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PROPOSIÇÃO.

Este trabalho se propõe a realizar uma revisão bibliográfica
atualizada sobre os adesivos dentais. Tendo em vista que este assunto é
muito vasto, tentaremos ser

o

mais especifico possível para

atualizarmos o assunto, já que o mesmo continua sendo aprimorado e
pesquisado sofrendo assim avanços constantes tal qual a ciência
moderna. Por este ser um assunto relativamente novo e de muita
importância na odontologia e principalmente na dentistica restauradora
e a ele depender o sucesso da maioria dos procedimentos restauradores
executados pelo cirurgião dentista, pretendemos fazer uma breve
evolução histórica dos adesivos até os dias de hoje bem como uma visão
futurista segundo nossa perspectiva.

1

INTRODUÇÃO.
Estamos acompanhando e vivendo uma das mais importantes
renovações e revoluções na odontologia e principalmente na Dentistica
Restauradora moderna. Estamos bem próximos de verificarmos a
erradicação de um problema que começou a ser resolvido por
BUONOCORE na década de 1950. Falaremos sobre o problema da
falta de adesão dos materiais restauradores as estruturas dentais
mineralizadas. Uma grande revolução na odontologia vem-se
verificando nas últimas quatro décadas. Conceitos ora aceitos tornamse obsoletos a todo momento. Em Dentistica Restauradora, técnicas de
preparos cavitários preconizados por Black e outros pesquisadores no
inicio do século, vem sendo modificadas para preparos menos
invasivos. Trabalhos de reconstrução dentária tornam-se viáveis agora
graças a novas técnicas de adesão. Verificamos que a técnica do
condicionamento ácido do esmalte introduzida por BUONOCORE a
partir de 1955, trouxe uma gama de alternativas para tratamento
dentário antes impraticáveis . Verificamos que as técnicas de adesão e
dos materiais adesivos principalmente, vem sofrendo uma evolução
muito rápida. Sabemos da adesão perfeita e o selamento hermético nas
estruturas de esmalte, mas temos ainda alguma dificuldade para com a
adesão à dentina.
0

mecanismo de adesão ao esmalte, consiste em um

condicionamento ácido que criaria irregularidades e porosidades na sua
camada mais superficial (25 micrômeros).

Estas porosidades são formadas na estrutura dos prismas do esmalte
pela dissolução do componente inorgânico. Por estas porosidades
penetrariam os monômeros do adesivo, compostos principalmente por
BIS-GMA, o TEGDMA, UDMA e as vezes combinados com moléculas
hidrofilicas tais como o REMA ou HAMA .
A unido a dentina devido a sua natureza hidrofilica, é mais critica,
embora saiba-se que os adesivos podem se relacionar com a dentina de
uma forma mecânica ou química ou de ambas as formas
(NAKABAYASHI et al., 1982; VAN MEERBEEK et al., 1992 ).
Contudo, o mecanismo de entrelaçamento da resina dentro do colágeno
exposto parece ser o mecanismo mais provável (VAN MEERBEEK et
al., 1992, 1993 ). Mas, mais recentemente J. KANCA III, 1997, diz que,
talvez a força de unido à dentina seja dependente da penetração de
resina na estrutura de hidroxiapatita desmineralizada , localizada logo
abaixo da camada híbrida, sugerindo um mecanismo de unido idêntico
ao esmalte.
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REVISÃO DA LITERATURA
ESMALTE: Considerações morfológicas.
0 esmalte, segundo GWINNETT, 46 é um tecido poroso, com um
volume de poros de cerca de 0,1%, composto de uma matriz protéica
de anamelina, água e fosfato de cálcio na forma de hidroxiapatita,
fluorapatita ou carbonatoapatita. 0 esmalte é o tecido mais duro do
corpo humano e detém em sua porção estrutural:
• 96% material inorgânico,
• 4% material orgânico e água.
A porção inorgânica existe sob forma de cristais submicroscópicos,
orientados preferencialmente em três dimensões em que a
disseminação (Fig. 3.1.1 e 3.1.2) e o relacionamento contíguo dos
cristais contribui para a unidade microscópica chamada de prisma. Os
prismas começam na junção amelo-dentindria e dirigem-se para a
superficie do esmalte.
A porção mais externa do esmalte é predominantemente de natureza
orgânica . Esta camada orgânica ou cuticula primária representa o
produto final da secreção dos ameloblastos. Após a erupção do dente, a
superficie é ainda mais modificada pela adsorsão seletiva de proteína
salivar 84 para formar a película ou biofilme. 45
O biofilme orgânico contribui para uma energia de superficie

relativamente baixa e é considerado importante na condição de saúde e
homeostasia do ambiente bucal. Embora uma intervenção operatória
possa despojar o esmalte de seu biofilme natural, a superficie cortada

4

permanece predominantemente orgânica em sua composição, através
da deposição de uma camada de smear layer. 16
As superficies de esmalte (Fig. 3.1.3 e 3.1.4) raramente são lisas e
uniformes e o exame microscópico revela ranhuras, depressões e
irregularidades associadas com a sua formação.
Resumidamente, superficies

de esmalte, quer natural quer

operatoriamente preparadas, são física e quimicamente complexas e
não são representativas da subsuperficie. Tais condições, no contexto
dos critérios de Lee e Swartz 64 não são, por conseguinte, propicias a
interações ótimas entre o esmalte e os materiais biocompativeis atuais.
Assim, a modificação de tecido é indicada para otimizar a interação, de
modo a fornecer unido clinica durável.
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Figura 3.1.1 - Disposição dos cristais

Figura 3.1.2 — Orientação dos Prismas
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Figura 3.1.3 — Fotomicrografia mostrando as irregularidades
anatômicas do esmalte

Figura 3.1.4 — Irregularidades do esmalte vistas em maior aumento
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ADESÃO AO ESMALTE:
Sua importância nos procedimentos clínicos.
Quando BUONOCORE 21 em 1955 propôs que ácidos poderiam ser
usados para alterar a superficie do esmalte para ele tornar-se mais
receptivo para adesão, sua hipótese estava baseada no uso industrial
comum de ácido fosfórico para melhorar adesão de pinturas e camadas
acrílicas nas superficies de metal. Buonocore descobriu que a resina
acrílica poderia ser unida ao esmalte humano que fosse condicionado
com 85% ácido fosfórico por 30 Seg.
Trabalho subsequente por Gwinnet e Matsui52 e Buonocore e co1. 22
sugeriu que a formação de tags de resina eram o mecanismo de união
primário de resina para o esmalte condicionado. 0 ataque ácido
remove por volta de 10 micra de superficie do esmalte e cria uma
camada porosa entre 5 e 50 micra de profundidade. Topograficamente,
uma variedade de padrões de desmineralização do esmalte é criada,
(Fig. 3.2.1 a 3.2.3) podendo ser relacionada com variações
morfológicas e químicas no esmalte. 46 Quando uma resina fluida é
aplicada, ela penetra nas microporosidades e canais desta capa e é
polimerizada para formar uma adesão micromeanica com o esmalte. 86
Forças adesivas da resina composta ao esmalte condicionado chegam
a média de 20 Mpa. 11,44,51 A contração de polimerização chega em
torno de 7Mpa. 29'55
Tem sido estimado que as forças adesivas de 17 a 20 Mpa são
requeridos para resistir contra forças de contrações suficientemente
para produzir margens de restaurações gap free. 29'69
8

Alguns estudos indicam que ácidos como o ácido fosfórico a 10%,
ácido maleico a 10% e ácido nítrico a 2,5% são tão efetivos quanto
ácido fosfórico a 37%." 3'51 '53'81 Não houve diferenças significativas
também quanto ao tempo de aplicação do ácido fosfórico a 37 %
aplicados durante 15 Seg. ou durante 60 Seg. Sabemos também que
ácidos com silica deixam a superficie mais contaminada, porém
aderem mais a resina do que os ácidos que contém polimeros, mas não
há uma diferença significativa.
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Figura 3.1.2 — Tipo 1

Figura 3.1.2 — Tipo 2

Figura 3.1.3 — Tipo 3
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DENTINA: Considerações morfológicas.
A dentina é a porção mineralizada do complexo dentino-polpa.
Os dois tecidos são embriologicamente, histológica e funcionalmente
duas fases de um mesmo tecido . A sua composição é geralmente:
• 70% material inorgânico;
•

18% material orgânico - 93% são fibras coldgenas;

•

12% água

Esta composição varia com a idade do dente, já que a sua
mineralização é progressiva durante todo o seu ciclo vita1. 92
A dentina é um tecido por si s6 muito complexo tendo variantes como
por exemplo a profundidade, pois ocorre uma alteração no calibre dos
ttibulos dentindrios e consequentemente maior quantidade de fluidos
dentinais presentes na area, a superficie para difusão na junção amelodentindria é de aproximadamente 1%, com menos tirbulos por area e

diâmetro tubular menor. Já a area de difusão próxima à polpa é de
22%, onde se encontram mais tirbulos por area, como também esses

são de diâmetro maior. 82 A area relativa de dentina ocupada pelos
titbulos diminui à medida que eles divergem da polpa. 0 número de
tilbulos diminua de aproximadamente 45.000 por mm2 no limite da
polpa para aproximadamente 20.000 por mm2 na junção amelodentindria • 42

Temos também problemas quanto ao tipo de dentina,

se for uma dentina reacional, dentina chamada de esclerosada,

teremos maior dificuldade na adesão, por esta ser urna area com os
taulos praticamente obliterados pela deposição de minerais e pela
produção de matriz dentindria pelos odontoblastos.

II

Se os tilbulos dentindrios permanecerem abertos, a hipersensibilidade
persiste devido ao aumento da permeabilidade dentindria e infiltração
bacteriana. 58 Por outro lado, se os taulos estiverem obstruidos por
depósitos cristalinos, a sensibilidade deve diminuir. 31 Este fenômeno
ocorre naturalmente através do depósito de cristais de hidroxiapatita ou
pode ser induzido artificialmente com agentes sensibilizadores, que
facilitam a precipitação de oxalato cálcico ou outros cristais nos
ttlibulos dentinários. Estas mudanças com a idade também contribuem
para efeito adverso na adesão dentindria. 32'56'68 Pacientes com história
de bruxismo ou outra oclusão traumática geralmente produzem maior
estresse oclusal em seus dentes. Estudos clínicos corroboram estas
observações em achados que estabelecem uma ligação entre a presença
de estresse oclusal e a perda da retenção da restauração cervical. 57•63
0 aumento da perda da restauração também parece Ter ligação com o
avanço da idade. 12,32,33,57,68 Dentes mais velhos podem ser mais
suscetíveis à deformação durante a flexão, em função de microfraturas
verticais no esmalte, ou pela espessura fina do esmalte ou pelo
desgaste com o tempo. Também podem estar associados com a perda
do suporte periodontal, aumentando
cervical. 58

o potencial para a flexão

A porção inorgânica da dentina é constituída

principalmente por cristais de hidroxiapatita, semelhantes aos do
cemento e do osso, porém menores que os do esmalte. Alguns fosfatos
de cálcio amorfos são também encontrados, principalmente em dentes
mais jovens. Já a porção orgânica consiste principalmente de coldgeno,
que representa 93% de todo material organico. 92

12

ADESÃO À DENTINA: SUA IMPORTÂNCIA
NA DENTiSTICA RESTAURADORA.
Segundo SWIFT Jr, PERDIGÃO J e HEYMANN,86 a adesão de
materiais na dentina demonstram ser mais dificeis e menos previsíveis.
Muitas das dificuldades em adesão a dentina é o resultado da estrutura
histológica complexa e composição variável de dentina. A dentina é o
substrato orgânico que pelos seus túbulos e canaliculos observados em
sua estrutura faz a conecção com os tecidos pulpares. Inúmeros canais
e túbulos preenchidos por fluidos atravessam à dentina da polpa até a
junção amelo-dentindria. Um processo odontoblástico se estende da
polpa dentro de cada filbulo. 94 0 fluido dentro dos tfibulos está sobre
urna pequena mas constante pressão da polpa. A pressão intra pulpar é
estimado a ser de 25 a 30 mmHg ou 34 a 40 cm H20. 3

' 93

A adesão à dentina é afetada pelo remanescente de espessura de
dentina: a força de unido à dentina é geralmente menor em áreas
profundas do que na superficie de dentina. 67

' 85

Entretanto alguns

materiais adesivos não mostram ser afetados por essas diferenças
decorrentes das diferentes profundidades de dentina. De fato, tem sido
registrado que forças de união associadas com sistema 4-META não
são afetadas pela pressão pulpar, profundidade ou local. 91 Embora a
unido da resina à dentina tenha provado ser um dificil desafio, avanços
em andamento estão melhorando a realidade e praticidade da adesão
dentina. 96-98
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Entretanto se o sistema adesivo de dentina falha na sua eficiência de
união ao substrato de dentina, um gap se formará na interface, o qual
pode causar penetração bacteriana e acesso de substâncias tóxicas ao
complexo dentino-pulpar se ele for aplicado in vivo • 8° Tem sido
estimado que forças de 17-20 Mpa são necessárias para resistir As
forças de contração que produzem gaps nas margens livres da
restauração. 30

' 69

A menos que uma resina de baixa viscosidade

quebradora de stress seja utilizada. 23

A absorção de água pelo

compósito compensa o efeito de contração de polimerização e pode
resolver parcialmente um gap marginal. 54
Um avanço importante na adesão com a dentina foi feito por
KANCA 62 quando argumentou que , se uma resina apropriada e
quimicamente compatível fosse adicionada após um condicionamento
ácido total dos tecidos dentais mineralizados, melhoras significativas
poderiam, então , ser esperadas na força de união. Ele usou uma
combinação de "primers" para dentina fortemente hidrófila e um
agente de unido ambifilico ( grupamentos hidrofilicos

e

hidrofóbicos ). A adesão a dentina úmida é melhor que dentina seca
para estes adesivos hidrofilicos. Segundo GWINNETT, 47 uma das
razões para o sucesso de certos sistemas é o fato de que os "primers"
resinosos são dissolvidos com acetona. A importância de uma acetona
como solvente ficou clara no trabalho pioneiro de Bowen et al. , citado
anteriormente. A acetona desloca agressivamente a água. Na dentina
úmida, os "primers' que contêm acetona "perseguem" a água no
tecido, até que se estabeleça urn estado de equilíbrio. Ao secar, a
acetona e a água se evaporam, deixando para trás de si a resina
polimerizada dentro da estrutura dental porosa (fig. 3.4.1). Isto, junto
14
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Setorie

com o agente de unido, forma o elo critico na corrente de união com a
dentina. A penetração da resina na dentina condicionada por um ácido
( ácido fosfórico a 37%, ácido maleico, entre outros ) forma urna zona
onde não se destingue onde está a resina e onde estão as fibras
coldgenas desnudadas pela ação do ácido, formando um emaranhado
resina / fibras coldgenas. Esta zona tem sido reportada por ZONA
HÍBRIDA (fig. 3.4.2) e é um fenômeno similar àquele descrito para o
esmalte, sendo que ambos apresentam retenção micromecânica. Este
fenômeno nós chamamos de hibridização dentindria, extensão desta
hibridização varia de 1-8 micrômeros. Da maior importância é a
difusão da resina através de toda espessura da dentina alterada
(fig. 3.4.3 e 3.4.4) e de sua interação com o substrato subjacente
inalterado. Gwinnett 50 demonstrou que dois terços da força de unido
estão relacionados com a interação superficial do tecido e que o terço
remanescente é dividido igualmente entre difusão de resina para dentro
dos túbulos dentindrios e a dentina intertubular porosa. 0 fracasso em
se difundir completamente poderia resultar em urna interface
enfraquecida entre dentina inalterada e a zona externa parcialmente
difusa. 7°
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Figura 3.4.1 — Tags resinosos

Figura 3.4.2 — Zona Híbrida
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Figura 3.4.3 — Ttibulos dentinários abertos pela ação do Acido
fosfórico A 37%

Figura 3.4.4 — Ttibulo dentinArio em corte longitudinal
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EVOLUÇÃO DOS ADESIVOS:

Estágios evolutivos desde BUONOCORE.

ADESIVOS DENTINARIOS DE 1' GERAÇÃO.
Michael Buonocore não somente introduziu a técnica de condicionamento
ácido ao esmalte, como também foi um dos primeiros a tentar unir resinas
dentina condicionada corn ácido hidrocloridrico a 7% por 1 minuto. 77
primeiro sistema adesivo introduzido no mercado odontológico foi o Cosmic
Bond- SS White

que era composto de urna solução de ácido cítrico para o

condicionamento ácido e um agente resinoso de unido à dentina, composto
pelo NPG-GMA ( N-fenil glicina glicidil metacrilato ), que era capaz de
ligar-se a. porção inorgânica da dentina, mas apresentava uma adesividade
muito baixa, cerca de 2,5 Mpa. 1° A solução ácida empregada neste sistema,
tinha como finalidade remover a lama dentindria e facilitar o contato do agente
resinoso de unido com a superficie e dentro dos tiibulos dentindrios,
estabelecendo ligações químicas e mecânicas. 26 0 mecanismo clinico de
adesão se dava pela interação do grupo fosfatado, que era atacado pelo
metacrilato, com os ions cálcio da superficie dentindria. Em contato com a
água, a resistência ao cisalhamento diminuía, possivelmente pela hidrólise da
ligação do fosfato corn o cálcio. Estes resultados provavelmente estão
relacionados com alterações que ocorriam na superficie dentindria e a natureza
hidrofábica deste sistema adesivo de primeira geração. 0 condicionamento
ácido removia a lama dentindria, abrindo a embocadura dos tfibulos
dentindrios e aumentava a umidade superficial da dentina. 18
18

Devido a este aumento de umidade, e considerando que o agente promotor de
adesão era hidrofóbico, ou seja não tinha afinidade com a umidade, o contato
entre este agente e a superficie dentindria ficava comprometido, impedindo
que fossem estabelecidas ligações químicas ou mecânicas adequadas nesta
superficie acarretando portanto em falta de adesão, queda da restauração e/ou
infiltração marginal precoce e todas as suas conseqüências.

ADESIVOS DENTINARIOS DE 2' GERAÇÃO.

As conseqüências causadas pela infiltração marginal dos sistemas de
primeira geração, com certeza, eram acentuadas devido ao aumento de
permeabilidade da dentina, facilitando sobremaneira a invasão de bactérias e
produtos irritantes ao complexo dentino pulpar. Estes problemas, ocorridos
com os sistemas de primeira geração, levaram ao desenvolvimento de agentes,
os quais eram aplicados diretamente sobre a lama dentindria e que propunham
a estabelecer ligações químicas com a superficie dentindria. A maioria destes
sistemas eram compostos de fosfatos polimerizáveis adicionados ao BISGMA. Estes agentes adesivos ainda apresentavam a ligação do fosfato com o
cálcio como um ponto fundamental. Entretanto a molécula de BIS-GMA foi
substituida por um metacrilato, e uma resina sem carga foi adicionada ao
adesivo. Assim, muitos destes agentes eram ésteres halofosforados de BISGMA, enquanto outros eram constituídos à base de poliuretano.
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Os primeiros produtos lançados no mercado odontológico à base de fosfatos
foi o Clearfil Liner Bond (Kuraray), o qual utilizava o produto da reação do 2hidroxietil metacrilato (HEMA) e um éster fenil fosfato ( Fenil P ) e o
Scotchbond (3M), composto por um éster halofosforoso de BIS-GMA. Nesta
mesma época foram introduzidos no mercado o Bondlite (Sybron — KERR), J
& J Dentin Enamel Bonding Agent ( Johnson & Johnson) e também o Dentin
Adhesit (Vivadent), sendo que este último sistema utilizava um monômero
isocianato.
Os agentes de unido fosfatados, apresentavam grupamentos hidrofábicos,
como o BIS-GMA, e hidrofilicos como o HEMA, e eram tidos como produtos
que se uniam ao cálcio da estrutura dentindria através de ligações iônicas.
Com exceção do sistema Clearfil Liner Bond, os demais sistemas
empregavam o condicionamento ácido no esmalte, corno forma de tratamento
dentindrio previamente à aplicação do agente de unido, resultando
principalmente no estabelecimento de uma adesão corn a lama dentindria, e
muito pouco com a dentina subjacente.
EICK e co1. 34 encontraram resultados melhores do que os resultados obtidos
com os sistemas de primeira geração. Foram resultados melhores, porém ainda
não satisfatórios, entre 8 e 14 Mpa na resistência ao cisalhamento Porém,
segundo Pashley, 77 estes sistemas alcançavam resultados que se limitavam
resistência coesiva da lama dentindria, a qual é relativamente baixa.
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ADESIVOS DENTINÁRIOS DE 3' GERAÇÃO.
Devido aos pobres resultados alcançados coin os agentes de 2 a geração, os
quais mantinham a lama dentindria intacta, foram desenvolvidos sistemas
chamados de 3 a geração, que de certa forma atuavam sobre a lama dentindria,
para que fosse facilitada a penetração de um monômero hidrofilico, antes da
aplicação do agente de união propriamente dito. Estes sistemas apresentavam
primers que podiam ou não estar associados a condicionadores ácidos.
Segundo Erickson, 38 primers são empregados para aumentar a capacidade de
molhamento das superficies em que são aplicados. As moléculas de um primer
geralmente tem diferentes grupamentos funcionais: por um lado,
apresentavam afinidade pela superficie dentindria, e por outro, pelo agente de
união. Em particular, muitos adesivos utilizam primers que contém um
grupamento hidrofilico funcional, o que os tomam compatíveis com as
características da dentina, e um grupamento hidrofóbico compatível com o
agente de união.
Se analisarmos a composição dos vários sistemas de

3a

geração percebemos

que atuam de diferentes maneiras, e sendo assim, os classificaremos de
sistema que removem, modificam ou substituem a lama dentindria.
Segundo PERDIGA0,78-9 a base para a terceira geração de adesivos
dentindrios foi estabelecida quando o condicionamento ácido da dentina com
ácido fosfórico antes da aplicação do agente adesivo do tipo éster-fosfato foi
recomendada primeiro no Japdo 41 . Devido à natureza hidrofábica da resina
adesiva, o condicionamento ácido não provocava uma significante melhora na
resistência de unido à dentina, considerando o escoamento da resina dentro
dos tabulos dentindrios abertos.
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Em 1982, BOWEN e col., 15 reportaram uma técnica de tratamento da dentina
com uma série de reagentes para melhorar os resultados da resistência ao
cisalhamento. Este sistema de multiplos passos foi chamado de oxalate
bonding system, composto por um condicionador de dentina de 2,5% de ácido
nítrico em combinação com oxalato fénico. A resistência ao cisalhamento à
dentina com este sistema foi reportada entre 10 a 18 Mpa. 14 Há uma chance de
que primers/condicionadores ácidos que criam uma grande quantidade de
precipitados sobre a superficie dentinária, tais como os sistemas com Acido
oxdlico, não devem somente bloquear alguns túbulos dentindrios como
também bloquear as microporosidades dentro do colchão de dentina
desmineralizada, ainda impedindo a penetração das resinas. 83
Como exemplo de sistemas que removem a lama dentindria podemos citar o
Gluma que contém como condicionador dentindrio o ácido etileno diamino
tetracético a 17% (EDTA). Este condicionador age removendo a camada de
lama dentindria para que o primer, uma solução aquosa de HEMA a 35%
mais 5% de glutaraldeido, entre em contato intimo com a dentina. Para
Asmussem e Uno,4 o mecanismo de unido envolve a reação entre

o

glutaraldeido e o grupamento amino das fibras coldgenas, resultando em
complexos que contém grupamentos hidroxila, os quais reagem com
grupamentos hidroxila do HEMA. 0 sistema adesivo Tenure (Den-Mat),
apresenta na composição do condicionador, uma solução ácida de oxalato de
alumínio, o qual remove a lama dentindria para imediatamente substitui-la por
urna camada artificial porosa de cristais insolúveis de fosfato de alumínio e
oxalato de cálcio. Utilizando o MEV, Gwinnett 48 examinou a dentina
condicionada com o Tenure dentin cleanser. A lama dentindria foi removida e
os tirbulos dentindrios foram estendidos a uma profundidade de 10
micrômeros.
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Outro mecanismo dos sistema de 3' geração está relacionado a modificação da
lama dentindria, podemos citar o Scotchbond 2 (3M) e o XR Bonding (Kerr).
O Scotchbond 2 contém um "primer"condicionador chamado Scotchprep,

composto por uma solução aquosa de ácido maleico a 2,5% e HEMA a 55%.
Desta forma, quando o "primer" é aplicado sobre a estrutura dentindria, ocorre
uma desmineralização parcial da camada de lama dentindria a qual é logo a
seguir infiltrada pela solução de HEMA. Já o sistema XR Bonding, apresenta
na composição do "primer" ()CR Primer), uma solução alcoólica de
dimetacrilato fosfatado, a qual também modifica e se infiltra pela lama
dentindria. Apesar de não muito bem explicado, existe a possibilidade destes
sistemas reagirem quimicamente com componentes da superficie dentindria,
principalmente o cálcio.
Outros produtos, como Mirage Bond ( Chameleos), XR Primer XR Bond
(Sybron Kerr), Prisma Universal Bond 2 e 3 (Caulk — Dentsply), Denthesive
(Kulzer) e o Clearfil Liner Bond System (Kuraray),

foram lançados

simultaneamente com o objetivo de eliminar a lama dentindria, com exceção
do Prisma Universal Bond 2 e 3 ( eliminam parcialmente), e permitir uma
ligação intima com o componente orgânico da dentina e alguns também com o
inorgânico. 8 '9' 10 Os resultados in vitro da adesão à dentina destes adesivos
variam de 11,6 a 18,6 Mpa. 1° Como pudemos perceber, os adesivos de 3` 1
geração, foram desenvolvidos para, de alguma forma, atuarem sobre a lama
dentindria. Sempre se utilizam de "primers" hidrofilicos, o que torna possível
um contato intimo com a dentina úmida. A dentina após ser infiltrada pelo
agente hidrofilico, reage mais facilmente com o agente de unido, pois ocorre
um aumento da capacidade de molhamento da superfície dentindria tratada,
que agora também apresenta radicais livres para o estabelecimento de ligações
químicas de superficie.
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Resumindo, nestes sistemas, o "primer" trata a dentina, tornando-a apta a se
unir com o agente de unido e receber o material restaurador.

ADESIVOS RESINOSOS DE 4a GERAÇÃO.

Os adesivos dentindrios de 4 a geração envolvem procedimentos que
removem, penetram ou solubilizam a lama dentinária e, a partir dai,
umedecem a dentina remanescente corn monômeros resinosos hidrofilicos. A
lama dentinária é removida tanto por aplicação direta do ácido ou
indiretamente pela dissolução causada por componentes ácidos no primer. 58
Após o condicionamento da dentina, os mais recentes sistemas de adesão
dentindrios envolvem a aplicação de urn monômero hidrofilico que penetra
nos tilbulos abertos e na dentina intertubular descalcificada, pennitindo uma
ligação mecânica entre o substrato e o materia1. 89
Nakabayashi em 1982, 71 descreveu a formação da camada híbrida como a

interpenetração de um monômero com a superfície dentindria
desmineralizada, formando uma camada Acido resistente de dentina, reforçada
por resina. 0 4 metacriloxi-etil-trimelitato-anidrido ( 4 — META ) é um
monômero resinoso que contém grupos hidrofilicos e hidrofábicos, 74 sendo
UM

componente ( 5% do peso ) de um adesivo que contém

metil — metacrilato (MMA), polimetilmetacrilato (PMMA), ativado por um
tri-N-butil-borano (TBB). 90
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Os componentes hidrofilicos dos sistemas adesivos de 4 a geração são
particularmente efetivos na penetração da dentina condicionada, 58 sendo
responsáveis por uma adesão mais forte, passando dos 17 Mpa, a urna dentina
condicionada com uma solução de cloreto férrico a 3% em 10% de ácido
cítrico.
Esta solução também desmineraliza e ataca a dentina, fazendo com que os
túbulos sejam abertos, permitindo um intimo contato com o material, e
também o 4 META/MIMA - TBB provavelmente adere ao coldgeno da
dentina. O coldgeno aparentemente não é desnaturado durante o processo de
ataque, sendo que a supressão da desnaturação pode ser devido ao efeito do
cloreto fénico na solução desmineralizadora. 89
Uma efetiva zona híbrida necessita de urna matriz de coldgeno remanescente
na dentina intertubular descalcificada, urna vez que os sistema hidrofilicos
mantêm uma rede de coldgeno aberto enquanto penetram nela. 73
A performance in vitro destes sistemas adesivos alcança os números já
citados anteriormente em termos de resistência ao cisalhamento. Porém
sabemos que a performance in vivo demanda de tempo, e com a evolução
muito rápida dos inúmeros adesivos que surgem no mercado fica dificil a
confirmação dos bons resultados anunciados pelos fabricantes, urna vez que,
como os experimentos clínicos levam um tempo considerável
(de um a três anos), e os componentes de um adesivo dentindrio são
freqüentemente modificados antes mesmo que as investigações clinicas sejam
completadas.
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De acordo com Christensen, 27 o mais frustrante nos trabalhos laboratoriais é
que os resultados dos estudos não podem ser reproduzidos facilmente, porque
existem muitas variáveis: alguns estudos usam dentes de animais, outros usam
dentes humanos, e a maioria das pesquisas tern sido realizada em dentes
extraídos. A dentina de um dente extraído difere da de um dente ainda em
boca, e uma variação de resultados pode ser esperada, da mesma forma que o
espaço de tempo decorrido desde a extração do dente tem um pequeno efeito
na adesão, devido aos novos adesivos terem em sua composição primers
contendo monômeros hidrofilicos HEMA ou HAMA. Com a extração do
dente perderíamos esta propriedade da dentina que seria sua umidade natural
dos fluidos intratubulares.
Como exemplos de sistemas de 4 a geração, podemos citar o Scotchbond
Multi-purpose (3M company), o Opti Bond (Kerr), o All-Bond (Bisco) e o
Amalgambond (Parke11), entre outros. Um dos primeiros sistemas desta
geração a ser introduzido no mercado odontológico foi o Amalgambond. Este
sistema é composto de um condicionador (ácido cítrico a 10% em cloreto
fénico a 3%) o qual remove a camada de lama dentindria e desmineraliza a
dentina superficial deixando as fibras coldgenas expostas. 0 "primer",
composto por uma solução aquosa de HEMA a 35%, promove o molhamento
do substrato dentindrio e melhora a penetração do agente de unido formado
pelo composto 4-META/MMA (4-metacriloxi trimelitato anidro/metacrilato
de metila) e TBB (trinbutilborano) dentro da dentina desmineralizada para
formar a camada hibrida. 72
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No final de 1991, foi introduzido no mercado o sistema All Bond que, na
sua primeira versão era composto de três soluções ácidas:

o Dentin

Conditioner, composto por uma solução aquosa de ácido succinico a 20% e
HEMA; o All-Etch, ácido fosfórico a 10%; e o Uni-Etch, ácido fosfórico a
32%. 0 Primer A ( solução alcoólica de NTG-GMA a 2% e acetona )
e o Primer B ( bisnefil dimetacrilato a 15% em acetona ). 0 agente de unido,
Dentin / Enamel Bonding Resin, é composto de BISTGMA, uretana
dimetacrilato e HEMA. Acompanhava ainda o conjunto, agentes para serem
empregados sobre superfícies metálicas e cerâmicas. Nesta versão, o clinico
tinha a opção de escolher como condicionador dentindrio o ácido succinico a
20% (solução ácida fraca que não remove a lama dentindria, ou uma solução
mais forte, o ácido fosfórico a 10%, o Qua removia toda a camada de lama
dentindria. Posteriormente foi lançado uma nova versão, o All Bond 2, onde
só existia um condicionador, que é o ácido fosfórico a 10% para ser
empregado tanto em esmalte como também na dentina.
0 adesivo Scotchbond 2 da 3M company foi modificado para Scotchbond
multi-pourpose, onde basicamente a modificação realizada foi a separação do
ácido maleico do HEMA, os quais vinham associados no sistema Scotchbond
2. 0 "primer" deste adesivo contém uma solução aquosa de HEMA

e

copolimero do ácido polalquenóico. 0 adesivo propriamente dito, consiste de
uma resina fotopolimerizável composta de BIS-GMA e HEMA.
Temos também nesta 4a geração o sistema da Kerr, o Optibond que é
composto por três soluções:

o Optibond Prime, em cuja composição

encontram-se o 2-hidroxietil metacrilato (HEMA), o dimetacrilato de glicerol
fosfato (GPDM), o mono 2 — metacriloxietil ftalato (PAMM) , álcool etílico e
água. A formulação do primer, emprega um monômero hidrofilico (HEMA),
associado a solventes hidrofilicos (GPDM) e PAMM) que visam melhorar a
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capacidade umectante, aumentar a adesão por difusão e promover ligações
metálicas. O Optibond fotopolimerizavel ( Ligh Cure Bond), tem na sua
formulação o dimetacrilato de trietilenoglicol (TEGDM), o dimetacrilato de
uretana (UDMA), e o dimetacrilato de glicerolfosfato (GPDM). Este agente
deve ser empregado quando ainda existe a presença de esmalte nas margens
do preparo. Na existência de dentina deve ser empregado o Optibond Dual
Cure A e B. A solução A é formada pelo BIS-GMA, HEMA, mais
catalizadores, enquanto a solução B de boro silicato de bário alumínio, silica,
haxafluorsilicato de sódio, silicato de bário, HEMA e GDMA. O Optibond
Dual Cure A e B, é um adesivo provido de 48% de carga, sendo indicado após
o Optibond Prime, previamente aplicado em esmalte e dentina.

AGENTES ADESIVOS DE? GERAÇÃO.

Estes adesivos são classificados também como ainda sendo de 4 3 geração
por não apresentarem praticamente nenhuma alteração química na sua
composição. A mudança ocorreu sim na sua forma de apresentação

e

aplicação. Estes adesivos são chamados de adesivos de urn so frasco ou one
step (um passo), mas que na realidade eles são de dois passos, a aplicação do
ácido precede a do adesivo. De novidade, temos a diminuição do tempo de
aplicação e diminuição dos passos, na tentativa de diminuir também erros
técnicos na sua aplicação.
Os adesivos chamados de 5' geração surgiram da evolução dos adesivos de
multiplos passos, ou adesivos de 4 a geração.
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Como exemplos desta evolução podemos citar o OptiBond para OptiBond
Solo ( Kerr ), Scotchbond Multi- Purpose e Purpouse Plus para Single Bond
(3M), Tenure S para Tenure Quik (Den-Mat), Gluma Bonding System e CPS
para Gluma 2000 (Bayer), Prime & Bond 2.0 para Prime & Bond 2.1 e Prime
& Bond NT, All-Bond 2 para One-Step ( Bisco) entre outros.
0 mais importante é salientarmos que estudos in vitro comprovam
praticamente os mesmos resultados comparativos nos adesivos de 4 a e 5'
gerações.
Quanto a forças de adesão (shear bond strengths) , tanto em dentina quanto
no esmalte nos não encontramos diferenças significativas entre estes
adesivos 20,65,88, 99 encontramos alguns resultados in vivo dando a mesma
,

impressão e resultados ainda melhores com os adesivos de 5' geração frente
Quanto a microinfiltração , se não houve uma
aos de 4 a .40,59,61,66,75,87,95
melhora muito significativa nos adesivos de

5a

geração, podemos afirmar que

não houve uma piora. Ainda encontramos microinfiltração nestes adesivos
novos, mas estamos muito próximos de acabarmos com este problema que é o
calcanhar de Aquiles da adesdo. 2,17,24,39,43,60,76
Quanto a formação da camada híbrida, não foi descoberto ainda qual a
importância da sua espessura, mas quanto a sua formação é também dito de
ser de suma importância. Muitos fabricantes atribuem o sucesso do seu
adesivo baseado na formação e na espessura da sua camada híbrida, temos que
prestar atenção neste aspecto, pois existem algumas correntes de
pesquisadores que dizem a chave da adesão estar abaixo da camada híbrida.
Quanto a biocompatibilidade podemos dizer que existem correntes que não
aceitam o condicionamento ácido total por acharem lesivo aos tecidos
pulpares e outras comprovando não haver nenhum maleficio em se tratar a
polpa com ácido fosfórico a 37 % e depois fazer a hibridização
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Quanto a contaminação salivar do elemento dental após o condicionamento
ácido podemos afirmar que não ocorre nenhuma alteração significativa no
resultado final. 36
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Discussão.
Muitos pesquisadores reivindicam o pioneirismo da adesão de
materiais as estruturas dentindrias, mas uma revisão de literatura
demonstra que os achados e pesquisas de BUONOCORE, deram o
passo inicial para a adesão de materiais (resinas acrilicas a principio)
as estruturas dentárias. Seus achados nos idos anos 50 deram os
primeiros passos da odontologia adesiva moderna.
No principio, BUONOCORE e QUIGLE, 16 utilizaram-se de
ácidos (dimetacrilato glicerofosfórico ) para condicionamento das
estruturas dentárias e remoção da smear layer. Este ácido podia ser
polimerizado através de um catalisador ácido sulfinico num período
que oscilava entre 5 e 30 minutos. Mais tarde, em 52, MCLEAN e
KRAMER mostraram que o ácido glicerofosfórico aumentava a
adesão á dentina através da penetração na superfície dentindria,
formando uma camada intermediária que mais tarde seria descrita
como zona ou camada hibrida. 5
Postulou-se que o fosfato reagiria com o cálcio na dentina e com a
matriz orgânica com a qual se esperava que formasse forte ligação
iônica e hidrogênica, contudo isto não ocorreu. Sabe-se que a adesão
dentinária bem como a adesão ao esmalte, são de características
micromecânica e não a nível de reações químicas. Devido a este fator,
os fracos resultados em adesão destes adesivos. A força de união
destes adesivos de l a geração não ultrapassavam os 4 Mpa os quais são
considerados muito fracos.
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Surgiram os adesivos de 2a geração, que eram adesivos que eram
aplicados diretamente sobre a lama dentindria ou smear layer. Estes
adesivos por não atingirem a dentina efetivamente, ficando sobre a
smear layer, apresentavam pobres resultados. A adesão conseguida era
a adesão da smear layer com a dentina remanescente. A adesão destes
adesivos eqüivalia então a força de adesão da smear layer com a
dentina remanescente que era em tomo dos 5 Mpa.
Surgiram então os adesivos de 3a geração, estes adesivos podiam
modificar, remover ou simplesmente deixar a smear layer intacta.
Usavam diferentes agentes acidicos, dependendo do agente adesivo era
utilizado um tipo de ácido e diversas concentrações destes mesmos
ácidos. Os agentes adesivos que agiam sobre a smear layer tal qual os
adesivos de 2a geração não obtiam bons resultados devido a união da
smear layer com a dentina remanescente ser muito pobre. Os agentes
adesivos que modificavam a smear layer não obtiveram bons
resultados devido a não haver uma boa penetração do agente adesivo
pela camada de smear layer. Finalmente os agentes adesivos que
removiam a smear layer, deixavam os tirbulos dentindrios muito
abertos, que por um lado favoreciam a penetração do agente adesivo,
por outro lado favorecia a saída de fluidos do interior dos tirbulos para
a superficie da dentina remanescente. Nesta época os agentes adesivos
não continham primeres hidrofilicos e portanto não obtiveram bons
resultados devido a pouca ou nenhuma afinidade dos agentes adesivos
da época pela umidade da dentina. Os agentes adesivos desta época
utilizavam-se de componentes hidrófobos e portanto corn pouca
afinidade a umidade natural do tecido dentindrio.
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Embora tenham melhorado em muito a força de união destes agentes
adesivos, ainda tínhamos dificuldades com a adesão a dentina. A

adesão estabelecida por estes adesivos eram boas em esmalte, porém
na dentina não havia boa adesão. Chegamos nesta época a forças
adesivas bem superiores se comparadas àquelas de 2' geração, em
torno de 18 Mpa.

Surgiram então os adesivos de 4 a geração, talvez o fato mais
importante depois do passo iniciado por BUONOCORE. A introdução
da molécula 4-META por NAKABAYASHI, 5 talvez tenha sido o ovo
de Colombo dos agentes adesivos. Estes agentes adesivos diferenciamse dos demais por possuírem um primer hidrofilico de baixa
viscosidade dissolvidos num solvente altamente polar
( afinidade por água) tais quais a acetona e o ethanol. Estes adesivos
funcionam da seguinte maneira: Um ácido remove o smear layer ou
lama dentinaria expondo uma camada de fibras coldgenas
empalissadas com uma espessura em torno de 9 micras. Estes contém
um primer hidrofilico que penetra através das fibras 'capturando' a
água ali existente através da ação do solvente bipolar existente no seu
solvente. Após sua penetração, esta água evapora ficando em seu
lugar somente a resina contida no primer. Esta resina sem carga
juntamente corn as fibras coldgenas formam uma camada híbrida
extremamente forte na interface dentina/resina composta. Esta camada
híbrida pode se apresentar de diversas formas e também de diversos

diâmetros não sendo determinado ainda se existe alguma importância
desta disposição. As forças adesivas destes agentes adesivos giram em
torno de 18 Mpa para a dentina.
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Finalmente então surgirão os adesivos de 5 a geração. Para muitos
continuam sendo classificados de 4 a geração, por não apresentarem
quase ou nenhuma alteração em sua estrutura química. Apresentam
diferenças apenas na sua apresentação e no modos operantis de sua
utilização. Estes adesivos vieram simplificar as suas utilizações,
embora com alguns adesivos de 1 frasco, corno são chamados, este
tempo até aumentou. As forças de adesão ficaram praticamente as
mesmas. A formação da camada híbrida tão pouco se alterou. A
microinfiltração no tecido dentindrio permaneceu a mesma. Ainda que
podemos afirmar que existe um fechamento hermético entre

o

esmalte/agente adesivo/resina composta, ainda não podemos afirmar o
mesmo quando o substrato envolvido é dentina ou cemento. As forças
adesivas destes agentes adesivos giram em torno de 18 Mpa para
dentina.
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Conclusão

Apesar de enormes avanços na utilização clinica dos agentes adesivos em
dentistica e noutras áreas da odontologia moderna, temos ainda algumas
dificuldades na adesão dos materiais aos substratos dentina e cemento. Talvez
pela complexidade destes substratos e pelas diferentes formas de apresentação
dos mesmos de indivíduo para indivíduo, tendo influência também a idade
deste substrato e outras tantas variáveis envolvidas, ainda não conseguimos
um agente adesivo que nos deixe completamente despreocupados quanto a sua
utilização nestes substratos. Embora tenhamos uma adesão perfeita no
esmalte não podemos ainda afirmar o mesmo quando falamos de dentina e
cemento. Acreditamos estar muito próximos deste acontecimento, que sem
dúvida nenhuma, seria um marco na história da odontologia moderna.
Acreditamos que corn o avanço das pesquisas e da simplificação que vivemos
na atualidade, em breve teremos adesivos que conterão num s6 frasco e numa
única aplicação ácido-primer-adesivo, com um vedamento hermético perfeito
entre o material restaurador utilizado e o substrato ou substratos envolvidos.
Acreditamos que em breve teremos esmalte artificial, polpa biogenética e
outros tantos avanços que será muito mais seguro falarmos de restaurações,
porque a partir dai, elas o serão.
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