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RESUMO 

 

Fernandes LR. EFEITO REMINERALIZANTE DE SISTEMAS ADESIVOS 
EXPERIMENTAIS COM SILICATOS [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 
 
 
 O objetivo desse estudo foi verificar se a adição de  partículas de silicatos de 

alumínio (SA), cálcio (SC), magnésio (SM) e sódio (SS), ao primer de um sistema 

adesivo autocondicionante experimental, remineraliza a dentina e não afeta as 

propriedades mecânicas. Foram produzidos 4 sistemas adesivos experimentais (AE) 

em diferentes concentrações: controle 0% (AE0), 10% (AE10), 20% (AE20) e 30% 

(AE30). Para responder o objetivo proposto, foram realizados testes iniciais que 

consistiram na determinação do tamanho das partículas, pH e grau de conversão (GC) 

dos AE. Em seguida, foram analisadas a resistência coesiva (n=5), com espécimes 

em forma de ampulheta, e a resistência de união (µTBS) à dentina (n=6), com palitos, 

ambas submetidas à microtração. Para µTBS foram utilizados 48 molares, sendo 

metade utilizada após 24h e a outra após 9 meses. Imagens de padrão de ruptura dos 

espécimes armazenados por 24h foram obtidas no Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV). Esse também foi utilizado para as análises de distribuição das 

partículas e espectroscopia de raios x por energia dispersiva. O efeito remineralizante 

dos sistemas adesivos foi testado utilizando 12 dentes (n=3), em que discos de 

dentina hibridizados e unidos a discos dos AE foram imersos por 90 dias em saliva 

artificial. Em seguida, as amostras foram imersas em corante alaranjado de xilenol por 

24h e analisadas em Microscopia Confocal de Varredura a Laser (CLSM). Os 

resultados mostraram que as partículas tinham dimensão de 3 µm (SA) a 18 µm (SM). 

O GC teve variação de 86% (AE30) a 92% (AE10) (p = 0,0002). O valor de pH variou 

de 3,25 (AE0) a 6,18 (AE20). Para resistência coesiva (p = 0,0046) o valor mais alto 

observado foi no AE30, igual estatisticamente ao grupo AE0. Foi encontrada diferença 

estatística (p=0,0004) para µTBS apenas na estocagem de 24h, sendo AE10 e AE30 

os maiores valores. O padrão de ruptura foi adesiva nos AE0 e AE20 de 24h, enquanto 

nos demais foi mista. Nos AE de 9 meses, todos tiveram mais falhas adesivas, exceto 

o grupo AE0 que teve mais padrões de falha mista. Por fim, com o CLSM, foi possível 

observar que os AE promoveram deposição mineral terapêutica na dentina. Os 

demais testes indicaram que não houve alteração das propriedades mecânicas 



testadas. Diante disso, pode-se concluir que a inclusão de micropartículas à base de 

silicato na composição de um sistema adesivo autocondicionante pode promover 

durabilidade da resistência de união à dentina durante o período de estocagem e, 

sobretudo uma deposição mineral terapêutica na dentina. Houve estabilidade na, 

mantiveram as propriedades mecânicas testadas. Portanto, essas micropartículas 

podem representar componentes bioativos potenciais a serem incluídos durante a 

formulação de novos sistemas adesivos autocondicionantes. 

 

 

Palavras-chave:  interface adesiva, adesão, dentina, adesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Fernandes LR. REMINERALIZING EFFECT OF EXPERIMENTAL ADHESIVE 
SYSTEMS WITH SILICATES [dissertation]. Niterói; Fluminense Federal University, 
School of Dentistry; 2021. 
  

 The aim of this study was to verify whether the addition of aluminum silicate 

(AS), calcium (CS), magnesium (MS) and sodium (SS) particles to the primer of an 

experimental self-etching adhesive system remineralizes dentin and maintains its 

mechanical properties. Four experimental adhesive systems (EA) were produced in 

different concentrations: control 0% (EA0), 10% (EA10), 20% (EA20) and 30% (EA30). 

To address the proposed objective, initial tests were based on determining the particle 

size, pH and degree of conversion (DC) of the AE. Then, the cohesive strength (n=5), 

with hourglass-shaped specimens and the bond strength (µTBS) to dentin (n=6) with 

toothpicks specimens, both submitted to microtensile, were analyzed. For µTBS, 48 

molars were used, half being used after 24 h and the other half after 9 months. Images 

of failure modes from the specimens stored for 24 h were obtained using a Scanning 

Electron Microscope (SEM). The SEM also used for particle distribution analysis and 

energy dispersive x-ray spectroscopy. The remineralizing effect of adhesive systems 

was tested using 12 teeth (n=3), in which hybridized dentin discs attached to EA discs 

were immersed for 90 days in artificial saliva. Then, the samples were immersed in 

xylenol orange dye for 24 hours and analyzed through Confocal Laser Scanning 

Microscopy (CLSM). The results showed particles size ranging from 3 µm (AS) to 18 

µm (MS). The CG ranged from 86% (EA30) to 92% (EA10) (p = 0.0002). The pH values 

ranged from 3.25 (EA0) to 6.18 (EA20). For cohesive strength (p = 0.0046), the highest 

value observed was in the EA30, statistically equalto the EA0 group. A statistical 

difference was found (p=0.0004) for µTBS only in the 24-hour storage, with EA10 and 

EA30 presenting the highest values. The failure pattern was adhesive in the 24-hour 

EA0 and EA20, while the others presented a mixed pattern. For the 9-month EAs, all 

had more adhesive failures, except the EA0 group which had more mixed failure 

patterns. Finally, with CLSM, it was possible to conclude that EA promoted a 

therapeutic mineral deposition in dentin. The other tests indicated that there was no 

change in the mechanical properties tested. Therefore, it can be concluded that the 

inclusion of silicate-based microparticles in the composition of a self-etching adhesive 



system can promote durability of bond strength to dentin during the storage period and, 

above all, a therapeutic mineral deposition on dentin. There was stability in, maintained 

the mechanical properties tested. Therefore, these microparticles may represent 

potential bioactive components to be included during the formulation of new self-

etching adhesive systems. 

 

 
Keywords: adhesive interface, adhesion, dentin, adhesive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

                     Pág. 

1. INTRODUÇÃO                                                                                                   18     

2. PROPOSIÇÃO                                                                                                       20 

3. MATERIAIS E MÉTODOS                                                                                      21                                                                                          

3.1 Desenho do estudo e materiais                                                                           21 

3.2 Métodos                                                                                                              23                                               

3.2.1 Análise da distribuição do tamanho das partículas                                           23                                               

3.2.2 Avaliação do potencial hidrogeniônico                                                         24 

3.2.3 Avaliação do grau de conversão monomérica                                       25             

3.2.4 Resistência Coesiva                                                                                          26 

3.2.5 Avaliação da resistência de união à dentina e do padrão de ruptura           27  

3.2.6 Análise da distribuição de partículas e espectroscopia de raios x por energia 

dispersiva                                                                                                             29   

3.2.7 Análise do efeito remineralizante em dentina                                                   30 

3.3 Análise estatística                                                                                                32  

4. RESULTADOS                                                                                                       33 

5. DISCUSSÃO                                                                                                          49   

6. CONCLUSÃO                                                                                   54                                                                                                                  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                 55                                                                      

8. Anexo 1                                                                                                                    61 

 



18 
 

1- INTRODUÇÃO 
  

 

 As restaurações estéticas adesivas são amplamente realizadas no mundo 

desde sua introdução na odontologia, há cerca de 50 anos. Isso é devido ao 

desenvolvimento de sistemas adesivos que permitiram maior longevidade às 

restaurações. Os adesivos são, genericamente, uma combinação de monômeros 

hidrofílicos e hidrofóbicos, solventes orgânicos, fotoiniciadores, co-iniciadores, bem 

como aditivos como nanocargas e componentes bioativos, que refletem as 

propriedades físico-químicas do material.1, 2 Apesar do êxito durante tantos anos, a 

interface adesiva entre resinas compostas e substratos dentários é o elo mais 

vulnerável à perda de integridade. Esse fato é justificado pela suscetibilidade da 

camada híbrida à hidrólise,3 acarretando prejuízo à durabilidade das restaurações 

adesivas, devido à microinfiltração e à descoloração marginal.4  

 As restaurações de resinas compostas permitem maior formação de biofilme 

em suas superfícies do que outros materiais restauradores5 e, em acréscimo, a 

presença desse biofilme com bactérias acidogênicas na interface restauradora resulta 

na desmineralização tecidual, na perda da estrutura dentária e formação de cáries 

recorrentes.6,7 Muitos esforços têm sido feitos para melhorar  a interação entre as 

fibras colágenas da dentina desmineralizada e os monômeros de resina dos adesivos 

odontológicos.8 Além da tentativa de preenchimento de toda a extensão da região 

desmineralizada com a camada adesiva e polimerização dos monômeros na matriz 

de colágeno, ensaios buscaram modificações na aplicação do protocolo9, 10 e no 

aumento das propriedades mecânicas do adesivo com o intuito de melhorar a 

qualidade da interface11. Esses fatos encorajam investigações sobre adesivos 

experimentais que empregam abordagens promotoras de bioatividade, com 

potenciais efeitos terapêuticos remineralizantes e antibacterianos.12   

 Partículas de silicato de sódio presentes comumente em cimentos 

empregados para a construção civíl reagem com o hidróxido de cálcio para formar o 

gel hidratado de silicato de cálcio que preenche as fissuras, promovendo selamento, 

impermeabilização e melhora na durabilidade do material.13 O princípio desse material 

baseia-se na capacidade de autorreparação e, na presença de trincas, as cápsulas 

contendo silicato de sódio são rompidas e se propagam na matriz, liberando o 
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conteúdo no interior das microfissuras, preenchendo-as. A associação do silicato de 

sódio e do silicato de cálcio é fundamental para que a reação descrita acima possa 

ocorrer, além disso o silicato de cálcio já demonstrou promover efeito remineralizante 

quando em contato com o tecido dentário.14 Em adesivos odontológicos, o silicato de 

sódio demonstrou excelente resistência de união, inclusive em testes de 

longevidade.12 A substância também foi testada em cremes dentais15 e tiras solúveis 

para tratar hipersensibilidade dentinária16 demonstrando eficiência na utilização. 

 Propriedades bioativas também podem ser atribuidas ao silicato de magnésio 

uma vez que acredita-se que a liberação de íons de magnésio após exposição a um 

ambiente fisiológico aumente a bioatividade desses arcabouços.17,18 Além disso, 

estudos com silicato de magnésio mostraram excelente bioatividade in vitro, 

evidenciando capacidade de mineralização de apatita e biocompatibilidade.19 Além da 

capacidade de biodegradabilidade em aplicações de biomateriais de regeneração de 

tecidos ósseos, a substância foi capaz de induzir a formação óssea in vitro e in 

vivo.19,20  

 O Silicato de Alumínio também é aplicado em adesivos odontológicos 

experimentais apresentando biocompatibilidade e bioatividade, atuando como 

carreador de substâncias quando presente na forma de partículas no formato de 

nanotubos de haloisita. Nesses nanotubos, a superfície externa é composta 

principalmente de silanol, cuja reatividade dos grupos hidroxila pode formar apatita na 

superfície quando imersos em fluido corporal simulado.21 

 Até o momento, não foi encontrado na literatura a adição de silicatos de 

alumínio, cálcio, magnésio e sódio como partículas de um primer de sistema adesivo 

experimental autocondicionante de dois frascos. São necessários estudos não só para 

avaliar se há modificação das propriedades mecânicas com a inclusão desses, como 

também se há ocorrência de remineralização na superfície dentinária. Afinal, a 

presença de partículas dos silicatos pode interferir na resistência de união entre a 

restauração e o substrato sobre o qual essa é aderida. 
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2- PROPOSIÇÃO   

 

 

O objetivo do presente trabalho foi verificar se a adição de partículas de silicatos 

de alumínio, cálcio, magnésio e sódio no primer de um sistema adesivo 

autocondicionante experimental é capaz de desencadear a natureza bioativa na 

dentina por meio da remineralização do tecido dentinário e não afetar as propriedades 

mecânicas do sistema adesivo.  

As hipóteses testadas foram que a adição de partículas de silicatos nos 

sistemas adesivos: 

I. não afeta a propriedade mecânica testada; 

II. mantém estável a resistência de união à dentina;  

III. remineraliza a dentina. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo é in vitro e tem aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF (número do parecer: 4.673.147), que está 

no anexo 1. 

 

 

3.1 Desenho do estudo e materiais 

 

 

Para este estudo in vitro, foram utilizados sistemas adesivos experimentais 

autocondicionantes em dois frascos (primer e adesivo) e como material restaurador 

foi utilizado o compósito Filtek Z100 cor A1 (Filtek Z100 XT, 3M-ESPE, St. Paul, EUA) 

(tabela 1). Em cada frasco de primer havia a presença de 4 tipos de silicatos (silicato 

de alumínio, silicato de cálcio, silicato de magnésio e silicato de sódio). Quatro grupos 

experimentais foram formados baseados na concentração dos silicatos 0% (controle), 

10%, 20% e 30%, como indicado na tabela 2.  

Foram utilizados nesta pesquisa dentes humanos extraídos, 60 molares 

hígidos, que inicialmente foram limpos e armazenados durante sete dias em solução 

aquosa de cloramina a 0,5% para desinfecção. Após este período, os dentes foram 

mantidos em água destilada deionizada até o momento da sua utilização.  
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Tabela 1 - Apresentação da composição dos materiais que serão utilizados no estudo. 

 

Material                  Composição (% em peso)                      Fabricante 

Sistema Adesivo 
Experimental 

Primer: etanol 35%, HEMA 20%, 
Água 24%, Canforoquinona 0,5%, 
EDMAB 0,5%, 10-MDP 20%, 0 ou 10 
ou 20 ou 30% de Silicatos 

 

Adesivo: Bis-GMA 70%, TEGDMA 
20%, HEMA 9%, Canforoquinona 
0,5%, EDMAB 0,5% 

Compósito Filtek     Cerâmica silanizada tratada,TEGDMA 3M ESPE, Saint Paul,  
Z100     Cor    A1     BisGMA, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol      Minnesota, EUA 

*HEMA = 2-hidroxietil metacrilato; PMGDM = dimetacrilato gliceril dianidrido 
piromelítico; EDMAB = 4-dimetil aminobenzoato; 10-MDP = 10-metacriloiloxidecil di-
hidrogênio fosfato; Bis-GMA = bisfenol A glicidil metacrilato; TEGDMA = trietileno glicol 
metacrilato;  
 
Tabela 2 - Apresentação da distribuição das partículas nos 4 grupos do estudo. 
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3.2 Métodos 

 

 

Neste estudo, foi feita a análise da distribuição do tamanho das partículas, 

medido o valor de pH e avaliado o grau de conversão. Também foi analisada a 

resistência coesiva e a resistência de união à dentina, ambos submetidos à 

microtração. Foram feitas imagens dos padrões de falha obtidos na microtração por 

meio do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Foi analisada a distribuição de 

partículas e realizada a espectroscopia de raios x por energia dispersiva dos sistemas 

adesivos no MEV. Por fim, o efeito remineralizante foi testado e analisado em 

Microscopia Confocal de Varredura a Laser. 

 

 

3.2.1 Análise da distribuição do tamanho das partículas  

 

 

  Mediu-se em um granulômetro (Cilas, modelo 1064, Orleans, FRA), a 

distribuição do tamanho de partícula dos silicatos de alumínio, cálcio, magnésio e 

sódio em uma suspensão líquida. Para garantir a medição de tamanho das partículas 

individualizadas e não de agregados, foi preparada anteriormente uma suspensão 

entre o dispersante hexametafosfato de sódio 10g em 250 ml de água destilada e 40g 

da amostra, sendo essa mantida por 24h em um agitador orbital (Nova Ética, modelo 

109, Vargem Grande Paulista, São Paulo, BR) para garantir a total dispersão das 

partículas (figura 1). As frações granulométricas foram caracterizadas quanto à 

distribuição de tamanho de partícula pela técnica da difração de laser. O princípio de 

funcionamento deste equipamento é baseado na difração da luz laser. Segundo este 

princípio o ângulo de difração da luz laser é inversamente proporcional ao tamanho 

da partícula. O analisador de tamanho de partículas permitiu a análise de amostras 

fornecendo a distribuição dos tamanhos por média aritmética.  
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Figura 1 - Esquema representativo da análise da distribuição do tamanho das 

partículas. 

 

3.2.2 Avaliação do potencial hidrogeniônico  

  

 

O potencial hidrogeniônico (pH) dos sistemas adesivos foi medida para verificar 

se as diferentes concentrações de silicatos resultariam em variações de pH. Com uma 

micropipeta (Labmate Soft - Saint Albans, UK), 3 ml de primer e 3 ml de adesivo foram 

dispensados em tubo de ensaio limpo e foram agitados por 30 segundos. Os valores 

de pH foram medidos à temperatura ambiente (22-25ºC) utilizando um medidor de pH 

digital (Mettler Toledo, São Paulo, São Paulo, BR) calibrado com padrões apropriados 

(figura 2). 

 

 

Figura 2 - Esquema representativo da avaliação do potencial hidrogeniônico. 
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3.2.3 Avaliação do grau de conversão monomérica 

 

 

O grau de conversão monomérica (GC) dos grupos experimentais do sistema adesivo 

(n=5) foi avaliado utilizando espectroscopia infravermelha com transformada de 

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

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

Accessory) (Bruker Optics, Ettlingen, DE). Com uma micropipeta (Labmate Soft - Saint 

Albans, UK), 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. Após isto, os sistemas adesivos foram fotoativados durante 

20 segundos, com irradiância de 650 mW/cm2 (Radii-Cal SDI, Bayswater, Victoria, AU) 

e os espectros obtidos nas mesmas condições (figura 3). 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: 

GC = 100 × 1 - [(
Rfilme polimerizado

Rfilme não polimerizado

)] 

 

onde, R = integral da área da banda em 1639 cm-1 / integral da área banda em 1609 

cm-1. 
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Figura 3 - Esquema representativo da avaliação do grau de conversão monomérica. 

 

 

3.2.4 Resistência Coesiva  

 

 

Para o ensaio de resistência coesiva (figura 4), cada grupo (n=5) foi inserido 

em uma matriz metálica em forma de ampulheta, apoiada sobre uma lâmina de vidro, 

com uma constrição central de seção reta de 1,5 mm2 com comprimento, largura e 

espessura de 10mm, 3mm e 1,5 mm, respectivamente. Após a colocação de uma 

lamínula de vidro de 0,3 mm de espessura sobre a matriz, um dispositivo com uma 

massa de 0,5 kg foi posicionado sobre esta durante 30s, para extravasamento dos 

excessos. Os espécimes foram fotoativados por 20 segundos com irradiância de 650 

mw/cm² (Radii-Cal SDI, Bayswater, Victoria, AU), com duas sobreposições a partir das 

extremidades.  Após a remoção de eventuais rebarbas, todos os espécimes foram 

observados com aumento de 40x em estereomicroscopio (SZ61TR, Olympus, EUA) 

com o objetivo de descartar os que apresentarem imperfeições. Após armazenagem 

em saliva artificial a 37°C por 24 h, os espécimes foram fixados com cola de 

cianoacrilato (Tekbond gel, Saint Gobain, São Paulo, BR) em dispositivos para ensaio 

de microtração, e tracionados em máquina de ensaios mecânicos (DL 2000, EMIC), 

com célula de carga de 50 N e velocidade de deslocamento de 1,0 mm / min. Os 

valores de resistência coesiva (MPa) foram obtidos pela divisão da força máxima (N) 

pela área de seção transversal dos espécimes (1,0 mm2).  
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Figura 4 - Esquema representativo do ensaio de resistência coesiva. 

 

 

3.2.5 Avaliação da resistência de união à dentina e do padrão de ruptura 

 

 

Foram utilizados 48 molares humanos recém-extraídos e livres de cárie, os 

quais metade foi testada após 24 horas e a outra após 9 meses. Os dentes tiveram o 

esmalte coronário removido para expor a camada superficial de dentina com lixas de 

carbeto de silício (SIC) #150 em politriz (DPU 10, Struers, Copenhagen, DK). Com o 

objetivo de padronizar a smear layer, as superfícies de dentina expostas foram 

lixadas, sob refrigeração constante, com lixas de SiC #600, por 60 s (DPU 10, Struers, 

Copenhagen, DK).  Em seguida, o esmalte periférico foi removido com uma ponta 

diamantada (3100, KG Sorensen, Curitiba, Paraná, BR) montada em turbina de alta 

rotação sob refrigeração e, então, foi feita a análise em estereomicroscópio (SZ61TR, 

Olympus, EUA), com aumento de 20x, para constatar a total remoção do esmalte. 

Com auxílio de uma esquadria, os dentes foram posicionados com a interface plana 

da dentina paralela ao plano horizontal, estabilizados com cera utilidade (New Wax U 

em lâminas, Technew, Rio de Janeiro, BR) e incluídos pelas raízes, com acrílico auto 

polimerizante (poli (metacrilato de metila) adicionado ao metacrilato de metila) (JET, 

Clássico, São Paulo, BR), dentro de anéis de policloreto de vinila (Tigre Brasil, Santa 

Catarina, BR). Após a polimerização do acrílico auto polimerizante, os dentes 

(unidades experimentais) foram divididos aleatoriamente em 4 grupos (n=6) AE0, 

AE10, AE20 e AE30. 

As superfícies dentinárias foram hibridizadas de forma ativa com o primer por 

20 segundos, espalhado por 5 segundos com jatos de ar à 20 cm de distância. Depois 

o adesivo foi aplicado de forma ativa e espalhado imediatamente com jatos de ar por 
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5 segundos e fotoativado por 20 segundos (Radii-cal, SDI). Após a fotoativação, foram 

construídos blocos de compósito (Z100 cor A1, 3M ESPE) sobre as superfícies 

dentinárias. O compósito foi aplicado em incrementos de aproximadamente 1 mm de 

espessura, até a confecção de um bloco com 4 mm de altura. Cada incremento foi 

fotoativado com irradiância de 600 mW/cm2 por 20 s (Radii-cal, SDI, Bayswater, 

Victoria, AU). Após a confecção do bloco de compósito, os dentes foram armazenados 

em água destilada a 37 ± 1°C durante 24 h. Desse modo, os dentes foram levados à 

cortadeira metalográfica (IsoMet 1000, Büehler, CH) e seccionados serialmente, sob 

refrigeração, em dois planos perpendiculares à interface adesiva, de modos a obter 

várias palitos de compósito-dentina com 1,0 mm2 de seção transversal (figura 5). Após 

o corte, todos os palitos foram analisados em estereomicroscópio (SZ61TR, Olympus, 

EUA), com aumento de 20x, com o objetivo de descartar aquelas que apresentarem 

defeitos estruturais. Os palitos de cada dente foram colocados em tubos eppendorf 

(Modelo K6-0150, Prismalab, Rio de Janeiro, BR) e armazenados em água destilada.  

Os palitos tiveram suas faces mensuradas com um paquímetro digital (MPI/E-

101, Mytutoyo, Tóquio, JP), para o cálculo da área de seção transversal destes. 

Posteriormente, foram fixados com cola de cianoacrilato (Tekbond gel, Saint Gobain, 

São Paulo, BR) ao dispositivo criado para o ensaio e submetidos ao ensaio de 

microtração, com velocidade de deslocamento de 1,0 mm/min em uma máquina de 

ensaios mecânicos universal (DL 2000, EMIC, São Paulo, BR). A força registrada no 

momento da fratura foi dividida pela área aderida para obtenção dos valores de 

resistência de união em Mpa.  

A média dos valores de resistência de união apresentados pelos palitos obtidos 

para cada dente foi calculada, de modo que o dente seja considerado a unidade 

experimental. Após a ruptura dos espécimes, todas as superfícies de dentina foram 

analisadas em um estereomicroscópio (SZ61TR, Olympus, EUA), com aumento de 

80x, 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 – presença de fratura no corpo da dentina ou no compósito ou na 

película do adesivo;  

Ruptura mista - quando a falha adesiva for associada à perda de dentina ou presença 

de compósito ou adesivo remanescente.  
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Por fim, foram levados ao Microscópio Eletrônico de Varredura (JEOL, JSM-

7100F, Tóquio, JP), com magnificação de 200x, para captura de imagens 

representativas dos padrões de falha observados.  

 

 

Figura 5 - Esquema representativo do ensaio de resistência de união. 

 

 

3.2.6 Análise da distribuição de partículas e espectroscopia de raios x por 

energia dispersiva 

 

 

Para essa análise foi confeccionado um disco de cada sistema adesivo 

experimental com carga (n=1). Para confecção foi utilizada uma matriz de diâmetro 

6mm e altura 1 mm que foi colocada sobre uma lamínula de vidro e preenchida, 

usando micropipeta (Labmate Soft - St Albans, UK), com os sistemas adesivos AE0, 

AE10, AE20 e AE30. Após a colocação de uma tira de poliéster e de outra lamínula 

de vidro com 0,3 mm de espessura sobre a matriz de poliéster, os espécimes foram 

fotoativados por 20 s com irradiância de 600 mW/cm2 (Radii-cal, SDI, Bayswater, 

Victoria, AU). Após isso, foram levados ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

(JEOL, JSM-7100F, Tóquio, JP) para captura de imagens (figura 6). Depois, foi visto 

a caracterização química das amostras por meio de espectroscopia de raios x por 

energia dispersiva (EDS) (JEOL, JSM-7100F, Tóquio, JP) a fim de observar os 

elementos químicos dispostos nos discos de sistemas adesivos. 
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Figura 6 - Esquema representativo da análise da distribuição de partículas e 

espectroscopia de raios x por energia dispersiva. 

 

 

3.2.7 Análise do efeito remineralizante em dentina 

 

 

Superfícies planificadas de dentina coronal foram preparadas a partir de 12 

molares humanos livres de cárie, usando cortadeira metalográfica (IsoMet 1000, 

Büehler, CH) equipada com um disco diamantado e refrigeração. As raízes foram 

seccionadas 1 mm apical à junção cemento-esmalte. Os dentes tiveram o esmalte 

coronário removido para expor a camada superficial de dentina com lixas de SIC #150 

em politriz (DPU 10, Struers, Copenhagen, DK) e a parte plana de dentina coronária 

foi polida com lixas de SIC #600 com refrigeração por 30 segundos para criar uma 

smear layer padronizada e clinicamente relevante. Doze discos de dentina com 

diâmetro (4 mm) e espessura (1 mm) padronizados foram preparados enquanto discos 

semelhantes dos sistemas adesivos foram confeccionados para o protocolo de 

remineralização. Discos de material sem partículas foram usados como controle. 

Após isso, os discos de dentina foram hibridizados de forma ativa com o primer 

por 20 segundos. Depois o adesivo foi aplicado de forma ativa, o sistema adesivo não 

foi fotopolimerizado, e a superfície foi lavada com acetona. Esse processo foi feito 

para criar uma camada de colágeno dentinário desmineralizado. Os espécimes de 

dentina desmineralizados e os discos dos sistemas adesivos foram mantidos em 

íntimo contato e envolvidos com fio dental. Foi feita a estocagem em saliva artificial 

pelo período de 90 dias e, após esse período, foi cortado o fio dental de cada conjunto 
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e os discos de sistemas adesivos foram retirados. Os doze discos de dentina foram 

imersos na solução de alaranjado de xilenol (Êxodo Científica) em 0,5% em peso por 

24 horas em 37ºC (pH 7,2) e protegidos da luz. Subsequentemente, as fatias foram 

lavadas com água destilada por cinco minutos, deixadas secar em temperatura 

ambiente com proteção da luz e processadas para avaliação com Microscópio 

Confocal de Varredura a Laser (Microscópio Confocal Leica TCS SPE, Wetzlar, DE) 

com aproximação de 40x (figura 7). O xylenol Orange foi excitado em 568 nm usando 

laser de criptônio, para avaliação da precipitação mineral. Nesse caso, também, 

imagens de Microscopia Confocal a Laser de podem ser obtidas com imagens no eixo 

z a cada 0,5 a 1 μm para seccionar opticamente os espécimes até uma profundidade 

de 20 μm abaixo da superfície. As imagens foram compiladas em projeção única. A 

configuração do sistema foi mantida padronizada durante toda a análise. 22 

              

 

Figura 7 - Esquema representativo da análise do efeito remineralizante em dentina. 
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3.3  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

Os dados foram analisados utilizando o software Statgraphics Centurion XVI 

(STATPOINT Technologies, Inc, EUA). Inicialmente, a distribuição normal e a 

homogeneidade das variâncias foram verificadas usando respectivamente os testes 

de Shapiro-Wilk e Levene. Com base nestas análises preliminares, as propriedades 

foram analisadas separadamente e os dados foram submetidos à análise de variância 

de um fator (sistema adesivo), exceto os dados do teste de microtração que foram 

submetidos à análise de variância de dois fatores (tempo de armazenamento x 

sistema adesivo), e foi utilizado o teste de Tukey HSD para contraste entre médias. 

Os dados do tipo de ruptura em microtração foram avaliados percentualmente e 

apresentados na forma de gráfico. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

com um nível de confiança de 95% (α = 0,05).  
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4- RESULTADOS 

 
 

Os valores do tamanho das partículas de carga medidas com um granulômetro 

estão explicitados na tabela 3. 

  
Tabela 3 - Resultado do tamanho das partículas dos silicatos. 
 

 

Os valores de pH de cada sistema adesivo foram: 3,25 para AE0; 4,55 para 

AE10; 6,18 para AE20 e 6,1 para AE30. 

Os resultados referentes ao grau de conversão estão demonstrados na tabela 

4. A análise de variância de um fator detectou diferença estatística de p = 0,0002, 

sendo o grupo AE30 menor que o grupo AE0 e AE10, mas não indicou diferença em 

relação ao de AE20. De forma geral, as diferentes concentrações não interferiram no 

grau de conversão do sistema adesivo. 

 

Tabela 4 - Médias e desvios-padrão de grau de conversão. 

 

 

 

 

 

Letras maiúsculas iguais demonstram igualdade estatística nas colunas (Teste de Tukey, α=0,05). 

Valores de desvios-padrão indicado entre parênteses. 

 

Em relação à resistência coesiva, as médias e os desvios-padrão estão 

resumidos na tabela 5. A análise de variância de um fator mostrou que há diferença 

estatística (p = 0,0046) entre o grupo AE0 e os outros grupos, com exceção do AE30 

Material Tamanho da partícula Fabricante 

Silicato de Alumínio            3,421 µm Diluca, São Paulo, São 
Paulo, BR 

Silicato de Cálcio            9,406 µm J Reminas, São Paulo, 
São Paulo, BR 

Silicato de Magnésio            18,72 µm Bianquimica, São Mateus, 
São Paulo, BR 

Silicato de Sódio            10,58 µm Nova Fórmula, Diadema, 
São Paulo, BR 

Sistema Adesivo Grau de conversão 

AE0       90,90 (2,8) A 

AE10       92,45 (1,3) A 

AE20       88,22 (1,7) A B 

AE30       86,00 (1,6) B 
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que apresentou valor estatisticamente semelhante. Logo, o único grupo que não 

apresentou diminuição desta propriedade mecânica em relação ao grupo AE0 foi o 

que possui maior concentração de partículas. 

 

Tabela 5 - Médias e desvios-padrão de resistência coesiva. 

 

 

 

 

 

Letras maiúsculas iguais demonstram igualdade estatística nas colunas (Teste de Tukey, α=0,05). 

Valores de desvio-padrão indicado entre parênteses. 

 
 Outrossim, as médias e os desvios-padrão do ensaio de microtração estão 

resumidos na tabela 6. A análise de variância de dois fatores demonstrou que não 

houve diferença estatística (p=0,2462) nos resultados de todos os grupos após o 

período de armazenamento de 9 meses. Houve diferença estatística (p=0,0004) no 

armazenamento de 24h entre os grupos. Os maiores resultados foram do grupo de 

AE10 e AE30. Não houve diferença estatística (p= 0,9746) no armazenamento entre 

os grupos que ficaram por 9 meses em água destilada. 

O que foi feito com as falhas pré-teste, porque o controle aumentou 
 
Tabela 6 - Médias e desvios-padrão de resistência de união após 24h e 9 meses de 
armazenamento. 
 

Sistema Adesivo                         Microtração 

       24h                         9 meses 

AE0 23,57 (5,3) C a 32,14 (16,1) A a 

AE10 40,78 (5,4) A a 30,75 (11,1) A a 

AE20  25,12 (6,4) B a 28,47 (15,1) A a 

AE30 38,80 (9,8) A a 30,60 (12,4) A a 

Letras maiúsculas iguais demonstram igualdade estatística nas colunas. 

Letras minúsculas iguais demonstram igualdade estatística na linha. 

Valores de desvios-padrão indicado entre parênteses. 

 

A análise do padrão de falha após o teste de microtração é apresentada no 

gráfico 1. O modo de falha dos grupos de armazenamento de 24h foi 

Sistema Adesivo Resistência Coesiva 

AE0         26,25 (8,4) A 

AE10         14,81 (2,7) B 

AE20         14,56 (1,1) B 

AE30         18,29 (3,4) A B 
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predominantemente adesiva nos grupos AE0 e AE20, enquanto nos grupos de AE10 

e AE30 a maior parte foi mista. Ainda considerando os grupos de armazenamento de 

24h, observou-se falha coesiva em resina nos grupos de AE10, AE20 e AE30 e falha 

coesiva em dentina apenas no grupo de AE10. Pode-se notar, que a maioria dos 

grupos que foram armazenados por 9 meses tiveram falha adesiva, exceto o grupo 

AE0 que houve maior falha mista. Houve falhas coesivas em resina e dentina em todos 

os grupos, exceto o grupo AE10. Também foram feitas imagens do padrão de falha, 

nos grupos de microtração de 24h, no Microscópio Eletrônico de Varredura (Figuras 

8, 9, 10, 11, 12 e 13).  

 

 

 

Gráfico 1 - Padrão de falha (%) de cada grupo após os períodos de armazenamento 

de 24h e 9 meses em água destilada. 
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Figura 8 - Imagem representativa do padrão de falha adesiva observado em 

Microscopia Eletrônica de Varredura, em que a, b, c e d são AE0, AE10, AE20 e AE30 

respectivamente. D: dentina. 
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Figura 9 – Imagem de falha adesiva do grupo AE10. Região seccionada mostrando, 

com setas, os túbulos preenchidos com sistema adesivo. D: dentina. 
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Figura 10 - Imagem representativa do padrão de falha mista observado em 

Microscopia Eletrônica de Varredura, em que a, b, c e d são AE0, AE10, AE20 e AE30 

respectivamente. A: adesivo. D: dentina. RC: resina composta.  
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Figura 11 – Imagem de falha mista do grupo AE10. Região seccionada mostrando em 

detalhe, com setas, os túbulos preenchidos com sistema adesivo. D: dentina. RC: 

resina composta. 
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Figura 12 - Imagem representativa do padrão de falha coesiva em resina observada 

em Microscopia Eletrônica de Varredura, em que a, b e c são AE10, AE20 e AE30 

respectivamente. A imagem em d é o padrão de falha coesiva em dentina visto no 

grupo AE10. D: dentina. RC: resina composta. 
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 Figura 13 – Imagem de falha coesiva do grupo AE10. Região seccionada mostrando 

em detalhe, com setas, os túbulos preenchidos com sistema adesivo. D: dentina. 
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 As imagens da distribuição de partículas nos grupos AE10, AE20 e AE30 

podem ser vistas nas figuras 14, 15 e 16. Pode-se notar que foi mantido um padrão 

de distribuição, em que as micropartículas estão dispersas em todas as 

concentrações. 

 

Figura 14 - Imagens representativas da distribuição de partículas do sistema adesivo 

experimental na concentração de 10%.  
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Figura 15 - Imagens representativas da distribuição de partículas do sistema adesivo 

experimental na concentração de 20%. 
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Figura 16 - Imagens representativas da distribuição de partículas do sistema adesivo 

experimental na concentração de 30%. 

 As imagens da espectroscopia por energia dispersiva nos grupos AE10, AE20 

e AE30 podem ser vistas nas figuras 17 e 18. Nota-se, na figura 17, que as partículas 

de Magnésio e o Cálcio se uniram nas 3 concentrações formando agregados, as de 

Sódio e as de Alumínio apresentaram distribuição uniforme. Percebe-se que apesar 

das diferentes concentrações dos silicatos, houve o mesmo comportamento das 

partículas nas amostras. A figura 18 indica a concentração de cada elemento químico 

presente nas amostras. 
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Figura 17 - Imagens representativas do EDS dos sistemas adesivos experimentais, 

em que A, B e C (canto superior) são respectivamente os grupos AE10, AE20 e AE30. 

Nas figuras estão representadas os elementos químicos (canto inferior): Carbono (C), 

Oxigênio (O), Fósforo (P), Silício (Si), Alumínio (Al), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e 

Sódio (Na). 
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Figura 18 - Imagens representativas do EDS dos sistemas adesivos experimentais, 

em que A, B e C são respectivamente os grupos AE10, AE20 e AE30. 
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 A análise feita no Microscópio Confocal de Varredura a Laser confirmou a 

precipitação de minerais de cálcio (setas) ao longo da dentina (figura 19).  É possível 

notar formação de cristais em formato de bastão na figura B2. Percebe-se uma 

superfície com os túbulos com maior diâmetro na figura C2 e D1 e maior deposição 

mineral quando foi aumentada a concentração de partículas (nas figuras C1 e D2). Na 

figura C3 é possível ver a evidência do afunilamento dos orifícios tubulares. Por fim, 

há marcação da quelação de Cálcio na dentina intertubular e peritubular como 

demonstrado nas figuras C1 e D3. 
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Figura 19 - Imagens representativas da avaliação da precipitação de cristais de cálcio 

na dentina na Microscopia Confocal de Varredura a Laser do sistema adesivo 

experimental com aproximação de 40x, em que A, B, C e D são respectivamente os 

grupos AE0, AE10, AE20 e AE30. Os números 1, 2 e 3 após as letras representam 

amostras diferentes. 
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5. DISCUSSÃO  

 

 

 Este estudo avaliou o efeito da incorporação de silicatos no desempenho de 

um sistema adesivo autocondicionante. A formulação utilizada para o sistema adesivo 

experimental foi baseada em uma mistura de monômeros capaz de estabelecer uma 

interação adequada com a dentina. No adesivo foi utilizado Bis-GMA, monômero 

aromático de alto peso molecular, capaz de melhorar as propriedades mecânicas dos 

adesivos.23 O TEGDMA, um monômero de baixo peso molecular que aumenta a 

reatividade do sistema adesivo, foi usado como monômero diluente e agente de 

ligação cruzada.24 HEMA, um monômero solúvel em água e monofuncional, que 

melhora a miscibilidade entre os componentes hidrófobos e hidrófilos da mistura 

adesiva, foi empregado porque ele aumenta a capacidade de difusão dos monômeros 

para a dentina. Além disso, o HEMA pode continuar reagindo com ligações duplas de 

carbono mesmo após os monômeros de cadeia longa permanecerem presos ao 

polímero.25  

No primer foi utilizado HEMA e PMGDM, monômeros com alta capacidade 

hidrófila, que favorecem a penetração do adesivo na dentina e proporcionam uma boa 

adesão ao substrato.26, 27 Foi utilizado também monômero ácido 10-MDP, que além 

de possuir ação antimicrobiana, melhora a resistência de união por meio da ligação 

química à hidroxiapatita pela dissolução parcial de dentina. O 10-MDP também 

contribui para a difusão de outros monômeros e favorece a resistência à hidrólise, 

proporcionando elevada longevidade à interface de união.28-33   

 O 10-MDP retém a acidez para desmineralização dentinária e condiciona a 

dentina circundante abaixo da camada híbrida.34 Então, dopar o sistema adesivo com 

o silicato de cálcio pode aumentar a alcalinidade12 do meio, o que está de acordo 

com os resultados do presente estudo (AE30: pH 6,1),  no qual também foi observado 

que o aumento do pH ocorreu com o aumento da concentração de partículas de 

silicatos. Uma possível explicação para isso é a presença do silicato de cálcio que, 

unido ao silicato de sódio, pode ter gerado o gel hidratado de silicato de cálcio13. Esse, 

por sua vez, aumentaria a alcalinidade pela formação de hidróxido de cálcio. Nesse 

sentido, tanto a ação do gel hidratado de silicato de cálcio quanto uma possível 

expansão do cálcio presente no meio pode ter contribuído para selar os túbulos 

dentinários.12  Conforme o estudo de GARCIA et al.,35 aumentar o pH após 



50 
 

hibridização da dentina contribui não só para superar os fenômenos de polimerização 

subótima e de recondicionamento da dentina circundante, como também aumentar a 

resistência da camada híbrida ao longo do tempo. Além disso, esse aumento do pH 

local tem suma importância, pois promove efeito antimutans e inibe a atividade de 

metaloproteinases de matriz.36-39 Então, a alcalinidade não prejudicou o 

condicionamento dentinário, visto que não houve alterações significativas das 

propriedades mecânicas testadas.   

Dentro desse contexto, a escolha de um sistema adesivo autocondicionante é 

devido à formação de uma camada híbrida menos espessa, permitindo uma interação 

mais próxima do cálcio, presente na dentina, com os silicatos. Dessa forma o silicato 

de sódio seria capaz de selar e impermeabilizar a interface adesiva, podendo 

promover um mecanismo de autorreparação.19 Esse mecanismo também pode ser 

observado no ensaio de resistência coesiva, no qual há o silicato de cálcio presente 

no próprio sistema adesivo. Nesse teste de resistência coesiva, o grupo AE30 

apresentou resultado equivalente ao AE0, demonstrando que o acréscimo de 

partículas não alterou essa propriedade mecânica na concentração de 30%. 

 A obtenção de um alto grau de conversão é importante para a durabilidade da 

adesão dentinária,40 pois evita lixiviação dos oligômeros da camada híbrida, 

diminuindo porosidades e, sobretudo, torna menos permeável a camada híbrida.41-44 

Neste estudo, todos os sistemas adesivos experimentais tiveram alto grau de 

conversão, tendo variado de 86% (AE30) a 92% (AE10). Esse resultado está de 

acordo com o estudo de DELGADO et al.45 , em que o 10-MDP, na  concentração de 

20% na composição, melhorou a polimerização do adesivo autocondicionante. 

Portanto, as diferentes concentrações de silicato não prejudicaram a reação de 

polimerização, visto que esse resultado concorda com um estudo46 que testou o grau 

de conversão de diferentes sitemas adesivos comercialmente disponíveis. 

 Em concordância com o estudo de PROFETA  et al.,12 a resistência de união 

foi alta após 24h de armazenamento e permaneceu estável em armazenamento 

prolongado. Sendo assim, a adição de partículas de silicatos pode ter gerado uma 

interação química dos silicatos com o substrato dentinário, favorecendo o mecanismo 

de adesão entre a interface resina-dentina, não dependendo apenas da infiltração 

adesiva na camada híbrida. Ademais, após análise dos palitos, observou-se que a 

falha prevalente nos grupos de armazenamento de 24h é adesiva nos grupos AE0 e 
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AE20, enquanto os grupos AE10 e AE30 tiveram mais falhas mistas. Isso pode ser 

devido ao maior valor de resistência de união dos grupos AE10 e AE30, o que também 

justifica ter ocorrido falhas coesivas apenas nesses grupos. É notório que, após o 

armazenamento de 9 meses, os grupos que apresentavam partículas de silicato 

tiveram falhas adesivas e apresentaram mais falhas coesivas em dentina, justificando 

o aumento de resistência de união da sua interface adesiva. 

Na distribuição de partículas dos sistemas adesivos foi mantido o mesmo 

padrão de distribuição apesar das diferentes concentrações. Em todas as 

concentrações havia poucos agregados de partículas, esses foram mostrados em 

detalhe na aproximação de 5.000x (figuras 14, 15 e 16). Isso também foi demonstrado 

nas imagens de EDS em que se pôde observar a mesma dispersão de partículas nas 

amostras. Nessa análise, é possível perceber que as partículas de magnésio e cálcio 

se uniram nas três concentrações, demonstrando interação química entre eles. As de 

sódio e de alumínio apresentaram distribuição uniforme, sendo a primeira com a 

distribuição mais homogênea, sem formação de aglomerados. Os elementos silício e 

oxigênio, que fazem parte da estrutura química dos silicatos, aparecem na mesma 

posição no EDS. Fósforo está presente devido a utilização de 10-MDP. Já o carbono 

e o oxigênio estão presentes devido à composição da matriz orgânica do sistema 

adesivo e, por isso, estão em alta concentração na superfície. Nióbio está presente 

devido a necessidade de metalização da superfície como preparação para a análise.  

 É notório que um dos efeitos das micropartículas usadas, como o caso do 

silicato de alumínio, é uma maior radiopacidade, visto que o alumínio é um elemento 

com alta densidade e número atômico. De acordo com Feitosa et al.,47 a adição de 

pequenas quantidades de haloisita (1 a 5% em peso), um silicato de alumínio, 

aumenta a densidade óptica dos sistemas adesivos porque modifica o índice de 

refração quando em baixa concentração. A incorporação de 5-10% em peso de 

haloisita foi capaz de melhorar a dureza e não demonstrou citotoxicidade para as 

células-tronco da polpa dentária humana, independentemente da concentração 

empregada.47 Além disso, a bioatividade relacionada aos nanotúbulos de haloisita 

pode ser atribuída à troca de íons hidrogênio, que modifica a rede de sílica para que 

ela possa se converter em uma camada rica em SiO2, a qual atua como modelo para 

a precipitação de íons de cálcio e fosfato. Outras interações de íons também podem 

ocorrer devido à diferença na eletronegatividade entre a superfície carregada 
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negativamente e íons de cálcio e magnésio.21 Todas essas reações bioativas podem 

ter ocorrido também nos adesivos testados neste estudo, o que levou à formação de 

uma camada de cristais na superfície da dentina (figura 19). 

Para se testar o efeito remineralizante foi utilizado o alaranjado de xilenol, 

corante de cálcio48 empregado para detecção de remineralização e reparo dentinário. 

Nesse estudo, a deposição mineral ocorreu devido aos íons de cálcio liberados pelas 

partículas, principalmente as de silicato de cálcio 12,49 e silicato de sódio que é solúvel 

em solução aquosa, e, com isso, podem ter promovido uma possível redução da 

degradação do colágeno. Ryou et al. demonstrou que, por meio de uma abordagem 

de remineralização biomimética, é possível remineralizar o colágeno dentinário por 

meio da liberação lenta de íons de cálcio e subsequente interação desses íons com 

substrato de dentina.50 

 Isso foi evidenciado também no estudo de TOLEDANO et al.,51 o qual 

demonstrou fluorescência de cálcio na dentina intertubular e peritubular. Pode-se 

notar no presente estudo, que o grupo AE0 comparado aos demais mostrou uma 

superfície homogênea e regular, sem nenhuma evidência de remineralização, como 

esperado. Já no grupo AE10 é possível notar claramente a formação de cristais devido 

à presença de depósitos de cálcio na superfície intertubular e peritubular. Esses 

depósitos de minerais apresentam agrupados em formato de bastão. Quando  foi 

utilizada maior concentração de micropartículas, notou-se um aumento do diâmetro 

dos túbulos dentinários, apresentando uma superfície modificada se comparada ao 

do grupo AE0. Também houve maior deposição mineral em AE30 visto a presença de 

maior fluorescência. Além de evidente afunilamento dos orifícios tubulares, que pode 

ter promovido boa penetração do adesivo nos túbulos e confirmado pelos altos valores 

de resistência de união encontrados.  

 As hipóteses deste trabalho, em que o adesivo experimental com 

micropartículas não afetariam as propriedades mecânicas, melhorariam a resistência 

de união à dentina e remineralizariam a dentina, foram aceitas. Isso porque houve 

diferença estatística no teste de resistência de união no armazenamento de 24h 

(tabela 6) e no grau de conversão (tabela 4) entre os sistemas adesivos testados. 

Também foi demonstrado na figura 19 uma possível remineralização com formação 

de cristais de cálcio. 
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 Novas pesquisas são necessárias a fim de elucidar questões surgidas durante 

a realização do presente trabalho, tais como: a avaliação da citotoxicidade dos 

sistemas adesivos experimentais e a realização de testes in vivo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 Dentro das limitações do estudo, pode-se concluir com os resultados mostrados 

que a inclusão de micropartículas à base de silicato na composição de um sistema 

adesivo autocondicionante pode promover uma deposição mineral terapêutica na 

dentina. Os experimentos realizados mostraram estabilidade na durabilidade da 

resistência de união à dentina durante o período de estocagem e, sobretudo, manteve 

a propriedade mecânica testada. Portanto, essas micropartículas podem representar 

componentes bioativos potenciais a serem incluídos durante a formulação de novos 

sistemas adesivos autocondicionantes. 
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