
Multiuso 

(ADP) 
(3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA) 
Lote: 

N895031(Primer); 
N843842 (Adhesive). 

 
 
 
 

Convencional de 3 
passos 

 

 
Primer: HEMA, ácido 
polialcenoico, água; 

Adhesive: Bis- GMA, 
HEMA, aminas terciárias, 

Fotoiniciadores. 

- Ácido Fosfórico 
35% 15’’; 

- Enxague 15’’ e 
secagem com papel 
absorvente; 

- Aplicação do 
primer. Secagem 5’’; 

- Aplicação do 
adesivo e 
fotopolimerização. 

 
 

Optibond S 
(OPT) 

(Kerr, Orange, CA, 
USA) 

Lote: 6824233 

 
 

Convencional de 2 
passos 

 
Adesivo: Bis- GMA, HEMA, 
GDMA, GPDM, etanol, CQ, 
ODMAB, BHT, dióxido de 
silício pirogenado, A174, 
aluminoborossilicato de 
bário, Na2Si6F (31513) 

- Ácido Fosfórico 
35% 15’’; 

- Enxague 15’’ e 
secagem com papel 
absorvente; 

- Aplicação do 
adesivo e 

fotopolimerização. 

 
 

ClearFill SE Bond 
(CLF) 

(Kuraray, Tokyo, 
Japan) 

Lote: A20314(primer); 
A80513 (Bond). 

 
 
 

Autocondicionante 
de 2 passos 

Primer: MDP, HEMA, 
Dimetacrilato hidrófilo, CQ, 

N.N-dietanol-p-toluidina 
água. 

Bond: MDP, Bis-GMA, 
HEMA, Dimetacrilato 
hidrófobo., CQ, N.N- 

dietanol-p-toluidina, Sílica 
coloidal silanizada. 

 
- Aplicação ativa do 
primer 20’’ e 
aplicação de jato de 
ar; 

- Aplicação do bond, 
leve jato de ar e 
fotopolimerização. 

Single Bond 
Universal 

(UNI) 
(3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA) 
Lote: 3503418 

 
 

Autocondicionante 
de 1 passo 

MDP, silano, água, etanol, 
HEMA, resinas 

dimetacrilatos, copolímero 
de metacrilato de ácidos 

poliacrílicos e ácido 
polialcenóico, iniciadores, 

carga 

 
- Aplicação ativa do 

adesivo por 20’, 
aplicação de jato de 

ar e 
fotopolimerização. 

Tabela 1 – Materiais Utilizados 
 
 

3.2 Cultivo Celular 
 
 

As células de fibroblastos pulpares empregadas no presente estudo foram 

doadas pelo Centro de Processamento Celular Curityba Biotech (Anexo 2). Para o 

cultivo dos fibroblastos pulpares empregou-se o meio DMEM (Cultilab, Campinas, SP, 

Brasil) suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS, Gibco-Invitrogen, Grand 

Island, NY, EUA) e dois antibióticos, 100UI/mL de penicilina e 100μg/mL de 

estreptomicina. O número de células viáveis totais foi quantificado em câmara de 

Neubauer pelo método do azul de Tripan 0,4%, resultando em 98% de viabilidade. As 
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Lavagem das células 
com BSS 

Tripsinização das 
células 

Centrifugação por 3 
minutos a 1.600RPM 

Incubação por 24h a 
37°C sob 5% de CO2 

Semeadura das células 
em placa de 96 poços 

Contagem e cálculo de 
viabilidade com Azul de 

Tripan 

Remoção do meio e 
adição de 200μL do 
extrato dos adesivos 

Incubação por 24h a 
37°C sob 5% de CO2 

Teste de viabilidade 
celular (XTT) 

 
 
 

células foram então semeadas em placa de cultura celular a uma densidade de 1,5 x 

104 células por poço, seguido por incubação durante 24h a 37°C sob 5% de CO2. 

 
3.3 Teste com Exposição Direta ao Extrato 

 
 

Preparo do Extrato 

Os extratos foram produzidos a partir da aplicação de cada adesivo, 

manipulado de acordo com as instruções do fabricante, no fundo de uma placa de 24 

poços, e fotoativado por 10 segundos, utilizando um fotopolimerizador diodo emissor 

de luz Valo (Ultradent Products, Inc., South Jordan, USA) com 1400 mW/cm2 de 

intensidade de luz. Em seguida acrescentou-se 1100μL de meio DMEM sem soro em 

cada poço e então a placa foi armazenada em estufa a 37oC em uma atmosfera de 

5% de CO2 por 24h (15)(12). 

Após 24h, o meio com soro foi removido da placa com células e adicionou- 

se 200μL da solução do extrato dos adesivos em cada poço. O DMEM sem soro foi 

utilizado como controle negativo (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 - Etapas do teste com exposição direta ao extrato. 
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3.4 Teste com Barreira Dentinária 
 
 

Preparo dos discos de dentina 

Foram utilizados 20 terceiros molares humanos, hígidos, extraídos de 

pacientes com idade de 18 a 25 anos, imergidos em etanol 70% por 15 minutos e 

armazenados em água destilada. Para a confecção dos espécimes, os dentes foram 

limpos, secos e qualquer remanescente de material orgânico removido com a ajuda 

de uma cureta periodontal. O esmalte da superfície oclusal dos dentes foi desgastado 

com lixas de carbeto de silício de granulação n° 600 montadas em uma politriz elétrica 

giratória horizontal refrigerada à água (DPU 10, Struer, Dinamarca), até ser obtida 

uma superfície dentária plana (Figura 3A). 

A superfície oclusal da coroa foi fixada com adesivo instantâneo multiuso 

(TekBond, Saint-Gobain, SP, Brasil) em uma base metálica (Figura 3B), de forma que 

o longo eixo do dente ficasse perpendicular à base e permitisse acoplar esse conjunto 

na matriz metálica da máquina de corte ISOMET (IsoMet 1000, Buehler,Lake Bluff, 

Illinois, EUA). 

As raízes foram removidas através de um corte ligeiramente acima da 

junção amelocementária e paralelamente à face oclusal a uma altura correspondente 

ao teto da câmara pulpar, utilizando disco de diamante (IsoMet 1000, Buehler,Lake 

Bluff, Illinois, EUA) sob refrigeração à água (Figura 3C). 

As bases foram então acopladas em uma máquina para padronização de 

preparo dentário, utilizando uma caneta de alta rotação (Extratorque 505C, Kavo Kerr, 

SC, Brasil) e ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana (FG1090 KG 

Sorensen, SP, Brasil), deixando a dentina com formato circular uniforme e com 

diâmetro de 8mm (Figura 3D). Posteriormente, um segundo corte foi realizado com 

disco de diamante, paralelo ao primeiro, para a obtenção de discos de dentina com 

500ɥm de espessura (Figura 3E), isto é, a dentina mais profunda (17)(15)(12). 

Os discos de dentina foram mantidos separadamente em água deionizada, 

até o momento da realização dos testes. 
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Figura 3- Etapas da confecção dos discos de dentina. A – Aplainamento da superfície oclusal; B – 

Dente fixado na base metálica; C – Remoção da raiz utilizando disco de diamante; D – Preparo da 

dentina com uniformização do diâmetro; E – Disco de dentina finalizado. 

 
 
 
 

Teste da Barreira Dentinária 

Um dispositivo de encaixe em teflon para simulação de uma câmara pulpar 

e aplicação do teste da barreira dentinária foi elaborado e então fabricado pela Odeme 

Dental Research (SC, Brasil). (Figura 4). 
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Figura 4 – Fotos do dispositivo elaborado para aplicação do teste da barreira dentinária. 

A- Dispositivo fechado. B – Dispositivo aberto. C – Disco de dentina sobreposto. D – Disco de dentina 

encaixado e dispositivo fechado. 

 
A suspensão celular foi adicionada a uma placa de cultura de 48 poços, 

junto a parte inferior do dispositivo e o conjunto incubado a 37oC em uma atmosfera 

de 5% de CO2 por 24h para adesão dos fibroblastos pulpares. Os discos de dentina, 

previamente confeccionados e esterilizados por plasma de Peróxido de Hidrogênio, 

foram preparados através da aplicação dos sistemas adesivos conforme instruções 

dos fabricantes e fotoativados por 10 segundos, utilizando o fotopolimerizador Valo 

(Ultradent Products, Inc., South Jordan, USA) com 1400 mW/cm2 de intensidade de 

luz. Posteriormente, os discos foram posicionados sobre a parte inferior do dispositivo 

(Figura 4C) e em seguida encaixou-se a parte superior para estabilização do bloco 

(Figura 4D). Sobre os discos foram adicionados 200μL de meio DMEM, e o conjunto 

armazenado em estufa a 37oC em uma atmosfera de 5% de CO2 por 24h (Figura 5). 

 
 
 

Lavagem das células 
com BSS 
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células 

 
Centrifugação por 3 
minutos a 1.600RPM 

Contagem e cálculo de 
viabilidade com Azul 
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Estabilização dos 
discos com a parte 
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discos de dentina 
preparados com 
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dispositivo 

 

Incubação por 24h a 
37°C sob 5% de CO2 

 
Semeadura das células 
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dispositivo 
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Teste de viabilidade 

celular (XTT) 

 
 

Figura 5 - Esquema das etapas do teste com barreira dentinária. 
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3.5 Análise da Viabilidade Celular 
 
 

Para análise dos resultados da viabilidade celular, nas duas metodologias 

empregadas no presente estudo, foi eleito o teste do XTT (2,3-bis [2-methoxy-4-nitro- 

5-sulfopheny]-2H-tetrazolium-5-carboxyanilide), por meio do Kit Cell Proliferation II 

(Sigma, Merck, Darmstadt, Alemanha). O teste baseia-se na capacidade de enzimas 

mitocondriais de converterem sais solúveis de tetrazolium em compostos solúveis de 

formazano, medidos por sua absorbância a 480nm em um leitor de microplacas 

UV/Vis (PowerWave XS, BioTek Instruments, Winooski, VT, Estados Unidos). 

Para realização do teste XTT, o meio foi aspirado dos poços as células 

foram lavadas com 200μL de tampão fosfato-salino (PBS - phosphate buffered saline). 

Em seguida, foi acrescentado 200μL/poço de meio DMEM, e mais 50μL/poço da 

solução XTT (Sigma-Aldrich). As células em contato com a solução de XTT foram 

incubadas a 37°C durante 4h. A viabilidade celular foi então avaliada por 

espectrofotometria, com densidade óptica de 480nm, em um leitor de microplacas 

UV/Vis (PowerWave XS, BioTek Instruments, Winooski, VT, Estados Unidos). Os 

dados de absorvância foram transformados em relação ao número de células viáveis 

(%) comparados ao grupo controle. Cada experimento foi realizado em quadruplicata. 

 
3.6 Análise Estatística 

 
 

Os resultados dos testes, em quadruplicata, tiveram sua distribuição normal 

avaliada pelo teste de D`Agostino & Pearson. As médias foram normalizadas pelo 

grupo controle (células não expostas) em cada modelo. Em seguida, os grupos 

experimentais foram comparados por uma análise de variância não-paramétrica, pelo 

teste de Kruskal-Wallis, seguido de um pós-teste de Dunn. Os resultados obtidos nos 

testes com e sem barreira de dentina foram comparados por testes T de Student 

múltiplos, com correção de Bonferroni-Dunn. Foi considerado um erro alfa de 5%. Os 

testes foram realizados com ajuda do software Graphpad Prism 7.0 (Graphpad Inc, 

EUA). 
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4. RESULTADOS 
 
 
 

A Figura 6 demonstra a citotoxicidade dos adesivos a partir do modelo de 

exposição indireta, baseado na ISO 10993-5, através do teste de XTT. Observou-se 

que os adesivos convencionais e os autocondicionantes foram citotóxicos pois 

induziram a uma viabilidade menor que 70% em relação ao grupo controle (13). 

Entretanto encontrou-se uma diferença significativa entre os demais materiais 

testados (p<0,05), em relação ao controle e ao Clearfill SE Bond (Tabela 2). 

A Figura 7 ilustra o teste de citotoxicidade dos adesivos a partir do modelo 

de barreira de dentina. Observou-se que a viabilidade celular foi maior com o Clearfill 

SE Bond, apresentando uma diferença significativa (p<0,05) com relação aos demais 

adesivos, que mantiveram seus efeitos citotóxicos. O Clearfill não foi considerado 

citotóxico e teve maior taxa de viabilidade, seguido pelo Adper Scothbond, Optibond 

e o SingleBond Universal. Vale ressaltar que o SingleBond Universal apresentou a 

menor viabilidade celular entre todos os adesivos testados, quando utilizada a barreira 

dentinária (Tabela 3). 

Ao comparar a citotoxicidade dos diferentes materiais testados com e sem 

barreira de dentina (Tabela 4), o padrão de citotoxicidade apresentou alteração, com 

diferenças estatisticamente significantes nos adesivos Clearfill SE Bond e Single Bond 

Universal. 
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Figura 6. Teste de citotoxicidade dos adesivos a partir do modelo de exposição indireta 
baseado na ISO 10993-5. As barras representam a média ± DP (n=4) da viabilidade celular 

medida pelo teste de XTT, normalizado pelo Controle Negativo (células não expostas). 
Barras brancas indicam adesivos convencionais, e barras negras indicam adesivos 

autocondicionantes. Um asterisco indica diferença significativa (p<0,05) com relação aos 
grupos controle e Clearfill (CLF). 

 
 

 

Figura 7. Teste de citotoxicidade dos adesivos a partir do modelo de barreira de dentina. As 
barras representam a média ± DP (n=4) da viabilidade celular medida pelo teste de XTT, 

normalizado pelo Controle Negativo (células não expostas). Barras brancas indicam 
adesivos tipo etch & rinse, e barras negras indicam adesivos self-etch. Um asterisco indica 

diferença significativa (p<0,05) com relação aos grupos controle e Clearfill (CLF). 
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Teste de múltiplas 
comparações de Dunn 

Diferença 
média 

95 IC Significante? 
Valor de P 
ajustado 

C- vs. ADP 97,09 87,99 - 106,2 Sim <0,0001 
C- vs. OPT 97,17 88,06 - 106,3 Sim <0,0001 
C- vs. CLF 77,93 68,83 - 87,04 Sim <0,0001 
C- vs. UNI 94,97 85,87 - 104,1 Sim <0,0001 

ADP vs. OPT 0,07572 -9,027 - 9,179 Não >0,9999 
ADP vs. CLF -19,16 -28,26 - -10,05 Sim <0,0001 
ADP vs. UNI -2,12 -11,22 - 6,983 Não 0,9548 
OPT vs. CLF -19,23 -28,34 - -10,13 Sim <0,0001 
OPT vs. UNI -2,196 -11,3 - 6,907 Não 0,9489 
CLF vs. UNI 17,04 7,935 - 26,14 Sim 0,0002 

Tabela 2. Análise estatística dos resultados do teste sem barreira de dentina (ISO), a partir 
de Análise de Variância Não Paramétrica (Kruskal-Wallis) com pós-teste de Dunn. 

Resultados obtidos com o software Graphpad Prisma 7. IC 95 = Intervalo de confiança de 
95%. 

 
 
 
 

Teste de múltiplas 
comparações de Dunn 

Diferença 
média 95 IC Significante? 

Valor de P 
ajustado 

C- vs. ADP 82,81 63,53 - 102,1 Sim <0,0001 
C- vs. OPT 80,5 61,22 - 99,78 Sim <0,0001 
C- vs. CLF 7,581 -11,7 - 26,86 Não 0,7720 
C- vs. UNI 89,76 70,48 - 109 Sim <0,0001 

ADP vs. OPT -2,315 -19,56 - 14,93 Não 0,9944 
ADP vs. CLF -75,23 -92,48 - -57,99 Sim <0,0001 
ADP vs. UNI 6,944 -10,3 - 24,19 Não 0,7567 
OPT vs. CLF -72,92 -90,16 - -55,67 Sim <0,0001 
OPT vs. UNI 9,259 -7,985 - 26,5 Não 0,5198 
CLF vs. UNI 82,18 64,93 - 99,42 Sim <0,0001 

Tabela 3. Análise estatística dos resultados do teste com barreira de dentina, a partir de 
Análise de Variância Não Paramétrica (Kruskal-Wallis) com pós-teste de Dunn. Resultados 

obtidos com o software Graphpad Prisma 7. IC 95 = Intervalo de confiança de 95%. 
 
 
 

  
Significante? 

 
Valor de P 

Diferença 
média 

Erro 
Padrão da 
Diferença 

 
t ratio 

 
P-valor ajustado 

C- Não 0,617745380969833 -2,836 5,432 0,522 >0,999999999999999 
ADP Não 0,109323536405402 11,44 6,441 1,777 0,546617682027011 
OPT Não 0,042716153460354 13,83 5,866 2,358 0,213580767301769 
CLF Sim 0,000000101811476 67,52 4,448 15,18 0,000000509057381 
UNI Sim 0,000119708682064 2,379 0,3695 6,439 0,000598543410318 

Tabela 4. Análise estatística da comparação da citotoxicidade dos diferentes materiais 
testados com e sem barreira de dentina, a partir de múltiplos testes T, com correção de 

Bonferroni-Dunn. Resultados obtidos com o software Graphpad Prisma 7. 
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5. DISCUSSÃO 
 
 
 

Os estudos das propriedades biológicas dos adesivos dentinários ainda se 

mostram controversos (11,17,21). Sendo assim, a presente pesquisa empregou duas 

metodologias para avaliar a citotoxicidade dos adesivos convencionais e 

autocondicionantes. Ao comparar as metodologias, uma diferença significativa foi 

encontrada na viabilidade das células expostas diretamente aos extratos dos adesivos 

testados, em relação às células que foram utilizadas no dispositivo com a dentina 

(tabela 4). Destaca-se que dentina humana, utilizada no teste da barreira dentinária 

no presente estudo, funcionou como um obstáculo impedindo parte da difusão de 

substâncias para as células, o que pode explicar o aumento da viabilidade celular 

quando os adesivos foram testados (figura 7). Outra possível justificativa para essa 

diferença de resultados das duas metodologias, refere-se à fotopolimerização dos 

adesivos nos poços das placas, que pode dificultar a remoção da camada de inibição 

de oxigênio, resultando em um aumento da quantidade de monômeros nos extratos 

(7). Os dados encontrados apontam que o teste da barreira dentinária pode ser um 

método in vitro adequado para avaliação de citotoxicidade de materiais restauradores 

dentários, por simular de forma mais fidedigna à condição clínica (17). 

Considerando a exposição direta aos extratos de acordo com a ISO 10993- 

5 (13), ao avaliar a citotoxicidade dos adesivos, a literatura tem apontado resultados 

divergentes. Ao comparar os adesivos convencionais e autocondicionantes, estudos 

encontraram que os primeiros foram mais citotóxicos (22), enquanto outros autores 

encontraram toxicidade similar (7,23,24). Porém, diferentes relatos indicaram uma 

menor viabilidade celular para os adesivos autocondicionantes (21,25,26). 

No presente estudo, o adesivo autocondicionante simplificado de uma 

etapa Single Bond Universal apresentou citotoxicidade em ambos os testes. 

Resultado este, similar ao encontrado por Lee et al (25), onde as células cultivadas 

com todos os adesivos autocondicionantes de uma etapa, mostraram aumento 

acentuado na atividade apoptótica. Isto pode ser justificado pela maior acidez dos 

adesivos simplificados “all-in-one”. A acidez do extrato, que nos adesivos 

autocondicionantes contém monômeros metacriloiloxidecil dihidrogenofosfato (MDP), 

podem diminuir o pH, assim reduzindo significativamente a viabilidade celular. Vale 

ressaltar que o Clearfill SE Bond mostrou um índice de reatividade de leve a moderado 
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(27,28), corroborando com o presente trabalho, onde o referido adesivo alcançou uma 

viabilidade celular maior que 70%. 

Ao se utilizar a barreira de dentina, houve uma uniformidade nos achados 

na literatura, demonstrando que a citotoxicidade de sistemas adesivos que requerem 

condicionamento ácido como uma etapa separada foi superior aos sistemas adesivos 

autocondicionantes (11,17,18,29). A diferença no comportamento tóxico entre o 

condicionamento total e os autocondicionantes foram atribuídos ao fato de que o 

primeiro, uma vez que envolve o uso de ácido fosfórico, remove completamente a 

camada de esfregaço. Consequentemente, há um aumento do lúmen dos túbulos 

dentinários pela dissolução da dentina peritubular, favorecendo a difusão transdentinal 

de várias substâncias, incluindo aquelas indesejáveis do ponto de vista toxicológico 

(30). No presente estudo, os resultados dos testes de barreira de dentina com os 

adesivos convencionais (Adper Scotchbond Multiuso e Optibond S) foram coerentes 

com os achados clínicos, já que adesivos de condicionamento ácido total não têm 

indicação para aplicação direta em cavidades profundas, para evitar a irritação do 

tecido pulpar (31). 

Ao comparar os resultados dos adesivos autocondicionantes, verificou-se 

que o Single Bond Universal apresentou viabilidade celular menor que 30%, 

diferentemente do Clearfill SE Bond, que apresentou viabilidade maior que 80% (figura 

7). Lanza et al (18) justificaram a baixa citotoxicidade pela presença de fotoiniciadores 

(CQ) em ambos os frascos do Clearfill SE Bond. A inclusão de fotoiniciadores no 

primer é um dos principais fatores determinantes para a evaporação de solventes (32), 

melhorando diretamente o grau de conversão e reduzindo a quantidade de 

monômeros residuais. Vale ressaltar que os achados do presente estudo esclarecem 

os resultados de Cebe et al (33). Estes autores relataram que após a realização de 

capeamento pulpar direto in vivo com Clearfill Protect Bond, houve um reparo 

aceitável do complexo dentina-polpa, com a cicatrização de feridas e formação de 

pontes dentárias terciárias. Acrescentaram ainda que as propriedades antibacterianas 

podem ser vantajosas quando o material é usado para capeamento direto. 

Quando os sistemas adesivos são aplicados em cavidades profundas, os 

componentes de metacrilatos liberados e difundidos pela dentina causam uma 

redução significativa da viabilidade celular, associada a alterações morfológicas 

evidentes nas células pulpares, podendo interferir na respiração mitocondrial com 

subsequente morte celular (18). O hidroxietilmetacrilato (HEMA) foi identificado como 
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um produto de difusão para todos os sistemas aplicados à dentina e está diretamente 

relacionado à citotoxicidade (18). Estudos in vitro demonstraram que o metacrilato de 

glicidil bisfenol A (bis-GMA) possui a maior citotoxicidade, seguido pelo dimetacrilato 

de uretano e trietilenoglicol-dimetacrilato (TEGDMA) (22). Os efeitos tóxicos dos 

acrilatos e metacrilatos utilizados nos materiais resinosos variam de acordo com o 

tamanho da cadeia polimérica, grupos funcionais contidos nos monômeros e 

lipofilicidade, ou seja, a capacidade de ser incorporada à superfície das 

biomembranas lipídicas ou dissolvê-las (34). Concentrações mais altas de HEMA, 

combinadas com a presença de solvente, podem promover uma redução significativa 

na viabilidade celular, aumentando a liberação de mediadores anti e pró-inflamatórios 

(35). 

É importante considerar que a citotoxicidade dos adesivos é influenciada 

pela composição individual dos ingredientes e não somente pela composição de 

monômeros (28). Alguns estudos avaliaram o efeito da canforoquinona e sua 

associação ao agente redutor N, N-dimetil-p-toluidina (DMT) na viabilidade da cultura 

de células. Esses agentes são capazes de induzir estresse oxidativo, resultando em 

dano ao DNA, produzindo oxigênio reativo intracelular (ROS) e consequentemente 

induzindo à morte celular (36). A incorporação de componentes nos adesivos 

autocondicionates com capacidade de neutralização de pH e melhora no grau de 

conversão, sem interferir na resistência de união, pode ser promissor para o 

desenvolvimento de novos adesivos autocondicionantes(37). 

Além dos monômeros, os sistemas adesivos também incluem outros 

componentes que podem contribuir para a sua toxicidade. Este é particularmente o 

caso dos sistemas universais nos quais os componentes permitem agir como 

"autocondicionante" e "convencional", como o Sigle Bond Universal. O sistema 

adesivo universal avaliado continha silano, tolueno, copolímero acrílico e outros 

componentes que podem aumentar suas propriedades tóxicas diretas. O silano foi 

incluído na formulação para permitir a aplicação direta do sistema adesivo na coroa 

protética, eliminando a necessidade de aplicá-lo separadamente. Pouco se sabe 

sobre a toxicidade desse composto quando incorporado ao sistema adesivo, pois ele 

faz parte da camada híbrida e está em contato próximo com o complexo polpa-dentina. 

O tolueno atua como um solvente e sua toxicidade é bem conhecida. Portanto, a 

toxicidade deste adesivo pode ter sido influenciada pelos componentes mencionados 

acima, que não são encontrados em outros sistemas adesivos (27). 
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Embora o método da barreira dentinária tenha sido utilizado há muito tempo 

para estudar a citotoxicidade de materiais restauradores, esse teste não é usado 

rotineiramente, pois ainda possui algumas limitações em aplicações práticas (17). A 

limitação mais importante é que a dentina apresenta notável variação na 

permeabilidade, o que afeta diretamente a quantidade de materiais citotóxicos que 

atingem a polpa (38). No presente estudo, os discos de dentina foram confecionados 

a partir de terceiros molares de paciente entre 18 e 25 anos, na tentativa de reduzir a 

variável permeabilidade. 

A profundidade da cavidade está diretamente relacionada à permeabilidade 

da dentina (38). A espessura do disco de dentina utilizado no presente estudo foi de 

500ɥm, correspondendo a uma cavidade profunda (17,18,29). A citotoxicidade de 

materiais aplicados em discos de dentina de 300, 500 e 1000ɥm, relatada por Jiang 

et al (17), indica que o uso clínico dos sistemas adesivos em cavidades profundas 

apresenta um risco potencial de danos à polpa. Entretanto os adesivos 

autocondicionantes (Single Bond Universal e GLUMA Self-Etch) não mostraram 

prejuízo às células de fibroblastos de ratos, não corroborando com os achados do 

presente estudo, onde o Single Bond Universal apresentou redução da viabilidade, 

com potencial risco à polpa. 

De acordo com que até aqui foi discutido, fica claro que os dados da literatura 

são muito conflitantes e são influenciados pela seleção de adesivos, populações de 

células e técnica utilizada in vitro. A presente investigação demonstrou que 

componentes químicos liberados pelos adesivos aplicados diretamente sobre a 

dentina mais profunda, apresentaram potencial tóxico significativo nas células 

pulpares. 

Os testes in vitro, com monocultura e as normas preconizadas pela ISO 

10993-5, colaboraram para a segurança do uso dos materiais odontológicos. Contudo, 

os avanços tecnológicos necessitam de um aprimoramento nas metodologias 

empregadas, procurando cada vez mais simular as condições clínicas. Sendo assim, 

o presente estudo empregou a barreira de dentina, para uma maior preditividade e 

transposição da efetividade clínica dos materiais testados. De fato, estudos in vivo 

tornam-se relevantes para demonstrarem a biocompatibilidade dos adesivos 

dentinários. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 
 

Quando o teste de citotoxicidade a partir do modelo de exposição indireta 

foi utilizado, todos os adesivos testados apresentaram citotoxicidade. Com a utilização 

da barreira de dentina, o adesivo autocondicionante Clearfill SE Bond foi o único 

sistema testado que não apresentou efeito citotóxico. A dentina humana utilizada no 

teste da barreira dentinária, funcionou como um obstáculo que impediu a difusão de 

substâncias para a polpa, diminuindo a citotoxicidade dos materiais restauradores 

dentários. O teste da barreira dentinária é um método in vitro adequado de verificação 

de citotoxicidade para materiais restauradores dentários, por simular de forma mais 

fidedigna a condição clínica. 
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