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RESUMO

Os adesivos dentindrios são usados para atuar como agentes
intermediários de união entre a resina composta e a dentina, pois estas não
possuem a propriedade de penetrar na superficie dentindria condicionada. 0
presente trabalho tem como objetivo avaliar o uso dos adesivos dentindrios em
dentes deciduos, verificando a atualidade destes novos materiais, comparandoos quanto a resistência, durabilidade e força de união em dentes deciduos. Para
isso foi realizado uma revisão da literatura com uma especial consideração aos
trabalhos realizados no campo da Odontopediatria. Concluiu-se que os adesivos
dentindfios em dentes deciduos estão em constante evolução e que devemos ter
um bom senso critico na hora da escolha do sistema adesivo, observ ando na
literatura e buscando a opinião de pessoas que contribuem com pesquisas e
estudos ao longo do tempo. Os adesivos dentinários juntamente com as resinas
compostas de melhor qualidade, oferecem novas alternativas no planejamento
dos tratamentos restauradores dos dentes deciduos.

ABSTRACT

Dentinal bonding agents are used to act as intermediate agent of
union in restorations of composed resin, because those don't have the
penetrating property into the dentinal conditioned surface. The aim of the
present work is to evaluate the use of the dentinal bonding agents in deciduous
teeth, verifying the new materials at the present time, comparing them as
resistance, durability and bonding strenght in deciduous teeth. For that a
revision of the literature was accomplished with a special consideration to the
works accomplished in the field of Odontopediatria. It was concluded that the
dentinal bonding agents in deciduous teeth are in constant evolution and that
we should have a good critical sense in the hour of the choice of the adhesive
system, observing in the literature and looking for the people's opinion that
you/they contribute with researches and studies along the time. The dentinal
bonding agents together with the composite resins of better quality, offer new
alternatives in the planning of reconstructive treatments.

I INTRODUÇÃO

A odontologia adesiva vem desafiando os cientistas nos últimos 40
anos. Um grande passo foi obtido por BUONOCORE (1955), com a descoberta do
condicionamento ácido do esmalte, contribuindo mais tarde para a melhoria do
selamento marginal de restaurações de resina composta, em áreas circundadas
por esmalte.

0 esmalte dental é um tecido que possui uma estrutura basicamente
prismática, sendo que cerca de 97% é composto por minerais e quantidades
insignificantes de matéria orgânica e água. A adesão ao esmalte se baseia na
utilização de ácidos. De acordo com BUSATO et al. (1997) o ácido mais difundido
para restaurações adesivas

é o ácido fosfórico,

cuja finalidade

é

a

desmineralização seletiva dos prismas de esmalte, promovendo porosidade onde
ocorrerá a infiltração do agente adesivo. Isto resultará numa retenção micromecânica, pois a união da resina com o esmalte é puramente mecânica.
mecanismo micromecânico pelo qual as resinas aderem-se ao esmalte foi
inicialmente descrito por GWINNETT, BUONOCORE (1965) e pormenorizado por
GWINNETT, MATSUI (1967), os quais detalharam a micromorfologia da interface
entre resina e esmalte. Quando do condicionamento ácido do esmalte, o mesmo é
tratado com um agente químico condicionador o qual remove aproximadamente
20 mm de sua superfície, seletivamente dissolvendo as terminações dos prismas
de esmalte da estrutura adamantina remanescente. Esta dissolução, seletiva.

preferencial, do componente inorgânico cristalino, gera uma superfície com poros
de diferentes profundidades os quais agem como um sistema de canais, nos quais
um material resinoso pouco viscoso pode fluir, penetrando por aproximadamente
20-25 mm, imbricando-se e promovendo uma união mecânica efetiva. Segundo
BUSATO et al. (1997) os materiais estéticos, como a resina composta, não
possuem as características adequadas para penetrar nessa área de ataque do
ácido, principalmente em função da quantidade e tamanho de carga inorgânica.
Torna-se necessário, então, que um agente intermediário possa executar esse
papel, ou seja, penetrar nos espaços criados pelo condicionamento ácido e se unir
aos materiais que serão usados para reconstruir o dente, justamente para
promover essa união que surgiram os adesivos dentinários.

Diferentemente do esmalte, a dentina, se constitui num tecido composto
por mineral de apatita e fibras colágenas de alta resistência. A dentina apresenta
uma estrutura basicamente tubular que é constituida em peso de 70% de
hidroxiapatita, 18% colágeno e 12% água. Considerando que a porção orgânica da
dentina é representada em sua quase totalidade por fibras colágenas e essas se
encontram "protegidas" por mineral, este deve ser removido previamente ao se
tentar obter uma reação adesiva com o colágeno. A dentina é uma estrutura
vitalizada composta por uma série de túbulos que se estendem desde a câmara
pulpar até a junção amelo-dentinária, sendo assim uma estrutura porosa. Esses
canais variam em número, aumentando a sua área total de superfície da dentina â
medida que se aproxima da polpa. Esses túbulos estão preenchidos pelo fluido
dentinário (constituído essencialmente por água), consequentemente, quanto mais
profunda a dentina, maior quantidade de fluido dentinário. 0 alto conteúdo de agua

ou umidade da dentina profunda pode diluir as formulações dos sistemas adesivos
mais facilmente do que na dentina superficial, menos úmida. Aliado a este fato, a
menor quantidade de colágeno, é também um fator que influenciam na adesão.
Segundo CARVALHO (1998), se pudermos extrair as partículas minerais com
agentes ácidos e substituf-las por uma resina fluida, então poderemos transformar
a estrutura dentinária natural em uma nova estrutura dentinária artificial. Nesta
afirmativa baseia-se o conceito de adesão a dentina.

De acordo com CARVALHO (1998) quando preparamos uma cavidade,
a ação do instrumento rotatório sobre o esmalte e dentina produz uma camada de
resíduos que permanece como um esfregaço sobre a superfície dentária. Essa
camada de esfregago, também conhecida como "smear layer", "lama dentinária",
permanece aderida à superficie do dente sem que seja possível removê-la através
de limpeza cavitária convencional,com soluções neutras como água ou soro
fisiológico. A "smear layer" desempenha um papel fundamental nos mecanismos
de adesão à dentina. Ela cobre a dentina, ocluindo os túbulos dentinários e,
consequentemente, reduzindo a permeabilidade e umidade superficiais. Age como
uma barreira entre os agentes adesivos e a estrutura clentinária.

Vários tratamentos, em relação ao tratamento da "smear layer" têm sido
propostos, com o intuito de melhorar a adesão das resinas compostas à dentina.
Atualmente, optou-se por remover a "smear layer"

e conseguir uma adesão

diretamente sobre a dentina sólida subjacente; para isso devem ser usados
agentes resinosos hidrofilicos, compatíveis com a maior umidade superficial da
dentina, resultado da aplicação das soluções ácidas empregadas para a remoção
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da "smear layer" . Para isso, foram introduzidos os primers, que são monômeros
resinosos que possuem características de molécula bifuncional, ou seja, uma
extremidade é hidrofflica e a outra hidrofábica. A aplicação do primer sobre a
dentina tratada com soluções ácidas, satisfaz a necessidade de compatibilidade
com o substrato e também com a resina adesiva hidrofõbica propriamente dita,
aplicada em seguida.

Os primers são monômeros resinosos compostos basicamente de
moléculas de metacrilato, como HEMA, NTG-GMA, BPDM entre outros,que tem
como principais características a hidrofilicidade e fluidez necessárias para infiltrar
na dentina desmineralizada. Enquanto que os adesivos, são resinas fluidas
fotopolimerizáveis compostos basicamente de BIS-GMA, HEMA, entre outros, que
servem de ligação da camada híbrida com a resina restauradora aplicada sobre o
dente. NAKABAYASHI (1992), define a camada híbrida, como a interpenetração e
impregnação de um monômero com a superfície dentinaria desmineralizada,
formando uma camada acido resistente de dentina, reforçada por resina.

NAKABAYASHI (1984),

utilizando-se de um adesivo 4-META (4

metacriloxietil metacrilato) e de um agente condicionador, constituído de acido
cítrico 10% e cloreto ferric° 3% (solução 10-3) demonstrou claramente a formação
de uma camada híbrida, que mostrava-se indissolúvel em ácidos e resistente a
penetração bacteriana, propiciando altos valores de adesão à dentina.
mecanismo de adesão do sistema 4-META pode ser sintetizado da seguinte forma:

a) o acido cítrico desmineraliza os cristais de hidroxiapatita da matriz
dentinaria à uma profundidade de aproximadamente 5-bum;
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b) o

cloreto férrico 3%, incorporado ao ácido, desnatura ou

desproteiniza as fibras colágenas, que encontravam-se, após a ação
do ácido, empaliçadas e desprotegidas;

o monômero resinoso

componente do primer infiltra-se dentre as fibras colágenas
expostas, encapsulando a maioria deles;

d) esta combinação de dentina e polímero forma uma camada
composta que mostra-se indissolúvel em ácido, identificada como
camada híbrida.

De acordo com CHAIN (1998), após a comprovação da eficácia do
sistema adesivo 4-META (SuperBond D Liner/Kuraray ou Amalgambond/Parkell)
muito se pesquisou no sentido de condicionar dentina e obter a formação de uma
camada híbrida, fenômeno que ocorre com a maioria dos sistemas de última
geração. De uma forma geral, os adesivos contemporâneos possuem o seguinte
mecanismo de ação:

a) condicionamento ácido da dentina com ácido fosfórico ou maleico em
intervalos que variam de 15 a 30 segundos. 0 ácido remove o
esfregago dentinário e dissolve a maioria da hidroxiapatita da
superfície dentinária, deixando uma camada de fibras colágenas
orgânicas desprotegidas com uma espessura de 5 a 10 um, variando
em decorrência da concentração do ácido e do tempo de exposição,
sendo as camadas de colágeno mais espessas encontradas após
uma ação mais prolongada de ácidos mais concentrados:
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b) após o desnudamento do colágeno pela ação química do ácido, o
mesmo deve ser reforçado para prover uma adesão suficiente. 0
reforço ocorre através da penetração de um primer ou uma resina
que circunda as fibras formando um compósito colagenoso.

Os sistemas de última geração diferenciam-se dos anteriores porque
possuem um primer hidrofflico de baixa viscosidade dissolvidos num solvente
altamente polar (afinidade por água) tais quais a acetona ou o álcool. Quando o
primer e a resina polimerizam-se entre a camada de colágeno, obtém-se a
formação de uma camada híbrida, ou seja, uma camada constituída por resina e
colágeno a qual constitui-se numa ligação extremamente forte na interface
dentina/resina composta ou dentina/cimento resinoso.

Os adesivos dentinários em dentes deciduos são utilizados para
promover a união resina/dentina de maneira eficiente e diminuir a infiltração
marginal causada pela contração de polimerização das resinas compostas, que se
constitui, segundo BRANNSTROM et al (1983), JORGENSEN

e HISAMITSU

(1984) e FINGER e OHSAWA (1987), em uma das características das resinas
compostas fotopolimerizáveis juntamente com os adesivos dentinários os quais
são responsáveis pela formação de uma fenda entre a cavidade e a restauração
devido à contração em direção à luz. Os "gaps" que são fendas marginais
decorrentes da contração de polimerização do adesivo e da resina composta
podem ser minimizados com a utilização principalmente da técnica de aplicação
incremental da resina, uso de cunhas reflectivas, matrizes transparentes, evitando
desta forma, manchamento marginal, cáries secundárias, sensibilidade pós-
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operatória, que são algumas consequências da infiltração marginal que ocorrem
nas restaurações realizadas com resina composta e adesivos dentinários.

0 presente estudo tem como objetivo elaborar uma revisão bibliográfica
avaliando o uso dos adesivos dentinários em dentes deciduos, verificando os
novos materiais, comparando-os quanto a resistência, durabilidade, força de
adesão.

2 REVISÃO DA LITERATURA
HOSOYA (1988),

realizou um estudo investigando

o

efeito do

condicionamento do acido fosfórico em dentina normal e cariada de dentes
decíduos. Para isso foram usados 34 dentes deciduos, sendo que destes, 26 eram
hígidos e oito com carie dentinaria, que foram divididos em quatro grupos, sendo
que grupo 1: preparo da cavidade e spray de agua (seis casos); grupo 2: preparo
da cavidade, condicionamento acido e spray de agua (20 casos); grupo 3: remoção
de dentina amolecida e spray de agua (dois casos) e grupo 4: remoção da dentina
amolecida, condicionamento acido e spray de agua. A morfologia da superfície da
cavidade preparada, remoção da superfície amolecida de dentina e a superfície de
dentina condicionada foram observados usando o SEM. Concluiu que nos casos
dos dentes com dentina cariada, os quais foram condicionados depois da remoção
da lesão de carie, os túbulos de dentina foram abertos mas o efeito do
condicionamento acido era menor que nos casos normais. Em alguns dentes
decíduos com dentina cariada, muitos tibulos estavam cheios com materiais
tubulares, cilíndricos com aparência de cristal

e amorfo.

E nos casos de

condicionamento em dentina normal, os tibulos foram abertos, mas a "smear
layer" permaneceu em algumas partes da dentina condicionada; e em alguns
casos pequenas fibras foram expostas nos túbulos dentinários abertos.

EIDELMAN, FUKS, CHOSACK (1989), realizaram um estudo avaliando
clinica e radiograficamente restaurações de resina composta de classe II em
dentes deciduos usando a técnica incremental e a técnica da inserção única,
avaliando assim as margens gengival, vestibular e lingual da caixa proximal por
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avaliação clinica direta e por SEM do dente restaurado. Para isso foram utilizados
60 restaurações de classe ll em 22 crianças. Os preparos foram condicionados por
ácido durante 60 segundos, lavados, secos, após foi aplicado duas camadas de
Bondlite, seco suavemente, polimerizado durante 20 segundos, uma matriz
metálica foi adaptada na interproximal da restauração e as cavidades foram
preenchidas utilizado Herculite; pela técnica incremental foram aplicados três
incrementos, sendo que os dois primeiros foram polimerizados por 20 segundos e
o terceiro por 60 segundos e pela técnica da inserção única foi inserido um único
incremento e pohmerizado durante 60 segundos. Após a remoção da matriz todas
as restaurações foram polimerizadas por vestibular e lingual durante 20 segundos.
As restaurações foram avaliadas no momento, seis meses e um ano após a
realização, usando os seguintes critérios: cor, adaptação marginal, manchamento
marginal, forma anatômica e cáries secundárias usando o critério descrito por Cvar
e Ryge (1971). Das 60 restaurações, 58 foram avaliadas após um ano clinica e
radiograficamente, destas, 27 pela técnica incremental e 31 pela técnica da
inserção única. Concluíram que a margem que apresentou maior índice de falhas
foi a cervical, nâo houve diferença estatisticamente significante entre as técnicas;
apenas o exame clinico não detecta uma grande porcentagem de falhas na
margem gengival da caixa proximal.

NAKABAYASHI et al. (1991) descreveram o seu trabalho como um
sistema composto de um condicionador o qual remove a camada "smear layer ou
lama dentinária e desmineraliza a dentina superficial, deixando as fibras colágenas
expostas. 0 "primer" composto por uma solução aquosa de HEMA a 35%, promove
o molhamento do substrato dentinário e melhora a penetração do agente de união,

Is
formado pelo composto 4 — META/MMA e TBB, dentro da dentina desmineralizada
para formar a camada híbrida.

NAKABAYASHI (1992) define camada híbrida como a interpenetração,
impregnação de um monômero com a superfície dentinária desmineralizada,
formando uma camada ácido resistente de dentina, reforçada por resina.
NOLAN et al (1992) realizaram um estudo avaliando clinica

e

radiograficamente a aparência de restaurações de resinas compostas em molares
deciduos e através de índice de penetração de corantes, o efeito do selamento
adesivo sobre a infiltração nas margens cervicais das restaurações de resina
composta classe II em molares deciduos. Para isso foi utilizado 60 molares
deciduos de 17 crianças de oito a dez anos, divididos em dois grupos: sendo que
grupo 1: foram usados 34 dentes e esse foi o grupo do selamento adesivo; e grupo
2: foram usados 26 dentes e este foi

o grupo do não selamento. Em todos os

dentes de ambos os grupos foi colocado matriz de celulose ao redor do dente, com
toflemire com cunha transparente. Após o preparo das cavidades, no grupo 1, foi
realizado o seguinte procedimento: condicionamento ácido por 60 segundos, lavar
por 20 segundos, secar, duas camadas de Scotchbond (3M) por 20 segundos, os
incrementos foram colocados por vestibular e lingual da cavidade polimerizado,
deixando espaço para um segundo incremento intermediário que foi polimerizado e
após removida a cunha e levemente afastada a matriz de celulose da restauração
foi aplicado o adesivo autopolimerizável Concise, entre a matriz e a superfície
proximal da restauração, depois a matriz foi reapertada e recolocada a cunha e o
restante da restauração foi concluída. E no grupo 2 foi realizada a restauração
somente sem a execução do selamento interproximal. Das 60 restaurações,

estavam disponíveis após 18 meses 52, concluíram pelo exame radiográfico que
em 19% das restaurações apresentavam defeitos radiolúcido nas margens
cervicais. Todos os dentes de ambos os grupos demonstraram penetração de
corantes. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos
avaliados.
BORDIN-AYKROYD et al (1992) realizaram urn estudo avaliando a força
de adesão de três agentes adesivos dentinários em dentes permanentes

e

deciduos e seus respectivos materiais restauradores (Scotchbond 2/ Silux Plus,
Tenure/Perfection e Gluma/Pekalux). Para isso foram utilizados 145 dentes sendo
que, 76 deciduos e 69 permanentes. 0 efeito da idade do dente na força de
adesão foi avaliado através da comparação de fresco (extraído dentro de 24 horas)
e velho (extraído dentro de 10 dias). Os resultados mostraram que os agentes
adesivos uniram-se mais fortemente à dentina de dentes permanentes do que de
dentes deciduos (8.8+4.9 MN/m2 vs. 6.2+4.8 NM/m2) ;comparando-se os adesivos
dentinários, o Scotchbond 2 apresentou maior força de adesão (12.3+4.4 MN/m2)
seguindo-se pelo Tenure (6.9+3.3 MN/m2) e Gluma (3.3+1.7 MN/m2) 0 efeito do
tempo após a extração dos dentes não foi estatisticamente significante.
Mc COURT, ELKINS (1993) realizaram um trabalho analisando a força
de união à dentina de dentes deciduos com os adesivos dentinários Scotchbond 2,
All Bond e Amalgambond. Foram aplicados em 63 dentes deciduos, previamente
desgastado o esmalte, deixando uma superfície de dentina exposta. A resina
composta Valux (3M) foi colocada sobre o adesivo e fotopolimerizado por 40
segundos. Eles foram colocados sob tração continua até falhar. A fratura ocorreu
na interface dentina-adesivo para todos os materiais testados. Concluíram que o

-1

O

índice de resistência da união foi maior com o Amalgambond (13.03 MPa), seguido
do All Bond (13.01 MPa) e Scotchbond 2(6.99 MPa).
VADIAKAS, OULIS (1994)

realizaram um trabalho de revisão,

esboçando as tendências evolucionárias do desenvolvimento da adesão à dentina,
revisando criticamente os sistemas adesivos desenvolvidos ao longo dos últimos
anos; dando uma especial consideração as maiores indicações e usos dos
adesivos dentinários no campo da odontopediatria. Concluíram, que pesquisas
extensivas tem resultado no desenvolvimento de sistemas restauradores adesivos
dentinários que oferecem alternativas de tratamento ao paciente

e

ao

odontopediatra. Entretanto, devem ser observadas algumas considerações como;
agentes adesivos dentinários de 2° geração não formam uma união forte

o

suficiente para suportar a contração de polimerização e forças mastigatórias;
agente de 3° geração mostram resultados promissores quanto a força de união e a
redução de fendas marginais. Entretanto, sua força de união é ainda menor do que
aquela da resina composta ao esmalte condicionado; o número de passos
requeridos e a sensibilidade da técnica fazem o seu uso na prática clinica menos
atrativa para o odontopediatra e os dentistas devem ser cautelosos usando esses
sistemas porque a permanência da adesão no ambiente bucal ainda não foi
extensamente estudada.
SALAMA (1994), mediu e comparou padrões de condicionamento, força
de união tensil e padrões de fratura do Gluma lumifor à dentina vestibular de
molares deciduos após a aplicação de Gluma cleanser e ácido fosfórico à 37%.
Para isso foram utilizados 34 dentes, molares deciduos, cariados, não restaurados.
Os dentes foram divididos em dois grupos, sendo que no grupo 1 foram utilizados
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24 dentes que foram usados para medir a resistência ao cisalhamento do
Gluma/lumifor à dentina vestibular seguindo-se a aplicação do Gluma cleanser e
gel de ácido fosfórico à 37%. E no grupo 2 foram utilizados 10 dentes ,usados para
examinar o padrão de condicionamento da dentina vestibular seguindo-se a
aplicação do Gluma cleanser e gel de ácido fosfórico à 37%. Concluiu que o
Gluma/lumifor fornece uma adesão moderadamente boa à dentina vestibular de
molares deciduos quando usado o Gluma cleanser. A resistência ao cisalhamento
do Gluma à dentina seguindo-se a aplicação do Gluma cleanser foi
significativamente maior aquela seguida da aplicação do ácido fosfórico à 37%. A
superfície condicionada dos molares deciduos com ácido fosfórico à 37% não
tiveram um efeito significante na melhora da resistência ao cisalhamento do
Gluma/lumifor.
REID et al. (1994) compararam as restaurações tipo "sanduíche'
(ionõmero de vidro e resina composta) nas técnicas aberta e fechada, no
selamento das margens do ângulo cavo superficial de cavidades classe II,
preparadas em dentes deciduos. Para este estudo, foram utilizados 80 dentes
deciduos, que receberam restaurações do tipo classe II. Os dentes foram divididos
em quatro grupos iguais, empregando-se as técnicas de "sanduíche aberto ou
"fechado" : Grupo 1 — Técnica de sanduíche aberto em esmalte: todas as margens
cavitárias foram terminadas em esmalte; o ionómero foi colocado na cavidade,
para cobrir as paredes axial e gengival da caixa proximal, em uma profundidade de
2 mm; Grupo 2 — Técnica do sanduíche fechado em esmalte; todas as margens
cavitárias foram terminadas em esmalte; o ionômero foi posicionado aquém da
junção amelodentinária na caixa proximal. A resina composta foi colocada na

parede não protegida da caixa proximal; Grupo 3 — Técnica de sanduíche aberto
em dentina/cemento: a margem cavo-superficial da caixa proximal foi terminada
em dentina/cemento; as margens cavitárias restantes estavam em esmalte. Todo o
procedimento foi similar ao do grupo 1; Grupo 4 — Técnica de sanduíche fechado
em dentina/cemento: A margem cavo-superficial da caixa proximal foi terminada
em dentina/cemento; as margens cavitárias restantes estavam em esmalte. A
colocação do ionômero foi similar à do grupo 2; a colocação da resina também foi
similar à do grupo 2, exceto que a dentina foi condicionada, usando-se o sistema
adesivo dentinário Prisma Universal 3, de acordo corn as instruções do fabricante.
Foram avaliadas duas condições: o tamanho do gap entre as restaurações, a
margem cavo-superficial na caixa proximal e a presença de microinfiltração, de
acordo com o seguinte critério: zero seria ausência de infiltração; um, infiltração
superior à metade, ao longo da parede gengival da caixa proximal; dois, infiltração
em toda extensão da caixa proximal; três, infiltração envolvendo a parede axial e
quatro, infiltração extensa, indo em direção à polpa. Concluíram que a técnica de
sanduíche aberto apresentou os menores tamanhos de gap e microinfiltracão,
quando comparada à técnica de sanduíche fechado; o melhor resultado (menor
tamanho de gap e menor microinfiltracão) foi para a técnica de sanduíche aberto
com margens cavitárias em esmalte; e a técnica de sanduíche aberto parece ser a
mais adequada para uso em molares deciduos.
MALFERRARI

et al. (1995) realizaram

um estudo

investigando o sistema adesivo Gluma 2000 em esmalte/dentina de primeiro
e

segundos

molares deciduos, sob três aspectos:

o efeito da solução

condicionadora na dentina de dentes deciduos; a profundidade de penetração
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do adesivo dentinário Gluma 2000 na dentina condicionada, em função do tempo
de condicionamento; e a força de cisalhamento da resina composta (Pekafill),
unida com o Gluma 2000 á dentina. Para isso foram usados primeiros e segundos
molares deciduos extraídos, cariados. Para analisar

o efeito da solução

condicionadora, foram utilizados quatro dentes, com tempos de condicionamento
de 15, 30, 60 e 120 segundos. Para a avaliação da penetração do adesivo, outros
quatro dentes foram utilizados e para o teste de força de cisalhamento foram
utilizados 40 primeiros molares deciduos. Concluíram, primeiro, que a solução
condicionadora promove a remoção da "smear layer" ; segundo, que quanto maior
é o tempo de condicionamento, maior é a penetração do adesivo dentinbrio; e
terceiro, que a força de cisalhamento

é similar para qualquer tempo de

condicionamento, não havendo, portanto, uma correlação entre a profundidade de
penetração da resina e essa força.
OLMEZ, ULUSU (1995),

compararam restaurações feitas com

amálgama adesivo e resina composta em crianças entre 6 e 9 anos de idade com
cárie profunda e cavidade tipo MOD. Para o teste de tensão, os autores avaliaram
50 primeiros molares deciduos divididos em dois grupo: no grupo 1 (25 dentes), foi
utilizado o Amalgambond Plus e resina composta; no grupo 2 (25 dentes), foi
utilizado também o Amalgambond Plus e amálgama. Todos os materiais foram
utilizados de acordo com as instruções do fabricante. Nas cavidades onde a
dentina apresentava-se cor de rosa foi aplicado Hidróxido de Cálcio. Os autores
concluíram que o uso do Amalgambond Plus, juntamente com a resina composta,
promove uma adesão maior à dentina (6,40 MPa), do que quando aplicado com o
amálgama (2,95 MPa). Quarenta e cinco restaurações foram controladas a cada
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três meses, por um período de 15 meses. Foi observado que não houve diferença
estatística entre as duas técnicas quanta á retenção, adaptação marginal e cárie
secundária, mas neste período constataram maior sensibilidade pós-operatória nas
restaurações feitas com amálgama adesivo.

NOR et al. (1996) compararam a espessura da camada híbrida em
dentes deciduos e permanentes para verificar as diferenças do tipo do dente na
micromorfologia na interface resina-dentina. Para isso foram utilizados 20 dentes
extraídos não cariados divididos em quatro grupos, sendo que no 1° grupo cinco
dentes deciduos e no 2° grupo cinco dentes permanentes foram restaurados com
All Bond 2/Bisfill P, no 3° grupo cinco dentes deciduos e no 4° grupo cinco dentes
permanentes restaurados com SMP/Z100. A área de amostra avaliada em cada
dente foi dividida em duas partes com tempo de condicionamento diferentes, 7 e
15 segundos. A medida da espessura da camada híbrida foi executada com
microscópio eletrônico de varredura com aumento de 13.000 vezes. Concluiu que a
camada híbrida produzida em dentes deciduos é significativamente mais espessa
que em dente permanentes, sugerindo que a dentina decidua é mais reativa ao
condicionamento ácido. Nenhuma diferença foi observada nas camadas híbridas
produzidas pelos dois sistemas adesivos. 0 uso de um protocolo diferenciado para
a adesão em dentes deciduos com urn tempo mais curto de condicionamento
dentina (aproximadamente 50% para os dois sistemas avaliados neste estudo)
pode ter efeitos benéficos no desempenho de restaurações em resina composta
em pacientes pediátricos, pois o tempo reduzido de condicionamento visaria uma
espessura de camada híbrida semelhante a encontrada em dentes permanentes.
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ARAWO et al. (1997) realizaram um estudo para determinar a força de
adesão da resina composta à dentina de dentes deciduos e a presença ou
ausência de zona híbrida, usando três adesivos dentinários. Para isso foram
utilizados 40 dentes deciduos recentemente extraídos, não cariados, onde a
superfície vestibular e lingual foi desgastada com lixa de papel com granulação de
600 grit. Os dentes foram divididos aleatoriamente em oito grupos de quatro dentes
(dez superfícies cada).Grupo 1: dentina não condicionada, secagem, All Bond
2/Bis-Fill P; grupo 2: dentina não condicionada, úmida, All Bond 2/Bis-Fill P; grupo
3: dentina condicionada por 15 segundos com ácido fosfórico à 10%, secagem, All
Bond 2/Bis-Fill P; grupo 4: dentina condicionada com ácido fosfórico à 10% durante
15 segundos, dentina úmida, All Bond 2/Bis-Fill P; grupo 5: dentina condicionada
com ácido maleico por 15 segundos, secagem, Scotchbond Multi-Purpose/Z100;
grupo 6: dentina condicionada com ácido maleico por 15 segundos, úmida,
Scotchbond Multi-Purpose/Z100; grupo 7: dentina condicionada com ácido cítrico
10% cloreto ferric° à 3%, secagem, Amalgambond Plus/Z100; grupo 8: dentina
condicionada corn 10% de ácido cítrico 3% cloreto ferric°, úmida, Amalgambond
Plus/Z100. Todos os dentes foram termociclados 1000 vezes (5 e 55°C, 30
segundos de cada vez). Os locais de falha após a desunião foram examinados
com SEM . Para cada grupo, um dente adicional foi usado preparando-se duas
cavidades classe V ( uma V e uma L), restauradas de acordo com a especificação
de cada grupo, seccionando vestibulo-lingualmente, e examinados com o SEM
Concluíram que os testes ANOVA e Student-Newman-Keuls não mostraram
diferenças estatisticamente significantes. A avaliação pelo SEM mostrou que a
"smear layer" foi removida em todos os grupos expondo os túbulos dentinários

infiltração pelo adesivo. Uma camada híbrida foi claramente observada em todos
os espécimes.
FRITZ. GARCIA-GODOY, FINGER (1997) realizaram um estudo
avaliando a força de adesão do esmalte e dentina e o mecanismo de adesão da
dentina usando o sistema adesivo Gluma CPS, quando aplicado em esmalte e
dentina de dentes deciduos. Para isso foram usados 20 molares deciduos, sendo
que 10 dentes foram preparados em dentina e 10 dentes foram preparados em
esmalte. Foi aplicado nos dentes gel condicionador durante 30 segundos, lavado e
seco suavemente após Gluma Primer aplicado por 30 segundos e seco com jato
de ar. Gluma sealer foi aplicado e polimerizado por 20 segundos, a resina
composta Pekafill foi colocada em um único incremento e polimerizado por 60
segundos, usando um cilindro de teflon como molde coberto por matriz
transparente, cinco espécimes em esmalte e cinco espécimes em dentina, foram
imersos em água destilada a 37°C, durante 24 horas. Os outros 10 espécimes
foram sujeitados a termociclagem (2000 ciclos entre 5°C e 55 °C, durante 15
segundos). A força de adesão foi calculada como o quociente da carga de fratura
e a área de adesão. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA

e Student-

Newman-Keuls. Os tipos de falhas resultantes da desunião dos cilindros de resina
do esmalte e dentina foram determinados com um estereomicroscópio a 60 vezes.
Concluíram que a termociclagem não afetou a força de adesão da dentina ou do
esmalte. Houve uma diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre o valor
obtido na força de adesão em esmalte e dentina. A profundidade máxima de falhas
não foi signi ficativamente diferente entre os espécimes que foram armazenados
em água por 50 minutos ou 24 horas. A espessura média da camada híbrida foi de

11,7+1,1um. Todos os espécimes mostraram uma falha coesiva da resina muito
próxima da superfície do esmalte ou dentina, O padrão acido produzido na
superfície do esmalte abrasionado foi uniforme e mais profunda se comparadas
com as amostras que foram polidas com pedra- pomes.
MEGID, SALAMA (1997), realizaram um estudo medindo e comparando
a força de união e o padrão de fratura do Dyract com e sem o uso de primer e
adesivo e com o condicionamento por acido fosfórico a 35%, na dentina vestibular
de primeiros e segundos molares deciduos. Para isso foram usados 36 molares
deciduos humanos, não restaurados, com pequenas a moderadas caries divididos
em três grupos de 12 dentes cada. No grupo um foi utilizado Dyract com primer e
adesivo, no grupo dois somente Dyract e no grupo três condicionamento com acido
fosfórico, primer e adesivo. Concluíram que Dyract com primer e adesivo promove
uma adesão razoável à dentina vestibular saudável de molares decíduos cariados;
a força de união do Dyract com primer e adesivo (5,89+ 1,40 MPa) foi maior que
Dyract sem primer e adesivo (1,49+0,69 MPa).
JUMLONGRAS, WHITE (1997), compararam a força de união dos
compômeros (Compoglass

e Dyract ) e

de uma resina composta

(Herculite/Optibond) em dentes deciduos e permanentes e avaliaram a força de
união da resina composta (Herculite) usando três agentes de união diferentes
(Optibond, One Step, Amalgambond) em dentes deciduos. Para isso, foram
usados molares deciduos e permanentes desgastados na face vestibular e lingual
divididos em seis grupos de 10 superfícies cada, onde foram colocados os
materiais, seguindo as instruções do fabricante. Os materiais foram colocados
dentro de tubos plásticos de 3 mm de diâmetro e fotopolimerizados por 40
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segundos. Os resultados (índice de força de união) foram medidos em MPA.
Concluíram que a força de união do Compoglass (11,94+3,88 MPa) foi
significantemente maior que o Diract ( 8,67+4,16 MPa) e o Herculite/Optibond
(6,07+2,63 MPa) em dentes deciduos e que a força de união da resina composta
Herculite + adesivo dentinário Optibond é significativamente maior em dentes
permanentes (17,61+4,34 MPa) do que em dentes deciduos ( 6,07+2,63 MPa). E,
em dentes deciduos, a resina composta e o adesivo dentinário que obtiveram a
maior força de união foram o Herculite/Amalgambond (17,96+5,77MPa), seguido
por Herculite/One Step (11,79+4,73Mpa) e Herculite/Optibond (607+2,63 MPa).
ALVES et al. (1998), realizaram um estudo para avaliar "in vitro" a
infiltração marginal em restaurações classe ll de molares deciduos restaurados
com uma resina composta híbrida tradicional (Z —100-3M) pela técnica de inserção
horizontal ou com uma resina composta híbrida de baixa viscosidade (Natural
Flow-DFL) como base na parede cervical, seguida da complementação da
restauração em direção à oclusal, com a resina composta Z-100, também pela
mesma técnica. Foram utilizados 10 molares deciduos clinicamente higidos,
esfoliados naturalmente, onde foram confeccionados preparos cavitários do tipo
"slot" vertical nas faces nnesial e distal. No grupo 1, as restaurações foram
realizadas somente com a resina composta híbrida tradicional (1-100). No grupo 2,
utilizaram num primeiro incremento, a resina composta híbrida de baixa
viscosidade (Natural Flow) e após, a resina composta híbrida tradicional (Z100).
Todos os espécimes foram termociclados (500 ciclos - 5°C e 55°C — 30 segundos
de imersão), impermeabilizados na região radicular e receberam a aplicação de
duas camadas de esmalte de unha, deixando-se uma "janela" de aproximadamente
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1 mm na margem cervical das restaurações. A seguir foram imersos durante 4
horas em solução de azul de metileno a 0,5%. Após, foram seccionados no
sentido mésio-distal e avaliados quanto à infiltração marginal. Os resultados
demonstraram diferentes graus de infiltração para ambos os materiais
restauradores utilizados, e após submetidos à análise estatística (Kruskal-Wallis)
não observaram diferença significante entre eles.
RINO et al. (1998), realizaram uma avaliação "in vitro" da infiltração
marginal em cavidades classe II de molares deciduos, restaurados com cimento de
ionômero de vidro modificado por resina (Vitremer — 3M), conforme as instruções
do fabricante ou associado a um sistema adesivo (Scotchbond Multi-Uso Plus —
3M). Para isso foram utilizados 10 dentes segundos molares deciduos de
humanos, clinicamente higidos, esfoliados fisiologicamente, armazenados em
solução fisiológica. Após as restaurações, as amostras foram submetidas ao
processo de ciclagem térmica ( 5-55°C/700 ciclos), imersos em solução de azul de
metileno, cortados e avaliados por cinco examinadores, os quais estabeleceram o
grau de infiltração. Os dados foram analisados estatisticamente e revelaram que
não houve diferença significativa entre os dois diferentes tratamentos dados a
superfície dos preparos cavitários antes da inserção do material restaurador quanto
ao grau de penetração do traçador utilizado.
RASTELLI, SOUSA VIEIRA e RASTELLI (1999), avaliaram após 12
meses, a infiltração marginal ao longo da parede cervical, de restaurações de
classe ll em resina composta, em molares deciduos. Para isso foram realizadas
restaurações em segundos molares deciduos de 27 pacientes, de 8 a 11 anos de
idade, da Clinica de Pós-Graduação em Odontopediatria da UFSC Todas as

10

restaurações foram executadas com isolamento absoluto e foram utilizadas três
técnicas de inserção e polimerização da resina composta: inserção única; inserção
em três incrementos horizontais e inserção em três incrementos horizontais com o
uso de "inserts" de resina pré-polimerizada. 0 sistema adesivo dentinário utilizado
foi o Scotchbond Multipurpose com a resina Prisma TPH. Um total de 90
restaurações foram realizadas e observadas após 12 meses. Após este período,
62 dentes restaurados esfoliaram e após preparados, foram imersos numa
solução de fuccina básica a 0,5%, por 24 horas. Decorrido este tempo, os dentes
foram seccionados num sentido mésio-distal, aproximadamente no centro das
restaurações, para a observação quantitativa da penetração do corante ao longo
das paredes cervicais. A análise dos resultados mostrou que 62,9% das
restaurações apresentaram infiltração classificada como moderada a severa e que
não houve diferença estatisticamente significante nos graus de infiltração entre as
três técnicas de inserção estudadas.

3 DISCUSSÃO

3.1 Condicionamento Acido da Dentina

0 condicionamento acido da dentina ocorre, removendo-se

o

esfregaço dentinário e dissolvendo a maioria da hidroxiapatita da superficie
dentinária, deixando uma camada de fibras colagenas orgânicas desprotegidas
com uma espessura de 5 a 10 um, variando em decorrência da concentração do
ácido e do tempo de exposição.(MALFERRARI et al., 1995 e CHAIN et al.,
1998). Após este desnudamento do coldgeno pela ação do Acido, o mesmo
devera ser reforçado para promover a adesão suficiente o que se da pela adição
dos adesivos dentinarios. (NAKABAYASHI, 1984 e CHAIN et al., 1998)
0 condicionamento Acido da dentina de dentes deciduos, poderá ser
feito com acido fosfórico, em intervalos que variam de 15 a 60 segundos.
(EIDELMAN, FUKS e CHOSACK, 1989, HOLAN et al.,1992 e ARAUJO et
al., 1997)
A espessura e a qualidade da dentina remanescente também devem
ser levadas em consideração durante qualquer procedimento restaurador,
principalmente quando se planeja um procedimento mais agressivo, como o
condicionamento ácido. Uma dentina jovem, menos mineralizada, tem um
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grau de permeabilidade maior quando comparada com uma dentina mais
estimulada, onde já ocorreu a deposição de dentina reparadora e reacional.
Além do aspecto permeabilidade, uma dentina mais madura oferece um
substrato mais resistente para

o

estabelecimento da camada

hibrida.(HOSOYA, 1988, SOUZA JR.,1995 e NAKABAYASHI et al.,1991)
0 tempo e o tipo de condicionamento ácido em molares deciduos,
não tem um efeito significante na melhora da resistência ao cisalharnento dos
sistemas adesivos.(SALAMA, 1994 e MALFERRARI et al., 1995)
A solução condicionadora em dentes deciduos, promove a remoção
da "smear layer" e quanto maior o tempo de condicionamento, maior é a
penetração do agente adesivo, isto se explica, pois as fibras colágenas de um
paciente adulto são mais resistentes do que as de um paciente
jovem.(NAKABAYASHI et al., 1991 e MALFERRARI et al.,1995)
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3.2 Força de Adesão

Adesão é a força de atração intermolecular numa determinada
interface, que pode ser: adesão mecânica, quando há o aprisionamento fisico
do material dentro de cavidades naturais ou artificiais em outro corpo ou
adesão química, onde há a necessidade de uma proximidade de mais ou
menos 2 A, pois assim como os tecidos dentais, a adesão química, está
diretamente relacionada com a superficie aderente e com a capacidade de
umedecimento do adesivo.(BUSATO, 1997)
A evolução dos sistemas adesivos à dentina, deu-se rapidamente, o
que por um lado é muito bom, mas por outro acaba gerando muitas dúvidas
devido ao grande número de produtos existentes. 0 profissional que pretende
fazer bom uso dos sistemas adesivos deve conhece-los a fundo, através das
pesquisas clinicas à respeito do material, testes laboratoriais, bem como a
leitura da bula que acompanha o material, que consiste no primeiro e
importante procedimento profissional.

E

também

é

importante

compreendermos que a técnica de aplicação deve seguir as recomendações do
fabricante para alcançarmos um ótimo desempenho do produto. (SOUZA JR,
1995, KRAMER, 1997 e TERUYA , CORRÊA, 1998)
Em testes clínicos realizados, de resistência e força de unido para
adesivos dentinários, em dentes deciduos, o adesivo Amalgambond (Parkell),
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utilizado juntamente com resina composta foi o que apresentou melhores
resultados. (ELKINS, MC COURT, 1993 e JUMLONGRAS, WHITE, 1997)
Materiais como os compômeros aumentam sua força de unido em dentes
deciduos utilizando primer

e adesivo.(MEGID, SALAMA, 1997)

Restaurações realizadas com amálgama utilizando sistemas adesivos tiveram
resultados bem inferiores aos encontrados com resina composta.(OLMEZ,
ULUSU, 1995)
Pesquisas extensivas tem resultado no desenvolvimento de sistemas
restauradores adesivos dentinarios que oferecem alternativas de tratamento ao
paciente e ao Odontopediatra. Entretanto agentes adesivos dentindrios de 2'
geração não formam uma unido forte o suficiente para suportar a contração de
polimerização e forças mastigatórias;

agentes de 3a geração mostram

resultados promissores quanto a força de unido e a redução de fendas
marginais, ainda assim sua força de unido é ainda menor do que aquela da
resina composta ao esmalte condicionado.(VADIAKAS, OULIS, 1994)
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3.3 Infiltração Marginal
Atualmente, as resinas compostas têm sido empregadas com mais
freqüência em restaurações, tanto para dentes anteriores como para
posteriores. Mas o uso deste tipo de material tem sido limitado pela contração
de polimerização que ocorre no estágio inicial da restauração (BOWEN et al,
1982, DAVIDSON et al, 1984 e MUNKSGAARD et al., 1985) e também pela
adesão ineficaz dos sistemas de união à dentina, os quais são responsáveis
pela formação de uma fenda precoce entre a cavidade e a restauração.
(BRANNSTROM et al, 1984, JORGENSEN, HISAMITSU, 1984 e FINGER,
OHSAWA, 1987) Isso pode acarretar consequências clinicas importantes,
dentre as quais podem ser citadas as cáries secundárias e a sensibilidade Osoperatória (OLMEZ, ULUSU, 1995).
Os agentes de unido à dentina têm sido motivo de pesquisas há
muito tempo, sendo que a partir da década de 80 tiveram um grande impulso.
(FINGER, OHSAWA, 1987 e CHOHAYEB, RUPP, 1989) Com relação à
adesão micromecânica entre resina e esmalte, esta é conseguida através de
aplicação de Acido fosfórico, técnica essa introduzida por BUONOCORE em
1955. Em dentina, FUSAYAMA (1987) e KANCA (1990), declaram que
deve ser condicionada deliberadarnente para abrir os tiibulos dentindrios e
criar poros na dentina intertubular.
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O selamento adesivo, realizado em restaurações de classe 11 em

molares deciduos não evita a infiltração de corantes, nas margens cervicais. Se
consegue melhores resultados quando as margens cavitárias forem terminadas
em esmalte, menor tamanho de gap e menor microinfiltração. (HOLAN et al.,
1992, REID etal., 1994)
A utilização de diferentes materiais dentários, como resina
composta híbrida tradicional ou resina composta híbrida de baixa viscosidade
ou ainda cimento de ionômero modificado por resina, seguindo as instruções
do fabricante ou associando a um sistema adesivo, utilizados em restaurações
de classe II de molares deciduos em estudos "in vitro", não trouxeram
resultados animadores no que se refere a infiltração marginal.(ALVES et al.,
1998 e RINO et al., 1998)
A infiltração marginal e a subseqüente infecção bacteriana são os
fatores mais importantes da inflamação pulpar a longo prazo determinada por
tratamentos restauradores, deste modo, as pesquisas vem sendo desenvolvidas
não só com o intuito de aumentar a retenção, mas ao mesmo tempo diminuir o
grau de infiltração marginal entre o dente e os materiais restauradores, fator
importante para a manutenção da integridade pulpar. (BRANNSTROM, 1987,
ELDERTON, 1988, COX, SUZUKI, 1994, KRAMER, 1997)
Acredita-se que a infiltração marginal pode diminuir muito com a
técnica do condicionamento ácido da dentina, (FUSAYAMA, 1987 e
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KANCA, 1990) mas nenhum adesivo até o momento foi capaz de eliminar

completamente a infiltração que ocorre na interface restauração/dentina.
(HANSEN, ASMUSSEN, 1989, HOLAN et al., 1992 e REID et al., 1994)
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3.4 Camada Híbrida

Camada híbrida é a interpenetração, impregnação de um monômero
com a superficie dentinária desmineralizada, formando uma camada ácido
resistente de dentina, reforçada por resina. (NAKABAYASHI, 1992)
A "smear layer" através da ação do condicionamento ácido, é
removida expondo os Mbulos dentinários à infiltração pelo adesivo formando,
o que pode ser visualizada pelo microscópio eletrônico de varredura, a camada
híbrida. (NAKABAYASHI, 1991 e ARAUJO et al., 1997)
A camada híbrida, produzida em dentes deciduos

é

significantemente mais espessa que em dentes permanentes, sugerindo que a
dentina decidua é mais reativa ao condicionamento ácido, portanto usando um
tempo mais curto de condicionamento á. dentina de dentes deciduos poderá ter
efeitos benéficos no desempenho de restaurações em resina composta em
pacientes pediátricos, pois o tempo reduzido de condicionamento visará uma
espessura de camada híbrida semelhante a encontrada em dentes permanentes.
(NOR et al., 1996) Já se sabe que a espessura média da camada híbrida em
dentes deciduos é de 11,7+1,1 um. (FRITZ et al., 1997)

4 CONCLUSÕES

1) Os adesivos dentinários, estão em constante evolução, sendo
assim precisamos ter alguns cuidados no que se refere a técnica de aplicação e
aos materiais usados em dentes deciduos.
2) 0 condicionamento Acido em dentes deciduos deverá ser feito em
menor tempo, comparando-o assim com os dentes permanentes, isto devido a
dentina jovem ser menos mineralizada, portanto mais permeável e dessa forma
ter uma espessura de camada híbrida semelhante a encontrada nos dentes
permanentes.
3) A adesão se dará de forma adequada com a dentina úmida, mas
nos dentes deciduos a força de adesão é bem inferior se comparada com os
dentes permanentes.
4) A infiltração marginal, ainda é realidade, sendo que um
selamento adequado da cavidade, melhor será, se as margens cavitárias forem
terminadas em esmalte.
5) Os resultados de testes clínicos com novos adesivos dentinarios
estão à nossa disposição, cabe aos profissionais consultar a literatura e a
opinião sensata das pessoas que vem ao longo do tempo contribuindo
verdadeiramente para a melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e do nível
dos serviços prestados a comunidade por nossos profissionais.
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