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RESUMO

0 objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca dos
sistemas adesivos de frasco único disponíveis no mercado, bem como, resultados de
trabalhos laboratoriais foram abordados como forma de elucidar o comportamento clinico
de tais materiais. Através da literatura atualizada do período de 1997 a 2002, concluiu-se
que o desenvolvimento dos sistemas adesivos muito contribuiu para a melhoria do
comportamento clinico das restaurações de resina composta. No entanto, estes sistemas são
muito sensíveis e precisam ser conhecidos, tendo em vista sua composição, maneira de
utilização e limitações. Especialmente, os sistemas adesivos de frasco único ainda
necessitam ser avaliados em estudos clínicos longitudinais, já que, os trabalhos
laboratoriais acerca deste assunto são exaustivos e bastante abrangentes. Associado a isto é
necessário saber que a complexidade do substrato dentinário e a dificuldade de
compreender determinados aspectos de sua estrutura, principalmente quando os
componentes dos sistemas adesivos são aplicados sobre ele. Dessa maneira, quanto mais os
clínicos conhecerem os problemas que podem influenciar na formação da camada híbrida e
na execução de restaurações adequadas em contorno e selamento marginal, mais êxito terão
em criar adesões duráveis entre a resina e os tecidos dentinários.
Palavras-chave: adesivos dentindrios, materiais dentários.
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ABSTRACT

The aim of this study was realize a literature review of the one-bottle adhesive systems
of the market. As the same, results of laboratory studies were described to show the clinical
behavior of these materials. With the literature since 1997 until 2002, was concluded that
the development of these systems improved the clinical behavior of the composite
restorations. Therefore, these systems are very sensitive and its knowlegde is necessary.
Specially, the one-bottle adhesive systems still need clinical evaluation 'cause the
laboratory studies are enough. It's necessary to know the complex dentin surface specially
when the adhesive systems are used. When the clinicians know the problems with the
formation of the hibrid layer, more sucess they' 11 have with their restorations.

Key-words: dentin adhesives, dental materials.
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1 INTRODUÇÃO
A adesão à estrutura dental trouxe à Odontologia uma nova perspectiva de
restabelecimento e manutenção da saúde bucal. Uma grande revolução na Odontologia vemse verificando nas últimas quatro décadas. Em Dentistica Restauradora, técnicas de preparos
cavitários preconizados por Black e outros pesquisadores no inicio do século, vem sendo
modificadas para preparos menos invasivos, assim como trabalhos de reconstrução dentária
tornam-se viáveis devido As técnicas de adesão.

0 passo inicial para o surgimento da Odontologia adesiva foi dado por Buonocore
(1955) com o condicionamento ácido do esmalte. Desde então, muito têm-se pesquisado para
o seu aprimoramento, para se chegar A atual hibridização dentinária, identificada por
Nakabayashi e Pashley (2000).

Atualmente, pouco tem sido o questionamento da adesão ao esmalte, que, devido As
suas características químicas e histológicas, é facilmente infiltrado pelo agente adesivo nas
microporosidades criadas através do condicionamento ácido, em função do aumento da
energia livre de superfície. 0 mesmo não ocorre ao tratar-se da adesão dentindria, pois, ao
contrário do esmalte, ocorre uma diminuição da energia livre de superfície decorrente do
condicionamento ácido, tornando complexo e critico o comportamento químico dos adesivos
dentinários. Outros fatores ainda passam a interferir, como: sua umidade, o colágeno, a idade
do dente, o tipo e profundidade da lesão de cárie, o número e a amplitude dos túbulos
dentinários.

Este trabalho de revisão de literatura tem como objetivo realizar um levantamento dos
atuais conceitos sobre os sistemas adesivos de frasco único, suas implicações nos substratos
dentais duros, e ainda analisar resultados de estudos laboratoriais já realizados como forma de
predizer os resultados clínicos ou sugerir quais os melhores sistemas disponíveis.
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2 REVISÃO DA LITERATURA'

2.1 Adesão ao esmalte

A adesão micromecânica entre resina e esmalte é conseguida através da aplicação de ácido
fosfórico, técnica essa introduzida por Buonocore em 1955 (PIMENTA; PAIVA, 1997). Os
objetivos do condicionamento ácido incluem a remoção da lama dentindria e obtenção de uma
superficie mais reativa pelo aumento da energia livre de superficie.

0 esmalte é um tecido poroso, com um volume de poros de cerca de 0,1%, composto de
uma matriz proteica de enamelina, água e fosfato de cálcio na forma de hidroxiapatita,
fluorapatita e carbonatoapatita. 0 esmalte é o tecido mais duro do corpo humano e detém em
sua estrutura: 96% de material inorgânico, 4% de material orgânico e água (PEZZINI, 1998).

Com relação ao tipo de resina fluida, Devaney; Swift; Perdigão (1999), através de estudo,
in vitro, comparando a resistência adesiva ao cisalhamento de três adesivos dentindrios de

frasco único com carga aplicado ao esmalte, concluíram que os adesivos com carga, viscosos,
não aderem tão bem ao esmalte condicionado do que com materiais sem carga com menos ou
sem viscosidade.
Em outro estudo, Perdigão; Baratieri; Lopes (1999) comparando também adesivos com e
sem carga, concluíram que os produtos quando analisados independentemente para esmalte e
dentina, não tiveram diferença estatística, entretanto, para cada sistema adesivo, a resistência
adesiva ao esmalte foi significativamente maior do que na dentina.

1 Baseada na NBR 10520: 2001 da ABNT.
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Segundo Nakabayashi e Pashley (2000) com a dissolução do esmalte por processos de
descalcificação controlada e seletiva, a superficie anteriormente lisa e inatacada, torna-se
irregular, com aumento da sua area de superfície, permitindo a infiltração de mon8mero, o
selamento da superficie do esmalte e a retenção das restaurações de resina composta. Quando
a resina fluida é aplicada na superficie do esmalte condicionado, os monômeros são levados
para dentro destas irregularidades por atração capilar e copolimerizam-se entre si,
estabelecendo a adesão, caracterizada pela extensão da penetração dos monômeros resinosos
nas irregularidades do esmalte.

2.2 Adesão à dentina
A dentina é uma superficie constantemente umedecida. Sabe-se hoje que a mais eficiente
forma de adesão é conseguida na superficie úmida da dentina. A tentativa de seca-la, através
de jatos de ar intensos, somada aos estímulos do preparo cavitario e ao eventual erro de
diagnóstico do estado de vitalidade pulpar, pode levar a traumatismos fisicos que
posteriormente poderão desencadear sensibilidade pós-operatória e eventuais injúrias pulpares
(TURBINO et al., 1997).

Segundo Swift et al. (1997) a umidade é requerida para prevenir o colapso das fibras
colagenas da superficie dentinaria condicionada, permitindo adequada difusão do adesivo.

A adesão A dentina ainda representa um desafio quando comparada ao esmalte. Para se
entender a diferença da capacidade adesiva entre esmalte e dentina, é útil rever as
propriedades fisicas e químicas da dentina. Trata-se da porção mineralizada do complexo
dentina-polpa. A sua composição é geralmente 70% de material inorgânico, 18% de material
orgânico, sendo 93% de fibras coldgenas, e 12% de água (PEZZINI, 1998).
Russo et al. (1998) compararam a adesão ao esmalte de dois sistemas adesivos de frasco
único com sistemas que usam primer e adesivo separadamente, e avaliando se a força de
adesão da resina composta ao esmalte é influenciada pela presença do primer de dentina sobre
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o esmalte, concluíram que a presença do primer de dentina sobre o esmalte, quando não
recomendada pelo fabricante, diminui a força de adesão da resina composta ao esmalte.
Perdigão et al. (1999) avaliando o efeito da secagem e subseqüente re-umedecimento da
dentina com HEMA 35% em água, concluíram que a dentina seca por 5s resultou em urna
diminuição significante na resistência adesiva e estrutura de colageno incompletamente
infiltrada com áreas de fibras coldgenas não envolvidas e que a dentina re-umedecida com a
solução aquosa de HEMA restabeleceu o nível de resistência adesiva obtido com a dentina

Ritter et al. (2000) comparando os efeitos de diferentes técnicas de re-umedecimento da
dentina, utilizando Agua destilada, Gluma Dessensibilizador, Aqua-Prep, e glutaraldeido em
água a 5%, concluíram que os adesivos foram afetados significativamente pela aplicação de
técnicas diferentes de re-umedecimento quando a dentina é deixada seca antes da aplicação do
adesivo; o uso de Aqua-Prep e Gluma Dessensibilizador não tiveram diferenças significativas

e que não houve diferenças significantes na resistência adesiva dentindria quando a dentina é
condicionada, lavada e deixada úmida, seca ou re-umedecida com Aqua-Prep ou Ghana
Dessensibilizador.

Souza et al. (2000) sugeriram que as cavidades devem permanecer visivelmente úmidas
antes da aplicação do primer, mas não molhadas.

Saboia; Rodrigues; Pimenta (2000) avaliaram o efeito da remoção do colageno e o
tratamento da superficie dentinaria com hipoclorito de sódio a 1%, após o condicionamento
ácido na resistência adesiva ao cisalhamento, e concluíram que ocorreu uma melhora no
contato do monômero com a estrutura dentindria intertubular irregular exposta pelo
tratamento com hipoclorito e a remoção do coldgeno melhorou o contato do adesivo e cristais
de hidroxiapatita pelo aumento da permeabilidade dentinaria.

Perdigão et al. (2000) conduziram um estudo para determinar o efeito do gel de Na0C1
10% na resistência adesiva ao cisalhamento e concluíram que o aumento no tempo de
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aplicação do hipoclorito de sódio resultou em uma diminuição progressiva na resistência
adesiva.

Outra característica da dentina é a presença do smear layer (lama dentindria) que se forma
na sua superficie após a instrumentação, oclui a entrada dos tilbulos dentindrios e diminui a
permeabilidade dentindria em até cerca de 86%. A remoção da smear layer por substâncias
acidicas pode resultar num aumento do fluxo do fluido tubular para a superficie (BARATIERI
et al., 2001).

Segundo Baratieri et al. (2001) outros fatores que interferem na permeabilidade dentindria
fazem com que este substrato seja mais dificil para aderir do que o esmalte, como o raio e o
comprimento dos tabulos, viscosidade do fluido tubular, o gradiente de pressões, o tamanho
molecular das substâncias dissolvidas no fluido tubular ; a superficie em que se dá a difusão, a
abertura dos tiibulos e a velocidade de remoção das substâncias pela circulação sanguínea
pulpar. 0 condicionante ácido remove a smear layer, abre os tilbulos dentindrios e
descalcifica a dentina intertubular e peritubular, com Isto ocorre uma diminuição da energia
livre de superficie deste substrato. Em seguida, é aplicado o primer contendo monômeros
hidrofilicos, que umedecem e penetram na rede colágena, aumentando a energia livre de
superficie da dentina, permitindo a penetração do agente de unido na região desmineralizada
da dentina, copolimerizando com o primer e formando uma camada que agrega uma mistura
de coldgeno e resina, denominada "camada híbrida".

Lopes (2002) em um estudo para verificar se há diferença na capacidade de união ao
substrato dentindrio hipermineralizado quando comparado com o de condição histológica
normal, e se o aumento do tempo de condicionamento poderá resultar em uma maior
resistência de adesão a este substrato modificado, sem prejudicar a união ao de condição
normal, concluiu que a formação de camada híbrida foi observada em todos os espécimes sem
formação de fendas em nenhuma região. Na dentina esclerótica, a camada híbrida apresentouse muito fina, com minima formação de prolongamentos resinosos no interior dos tábulos
dentindrios e quando presentes, eram mais curtos. Ainda, a duplicação do tempo de
condicionamento resultou na formação de mais prolongamentos resinosos com formação de
camada híbrida na dentina peritubular. A camada híbrida na dentina normal foi mais espessa
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quando o condicionamento ácido foi feito por 30s. Numerosos prolongamentos resinosos
estavam presentes em ambos os tempos de condicionamento.

Segundo Lopes et al. (2002) a interdifusdo dos monômeros hidrofilicos em toda a
extensão da dentina peritubular e intertubular descalcificada, e sua interação corn o substrato
inalterado adjacente, parece ser de máxima importância nos adesivos. A aceitação do fato de
que o sistema adesivo não se difunde completamente na zona desmineralizada e que aquelas
fibras coldgenas desprotegidas permanecem e são susceptíveis à hidrólise cria a possibilidade
de formação de um espaço nanométrico entre a dentina inalterada e a camada híbrida, no qual
o fenômeno da nanoinfiltração aconteceria. Por esta razão, alguns autores têm investigado um
caminho para remover esta camada de fibras coldgenas, colocando em teste de laboratório
soluções de hipoclorito de sódio desproteinizadas. Como testado em laboratório, a remoção de
toda a camada de fibras coldgenas expostas seguindo pelo condicionamento ácido com
soluções de hipoclorito de sódio tem resultado em capacidade de unido similar ou superior.
Entretanto, a aplicação clinica de hipoclorito de sódio não é encorajada porque uma redução
significante na resistência adesiva foi observada quando um produto comercial contendo
hipoclorito de sódio 10% foi aplicado com a intenção de remoção a camada fibrosa por um
tempo clinico aceitável.

2.3 Sistemas adesivos de frasco único
2.3.1 Conceito
Estes materiais são compostos de monômeros hidrófilos e hidrófobos dissolvidos num
solvente orgânico do tipo acetona ou etanol. O monôrnero HEMA é o componente principal
da maioria desses produtos novos. Estes sistemas adesivos de quarta geração seguem o passo
do condicionamento ácido utilizado nos sistemas adesivos multifrasco, produzindo os mesmos
efeitos no esmalte e dentina. A diferença está nos passos de aplicação do primer e do adesivo,
que se encontram no mesmo frasco. Então, a aplicação dos dois materiais juntos é executada
com a aplicação de duas camadas consecutivas: a primeira camada aplicada sobre a dentina
desmineralizada atua como um primer. A segunda camada (terceira, quarta, dependendo do
sistema utilizado) atua como a resina fluida dos sistemas multifrasco. Os adesivos one-bottle
(frasco único) têm chamado a atenção dos profissionais, uma vez que, a facilidade de uso e a
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rapidez de aplicação são pontos importantes na seleção do material. Os fabricantes estão
tentando facilitar o uso dos sistemas adesivos através da redução do número de passos
clínicos durante o procedimento adesivo, e redução do tempo de aplicação. (BARATIERI et
al., 2001).

Entretanto, DeIvan (2001) afirmou que, embora a redução do tempo clinico possa ser de
grande interesse para o profissional, um selamento perfeito permanece ainda como o aspecto
mais importante e desafiador a ser considerado quando da escolha do material adesivo.

Segundo Lopes et al. (2002) os adesivos de frasco único existentes são populares porque
são fáceis de manipular, convenientes e menos confusos para o clinico do que os sistemas
adesivos de múltiplos passos, e não porque promovem melhor adesão.

A seguir (Quadro 1) são apresentadas marcas comerciais e composição dos principais
sistemas adesivos dentirarios simplificados:
Fabricante

Sistema
Adesivo

Ácido

Resina Fluida

3M Dental
Products
Bisco Ind.
Kerr Co.

Single Bond ou
Scotchbond 1
One-Step
OptiBond SOLO

Acido fosfórico 35%

Dentsply Caulk

Prime&Bond 2.1

Vivadent

Syntac Single
Component

Bis•GMA, HEMA, dimetacrilatos, copolimero
do ácido polialquenóico, água, etanol
Bis-GMA, BPDM, HEMA, acetona.
HEMA, Bis-GMA, GPDM, Si02, vidro de
bário, flúor, etanol.
UDN4A, PENTA, resina R5-62-1, bisfenol A
dimetacrilato, hidroxitolueno butilato,
hidroxitolueno, canforoquinona, 4-etil dimetil
amin obenzoato, hidrofluoreto de ceti lamina,
acetona.
Acido maleico, HEMA, Acido poliacrilico
modificado por metacrilato, flúor, iniciadores,
estabilizantes, água.
Resina de dimetacrilato, HEMA, PMDM,
fluoreto, iniciador, acetona.

Den-Mat

Acido fosfórico32%
acido fosfórico
37,5%
Acido fosfórico 34%

Acido fosfórico 37%

TenureQuick com acido fosfórico 37%
flúor

Quadro 1- Marcas comerciais e composição dos principais sistemas adesivos simplificados
Fonte: Baratieri et al., 2001
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2.3.2 Mecanismo de adesão
Segundo Pezzini (1998) a maneira como estes sistemas adesivos interagem com o
substrato dental é a seguinte: o ácido remove a lama dentindria, expondo uma camada de
fibras coldgenas empalissadas com uma espessura em torno de 9 micras. Após, um primer
hidrofilico penetra através das fibras "capturando" a água ali existente através da ação bipolar
do seu solvente. Após sua penetração, esta água evapora ficando em seu lugar somente a
resina contida no primer. Esta resina sem carga juntamente com as fibras coldgenas formam
uma camada híbrida extremamente forte na interface dentina/resina composta.
Com relação ao solvente volátil do adesivo, Perdigão; Swift; Lopes (1999) avaliando os
efeitos da abertura repetida de frascos de quatro adesivos simplificados na sua resistência
adesiva ao cisalhamento à dentina e se o solvente tem importância relevante nesta resistência,
concluíram que os adesivos de frasco único de base aquosa devem resultar em resistência
adesiva mais baixa do que os adesivos de frasco único baseados na acetona ou álcool; a
evaporação do solvente acetona depois de 3 semanas de uso simulado, diminuiu a reatividade
do adesivo à dentina úmida; e a concentração de solventes orgânicos varia largamente entre os
adesivos.

Um estudo de Pflug et al. (1999) sobre os adesivos de frasco único baseados em acetona,
concluíram que a resistência adesiva ao cisalhamento para esmalte ainda depende do tipo de
condicionador usado e para a dentina, a composição do adesivo dentinario tem um papel
importante na adesão.

A adesão confidvel entre a dentina e a resina é obtida pela remoção da camada de lama
dentindria com agentes ácidos desmineralizadores. Recomenda-se a utilização de géis para o
condicionamento ácido sejam primeiramente aplicados sobre o esmalte por 20s e, em seguida,
cobrir a dentina por um tempo adicional de 1 Os para prover um ótimo condicionamento do
esmalte e da dentina (NAKABAYASHI; PASHLEY, 2000).

A aplicação da primeira camada do frasco único é efetuada e possui a mesma ação do
primer dos sistemas multifrasco. Os solventes orgânicos, altamente voláteis, caçam a água e
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levam os monômeros até um intimo contato com as fibras coldgenas expostas. Esta
aproximação resulta num entrelaçamento micromecânico, formando uma estrutura mista com
a matriz coldgena envolvida pela resina e alguns cristais remanescentes de hidroxiapatita,
formando uma camada híbrida ou uma zona de interdifusão resina-dentina ou ainda uma
camada de dentina modificada. Em seguida, a segunda camada do frasco único é aplicada e
corresponde a resina fluida dos sistemas multifrasco. Entretanto, existem disponíveis no
mercado produtos de um so frasco para os quais os filbricantes recomendam a aplicação de
apenas uma camada com os mesmos objetivos (BARATIERI et al., 2001).

2.3.3 Resultados de trabalhos laboratoriais
Além das dificuldades técnicas de análise clinica, o surgimento desses produtos é recente,
tornando-se dificil sua avaliação, in vivo. Os testes, in vitro, tornam-se então fundamentais
para sua avaliação e para uma suposta revisão da performance clinica (LOPES, 2001).
Estudos sobre os sistemas de aplicação simplificada começaram a surgir, analisando seu
comportamento químico e mecânico na estrutura dentária através de testes específicos como o
de resistência ao cisalhamento e de infiltração marginal no que se relaciona com a
contaminação do substrato dental, influência da umidade, amálgama pela técnica adesiva,
selamento marginal, união da resina composta com porcelana e comparação dos dentes
permanentes e deciduos. É o que veremos a partir de agora.

2.3.3.1 Contaminação do substrato dental
Muitos estudos têm sugerido que o sucesso clinico dos sistemas adesivos ao esmalte
poderia ser prejudicado pela contaminação com fluidos.

Com relação à saliva, Turbino et al. (1997) avaliando a influência da umidade com Agua
destilada e da contaminação com saliva sobre a resistência de unido por meio de testes de
tração, concluíram que os sistemas adesivos utilizados (ScothBond MultiPurpose Plus 3M e
Prime&Bond 2.0 Dentsply) proporcionaram valores de resistência a unido intermediários
entre os valores dos dentes secos com ar e dos dentes ligeiramente umedecidos com água
destilada. Entretanto, as fraturas dos corpos de prova foram, na sua maioria, do tipo adesivo.
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Fritz; Finger; Stean (1998) investigaram o efeito da contaminação com saliva em esmalte
e dentina e concluíram que o sistema adesivo de frasco único é relativamente insensível
contaminação, quando esta ocorre antes da polimerização e a superficie 6 cuidadosamente
lavada e seca, devendo ser evitado

o contato da saliva à superficie depois da

fotopolimerização do adesivo.

El-Kalla e Garcia-Godoy (1999) realizaram um trabalho onde foi explorada a topografia
da interface de resina sob condições de contaminação de saliva

e observaram que a

contaminação com saliva lavada ou não lavada não afetou a formação de prolongamentos
resinosos, responsáveis pela adesão nos materiais Prime&Bond 2.1, One Step e Tenure Quick.
Apenas para o sistema Syntac Single Component a contaminação diminui a formação dos
prolongamentos.

Com relação à contaminação com óleo de alta rotação, Rosa et al. (2000) avaliando a
resistência adesiva ao cisalhamento do esmalte contaminado, concluíram que todos os
sistemas testados tiveram uma resistência adesiva de pelo menos 20 MPa ao esmalte seco e
contaminado com óleo. Em ambas as situações de contaminação, antes e depois do
condicionamento, a resistência adesiva foi de 18 MPa para todos os adesivos, o que indica que
a contaminação com óleo tem pouco efeito na adesão.

Em seu estudo, Kaneshima et al. (2000) determinando em qual passo dos tratamentos da
superficie, a contaminação com sangue afeta a resistência adesiva entre o adesivo e a dentina,
concluíram que os efeitos desta contaminação variam dependendo das condições da superfície
a ser aderida. Então, se a contaminação ocorre antes das fibras colagenas forem expostas ao
condicionamento acido ou aplicação de primers autocondicionantes, não há influência na
resistência adesiva. Se a contaminação ocorre depois que as fibras forem condicionadas, a
resistência diminui. Entretanto, quando as fibras coldgenas contaminadas forem dissolvidas
ou quando a contaminação ocorrer depois das fibras coldgenas expostas forem dissolvidas, a
resistência é mantida. A resistência adesiva foi diminuída drasticamente quando a
contaminação ocorreu depois da aplicação do primer.
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No que diz respeito ao sangue, Dietrich et al. (2000) investigaram o condicionamento e
contaminação da dentina na adaptação marginal em restaurações classe II tipo sanduíche.
Foram realizadas restaurações com o sistema Z-100, ou uma técnica de sanduíche com os
materiais Vitremer ou F2000 em combinação com o Z-100. Três pré-tratamentos foram
comparados: condicionamento total, condicionamento seletivo e contaminação da dentina
com saliva e sangue antes da aplicação do primer e do adesivo; concluíram que todos os tipos
de restauração mostraram algum tipo de microinfiltração. Na dentina contaminada, as

restaurações tipo sanduíche mostraram melhor integridade marginal do que as restaurações
com o sistema Z-100, ainda, as restaurações tipo sanduíche parecem ser menos sensiveis do
que a contaminação com saliva e sangue.

Quanto à adaptação marginal, Dietrich et al. (2002) analisando a influência do sangue nas

restaurações, verificaram que a contaminação resultou em maiores quantidades de fendas
marginais (gaps) quando comparada as outras restaurações.

2.3.3.2 Múltiplas aplicações
Swift et al. (1997) utilizando-se de um estudo para determinar se múltiplas aplicações dos
adesivos de frasco único melhorariam a resistência adesiva ao cisalhamento à dentina,

concluíram que a aplicação de algumas camadas adicionais do adesivo, quando não
recomendado pelo fabricante, não melhoraram a resistência adesiva. Entretanto, a aplicação
das camadas com número inferior ao que o fabricante recomenda, diminui a resistência
adesiva, reforçando que em todos os sistemas adesivos usados, é fundamental seguir as

recomendações do fabricante do produto.

Entretanto, Choi; Condon; Ferracane (2000) medindo quantitativamente o estresse de

contração do compósito com espessuras variáveis de adesivo e relacionando o efeito das
diferentes espessuras na microinfiltração de cavidades de classe V, concluíram que o aumento
da espessura do adesivo aplicando-se camadas adicionais na cavidade melhorou a integridade
marginal e, como conseqüência, deve prolongar a vida da restauração.
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Tam; Khoshand; Pilhar (2001) estudaram o efeito das diferentes espessuras de camada de
adesivo com relação à resistência A fratura, e concluíram que o método de aplicação da resina
adesiva sem carga não mudou a resistência à fratura na adesão dentina-resina. Entretanto, há
áreas na interface do grupo com camadas mais finas com pobre infiltração da resina fluida na
superficie dentindria desmineralizada. Os grupos de resina adesiva com 10% de carga

mostraram os resultados mais baixos de resistência. E, os grupos com adesivo de 45% de
carga mostraram melhores resultados com boa infiltração de resina.

2.3.3.3 Influência da umidade

Turbino et al.(1997) avaliando a influência da umidade com água destilada sobre a
resistência de unido da resina composta Z-100 e utilizando dois sistemas adesivos: multifrasco e de frasco único, concluíram que, quando os dentes foram secos rigorosamente após a
remoção do Acido, a resistência de unido da resina/sistema adesivo foi menor para ambos os

adesivos, e quando os dentes foram ligeiramente umedecidos após a secagem, a resistência à
união foi maior quando comparada com a dos que foram secos.

Perdigão et al. (1999) testaram a hipótese de que o re-umedecimento da superficie
dentindria seca, com uma solução aquosa de REMA resultaria em resistência adesiva ao
cisalhamento comparável àquela obtida a dentina úmida e impregnação de moneunero na
dentina desmineralizada ao nível obtido, deixando a dentina úmida, como recomenda o

fabricante. De acordo com os resultados, para a dentina úmida, a morfologia das interfaces
dentina-resina mostrou penetração dos adesivos dentindrios. A dentina seca por 5s resultou
em uma diminuição significante na resistência adesiva e estrutura de coldgeno
incompletamente infiltrada com Area de fibras coldgenas não envolvidas, a despeito do
solvente usado. A dentina re-umedecida com a solução aquosa de HEMA restabeleceu o nível
de resistência adesiva obtido com a dentina úmida. Ainda, os autores sugeriram que o uso de
uma solução aquosa de HEMA deve compensar a secagem induzida nas superficies
dentinarias usando o ar da seringa, depois da lavagem. Como o comportamento do material
que contém água foi também afetado pela superficie seca, a porcentagem de água incluída na
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composição dos adesivos baseados em etanol e Agua, como o Singlebond, não deve ser
suficiente para compensar o colapso das fibras coldgenas.

Souza et al. (2000) avaliaram a influência de diferentes formas de eliminar o excesso de
umidade da dentina desmineralizada (uso de jatos de ar ou papel absorvente), bem como o
efeito do reumedecimento, no processo adesivo por meio de testes de infiltração marginal. De
acordo com os resultados, o grupo onde as cavidades tiveram uma aplicação ostensiva de jatos
de ar (10s) apresentou uma maior porcentagem de índice máximo de infiltração marginal. Por
outro lado, as cavidades que permaneceram visivelmente úmidas apresentaram uma maior
quantidade de índice zero de infiltração. Os resultados sugerem que as cavidades devem
permanecer visivelmente úmidas antes da aplicação do primer, mas não molhadas.

Perdigão e Frankenberger (2001) determinando a influência do solvente e do tempo de
reumedecimento na resistência adesiva, concluíram que, quando a dentina é deixada úmida,
todos os sistemas adesivos dentindrios resultaram em resistência adesiva similar de acordo
com seu solvente. Os adesivos de base aquosa são menos sensíveis as variações de umidade
da superficie do que os sistemas adesivos baseados em acetona ou etanol.

Eo

reumedecimento da dentina depois da secagem com ar restaura a resistência adesiva ao nível
obtido na dentina úmida, se o re-umedecimento foi executado pelo dobro do tempo da
secagem com ar.
Visto que a presença de Agua na superficie da dentina impede a adesão, as pesquisas têm
sido direcionadas para adesivos dentindrios que funcionem adequadamente em ambientes
úmidos. Os beneficios da técnica da adesão úmida derivam da capacidade da Agua manter a
rede de coldgeno integra para permitir a difusão dos monômeros. Se a superficie for seca corn
ar, o coldgeno colapsa e impede a entrada dos monômeros do sistema adesivo para formar a
camada híbrida. Clinicamente, fica muito dificil saber qual a quantidade de Agua que se deve
deixar na superficie da dentina. Pretende-se deixar uma camada uniforme de Agua na
superficie, sem qualquer acumulação excessiva ou contaminação salivar. Aconselha-se não
usar o ar para remover o excesso de Agua após lavar o Acido, podendo ser removido com
pincel, bola de algodão ou com papel absorvente, sem qualquer influência nos valores de
adesão (BARATIERI et al., 2001).
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2.3.3.4 Amálgama pela técnica adesiva
Setcos; Staninec; Wilson (1999) afirmaram que, quando a adesão é usada com
restaurações de amálgama, a necessidade de forma de retenção e resistência é reduzida, o
selamento é melhorado, e, alguns procedimentos como os selantes de amálgama, que não

eram possíveis previamente, podem ser considerados.
De acordo com Nakabayashi e Pashley (2000) sob estas condições, não ocorre fenda entre
o amálgama e as paredes da cavidade, e as paredes da cavidade são seladas pela hibridização
resina-dentina.

Grob ler et al. (2000) testando a resistência adesiva ao cisalhamento, microinfiltração e
grau de penetração de quatro sistemas adesivos recomendados para restaurações de
amálgama, concluíram que, os dois melhores sistemas a considerar são o Prime&Bond
2.1/base-catalisador e Amalgambond Plus com HPA; e que o sistema Prime&Bond 2.1
resultou em menos infiltração marginal do que o Amalgambond Plus.

Menezes; Santos; Cordeiro (2000) em seu estudo, e analisando o Dyract-PSA, Optibond e
o Panavia no que diz respeito ao desempenho na redução da microinfiltração marginal,
quando usados sob restaurações de amalgama, concluíram que o grau 0 de infiltração foi o
mais observado, não existindo diferenças significantes entre os três sistemas adesivos
utilizados.
Todas as restaurações com amálgama sofrem microinfiltração por algum tempo após sua
inserção. Os produtos de corrosão acabam por selar a interface, mas este processo demora
alguns meses, especialmente em amalgamas com alto teor de cobre. Estes amalgamas
corroem mais lentamente que os amalgamas convencionais, devido à eliminação da fase
gama-2. No intuito de reduzir a microinfiltração nas margens da restauração, a adesão aos
tecidos dentários tem sido utilizada com amálgamas clássicos e com amálgamas com gálio
(BARATIERI et al, 2001).

1
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De acordo com Baratieri et al. (2001) o mecanismo desta ligação não é perfeitamente
conhecido, mas parece ser de natureza mecânica, causada pelo embricamento do amálgama
com a resina fluida, durante sua condensação. Visto que o dentista não pode polimerizar a
camada de resina fluida através da massa de amálgama, os autores recomendaram a utilização
de resinas de polimerização mista ou autopolimerizáveis, para que a resina fluida polimerize
debaixo do amálgama. Alguns destes materiais incluem: All-Bond 2 (Bisco), Amalgambond
Plus (Parke11) e Panavia (Kuraray).

Segundo Torres; Kubo; Pagani (2001) frente às atuais pesquisas realizadas, e, as diversas
vantagens que a restauração pela técnica adesiva apresenta, é de extrema importância o
conhecimento e o domínio da mesma. Desta forma, o profissional poderá dispor de mais um
recurso para atender da melhor maneira possível a todos os tipos de pacientes.

2.3.3.5 Selamento e infiltração marginal
Segundo Pimenta e Paiva (1997) em relação à localização das margens, afirmaram que, na
região cervical, a infiltração é um sério problema, pois o esmalte nesta área, quando existe,
apresenta pouca espessura, além da dificuldade de inserção do material. Quando o esmalte
não está presente, o que existe é dentina ou cemento, que geralmente permitem maior
infiltração que o esmalte. E através de seu estudo, avaliando a eficácia de três adesivos
dentindrios (Scotchbond Multi-Purpose Plus, Prime&Bond 2.0 e Paama 2) em reduzir a
microinfiltração na interface restauração/dente, e analisando os resultados, observaram que
não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, concluindo que os sistemas
testados apresentaram comportamento semelhante, reduzindo a microinfiltração, porém,
sendo incapazes de impedi-la na margem cervical de restaurações classe II de compósito.

Segundo Nakabayashi e Pashley (2000) a microinfiltração é a difusão de uma substancia
para dentro de uma fenda preenchida por fluido ou um defeito entre o material restaurador e a
estrutura dentária. A maioria dos sistemas adesivos dentindrios molha tão bem a estrutura
dentária que freqüentemente não ocorre nenhuma fenda entre o material adesivo e a estrutura
do dente, a menos que as forças de contração de polimerização excedam a força de união
dentina.

?")

Webber e Fontes (2000) comparando o sistema tradicional (multitiasco) com o
simplificado quanto ao selamento marginal, concluíram que nenhum dos sistemas testados
proporcionou selamento marginal efetivo, eliminando a microinfiltração. Em margens de
esmalte, o sistema tradicional apresentou nível de infiltração menor que os sistemas de
aplicação simplificada. Já nas margens em dentina, o sistema tradicional apresentou nível de
infiltração maior que os sistemas simplificados.

Gomes et al. (2000) testaram a eficácia do vedamento marginal em cavidades de classe V
dos materiais: Excite (Vivadent), Prime&Bond NT (Dentsply), Prompt-L-Pop (Espe) e One
Coat Bond (Coltene). Foram utilizados 28 dentes, onde foram preparadas 56 cavidades classe
V (vestibular e lingual), sendo que a parede cervical foi localizada 1 mm abaixo da junção
esmalte/cemento. Os sistemas adesivos foram aplicados segundo as recomendações do
fabricante, assim como a inserção e polimerização da resina composta. Após, foram imersos
em solução de nitrato de prata para análise do nível de microinfiltração marginal obtido. De
acordo com os resultados, concluíram que os materiais: Excite (Vivadent), Prime&Bond NT
(Dentsply), Prompt-L-Pop (Espe) foram efetivos em eliminar a microinfiltração marginal na
parede oclusal, enquanto o One Coat Bond (Coltene) não a eliminou completamente. Na
parede cervical, nenhum dos materiais testados foi capaz de prevenir a microinfiltração
marginal, sendo que os materiais Prime&Bond NT e Promp-L-Pop apresentaram os melhores
resultados.

Souza et al. (2000) avaliando a influência da umidade (adesão à dentina úmida ou reumidificada) na infiltração marginal em restaurações adesivas, concluíram que nenhum dos
grupos testados foi capaz de bloquear totalmente a infiltração nas margens em dentina,
cemento, ou ambos, e ainda, o grupo onde as cavidades tiveram sua superficie dentinaria seca
com jatos de ar por I Os apresentou uma maior porcentagem de índice máximo de infiltração
marginal.

A principal razão para o uso de sistemas adesivos dentais é eliminar ou reduzir a
microinfiltração nas margens da restauração, cujas conseqüências clinicas indesejáveis são:
descoloração marginal, fraturas marginais, recorrência de cárie e dor pós-operatória devido
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penetração de fluidos orais e bactérias nas fendas formadas na interface dente-restauração
(SCAVUZZI; BEZERRA; DUARTE, 2001).

Clinicamente, a microinfiltração torna-se importante com a crescente aceitação da teoria
da etiologia bacteriana para a patologia pulpar e a decrescente aceitação da teoria química de
toxicidade pulpar. As bactérias podem sobreviver e multiplicar-se dentro das interfaces cheias
de fluido sob restaurações de resina. Entretanto, se a restauração estiver fortemente selada, as
bactérias não podem sobreviver (BARATIERI et al., 2001).

2.3.3.6 Comparacdo entre dentes permanentes e deciduos
Na Odontopediatria, o tempo de tratamento deve ser o mais curto possível e o tratamento
o menos traumático. Assim, a odontologia adesiva tem tomado seu espaço também nessa
especialidade. 0 advento das resinas compostas e compômeros para uso em dentes deciduos
posteriores, com o auxilio dos sistemas adesivos simplificados, têm marcado uma nova era na
Odontopediatria, quando é possível a restauração dessas unidades num menor tempo, já que o
preparo cavitario se resume A. remoção do tecido cariado.

Scavuzzi; Bezerra; Duarte (2001) analisaram o desempenho, in vitro, quanto à infiltração

marginal, de dois sistemas adesivos: um deles de frasco único/simplificado (SingleBond) e
outro autocondicionante, de passo único, que associa o agente condicionador ao sistema
primer! bond (Etch&Prime 3.0), em margens de esmalte e dentina, comparando esse
comportamento entre dentes deciduos e permanentes. De acordo com os resultados, não
houve diferenças significativas quanto à infiltração dos dois materiais, quando comparando
dentes deciduos e permanentes, exceto na porção cervical, cujos resultados mostraram uma
maior tendência dos dentes permanentes in filtrarem mais do que os dentes deciduos, quando
do uso do Etch&Prime 3.0. Este resultado pode ser explicado pelos dentes deciduos serem
menos permeáveis e o sistema autocondicionante conter um componente ácido mais
moderado, formando uma camada híbrida mais efetiva nos dentes deciduos nessa regido mais
critica das restaurações. Nesta situação, pode-se pensar que o Etch&Prime 3.0 não foi
adequado para a obtenção de um padrão de condicionamento efetivo do esmalte de dentes
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deciduos, que apresenta uma maior camada aprismatica superficial, que não foi removida por
nenhum procedimento de biselamento. Embora, nas margens de esmalte, o SingleBond, em
deciduos e permanentes, tenha apresentado o menor grau de infiltração marginal, ambos os
sistemas adesivos foram incapazes de efetuar um selamento marginal totalmente efetivo, tanto
nos dentes deciduos como nos permanentes.

2.3.3.7 Unido resina composta /porcelana
Segundo Santos; Pereira; Abdo (2000) a Odontologia moderna procura incessantemente
desenvolver materiais restauradores cada vez melhores com relação à biocompatibilidade e
estética. 0 grande aumento na demanda de pacientes que exigem restaurações estéticas fez
com que os materiais restauradores evoluissem na busca da melhor harmonia dental. A grande
dificuldade na correção dos defeitos ocorridos nas restaurações de cerâmica, sem que a
mesma seja removida da cavidade bucal, tem justificado o grande número de pesquisas;
entretanto, quando surge um defeito ou fratura em urna coroa de cerâmica, na maioria das
vezes ela deve ser removida da cavidade oral, para correção dos mesmos, causando um
grande desconforto para o paciente e frustração como insucesso para o cirurgião-dentista,
além do prejuízo econômico para ambas as partes.A adesividade dos materiais restauradores
aumentou sobremaneira com a utilização do condicionamento da superficie, tendo como
objetivo criar uma microrugosidade na area e, assim, aumentar a superficie de contato entre os
dois materiais, aumentando a retenção dos mesmos. Varias técnicas são preconizadas para tal
finalidade, entre elas, incluem: aplicação de ácido fluoridrico sobre a superficie da porcelana,
jateamento com óxido de alumínio, aplicação de ácido fosfórico, flúor fosfato acidulado ou
com o auxilio de pontas diamantadas, sendo a aplicação de Acido fluoridrico a que apresenta
melhores resultados.
Em seu estudo, Santos; Pereira; Abdo (2000) testaram a efetividade de dois agentes
adesivos de única aplicação: SingleBond e One Step, na adesividade da interface
resina/porcelana. 0 condicionamento superficial foi obtido com a aplicação de acido
fluoridrico 9,5%. De acordo com os resultados, concluiram que não houve diferença entre os
adesivos testados, demonstrando que a composição química dos mesmos não interfere na
adesão porcelana/resina composta.

—
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Segundo Baratieri et al. (2001) o método mais eficaz de tratamento de superficie da
porcelana no reparo resulta da criação de rugosidades na sua superflcie, com urna ponta
diamantada, e aplicação de gel de ácido fluoridrico por 2 min. Esta combinação resulta em
resistências adesivas ligeiramente mais elevadas que outros métodos utilizados, mas a
utilização de HF é considerada o fator fundamental. Quando a cerâmica é adequadamente
tratada, a força de adesão entre a resina de cimentação e a cerâmica pode exceder os 25 Mpa,
o que pode se pode considerar um bom resultado clinico.
Embora não se garanta a longevidade da adesão entre a porcelana e a resina composta,
pode-se afirmar que os valores em MegaPascal (Mpa) apresentados no trabalho permitem
sugerir a utilização clinica destes adesivos dentindrios na técnica de reparo de porcelana com
resina composta, sem prejuízo da adesão e com ganho de tempo, pois apresenta uma nova
formulação, em frasco único, devendo os profissionais tomar as precauções rotineiras,
visando a proteção do paciente, por se tratar de urna técnica que utiliza um ácido forte.
Também são necessários controles periódicos do caso.

1
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3 DISCUSSÃO

Atualmente, pouco tem sido o questionamento da adesão ao esmalte que, devido as suas

características químicas e histológicas, facilmente sua superficie torna-se reativa com o
condicionamento ácido, permitindo a infiltração do agente adesivo nas microporosidades
criadas através do condicionamento. Dessa maneira, a unido química-mecânica ao esmalte é
obtida (PIMENTA; PAIVA, 1997; PEZZINI, 1998; PERDIGÃO et al. 1999; BARATIERI et
al. 1999; NAKABAYASHI; PASHLEY, 2000; WEBBER; FONTES, 2000).

A aplicação do condicionamento ácido em dentina e o emprego de sistemas adesivos
hidrofilicos simplificados têm sido difundidos e pesquisados, sendo o tratamento superficial
da dentina considerado um passo fundamental para se conseguir adequada adesão a este
substrato (RUSSO et al., 1998; BARATIERI et al., 2001; LOPES, 2002). Os autores
compartilham da opinião de que a adesão à dentina úmida aliada à aplicação de tais sistemas,
constitui a adesão dentindria ideal diante dos parâmetros desafiadores inerentes a este
substrato (TURBINO et al., 1997; SWIFT et al., 1997; PEZZINI, 1998). Ainda,

o

reumedecimento da superficie, objetivando a adesão úmida, também é uma pratica clinica
cada vez mais comprovada através de estudos laboratoriais (PERDIGÃO et al., 1999;
RITTER et al., 2000; SOUZA et al. 2000; PERDIGÃO; FRANKENBERGER, 2001).

Com relação aos sistemas adesivos de frasco único, o surgimento e o desenvolvimento
destes adesivos de quarta geração vem ao encontro da necessidade de facilitar o uso através da
redução do número de passos clínicos e redução do tempo de aplicação. Contudo, as
vantagens destes sistemas resumem-se a estes fatores, pois a força de adesão não é melhorada
com o advento dos adesivos de frasco único. Ainda, a obtenção de restaurações adequadas
quanto ao selamento marginal parece ser preferível à redução do tempo clinico de aplicação
(BARATIERI et al., 2001; DEL VAN, 2001; LOPES, 2001).
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Entretanto, como a simplificação da técnica aliada a bons resultados clínicos é o objetivo
da Odontologia Adesiva, os trabalhos laboratoriais

são exaustivos e crescentes para

proporcionar ao clinico, subsídios para a aplicação da técnica com segurança e embasamento

cientifico para justificá-la (PEZZINI, 1998; PERDIGÃO; SWIFT; LOPES, 1999; PFLUG,
1999; NAKABAYASHI; PASHLEY, 2000; BARATIERI, 2001).

No que diz respeito à contaminação do substrato dental em relação à resistência adesiva,

há controvérsia na literatura revisada. Na contaminação com a saliva, os resultados são
divergentes, estando o sucesso ou o fracasso dessas restaurações atribuído ao momento no
qual o substrato é contaminado. A contaminação com óleo de alta rotação tem pouco efeito
sobre a força de adesão. A contaminação com sangue também não se mostra tão relevante.
Entretanto, os autores concordam que

o substrato contaminado, se não lavado e

recondicionado, a resistência adesiva é diminuída (TURBINO et al., 1997; FRITZ; FINGER;
STEAN, 1998; EL-KALLA; GARCIA-GODOY, 1999; ROSA et al., 2000; DIE'TRICH et al.,
2000; KANESHIMA et al., 2000; DIETRICH et al., 2002).

Como a técnica de aplicação dos sistemas adesivos de frasco único difere de fabricante
para fabricante, os autores concordam que as instruções do fabricante do sistema adesivo a ser
utilizado devem ser seguidas rigorosamente, principalmente no que diz respeito ao número de
camadas de primer/adesivo a ser aplicado, visto que o aumento no número de camadas e,

conseqüentemente, o aumento da espessura do adesivo, pode comprometer a força de adesão
resina/dente (SWIFT et al., 1997; CHOI; CONDON; FERRACANE, 2000; TAM;
KHOSHAND; PILLIAR, 2001).

Quanto ao selamento e microinfiltração marginal, a literatura revisada é muito clara na
opinião de que até o momento, nenhum material foi capaz de eliminar tal problema, contudo,
o desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais que objetivam a erradicação deste desa fio
continuam uma prática crescente. Com relação à restauração de amálgama pela técnica
adesiva, como o uso do amálgama é uma prática clinica ainda utilizada, o emprego de
sistemas adesivo sob estas restaurações constitui vantagens no que diz respeito à melhor unido
químico-mecânica bem como a conservação de estrutura dental sadia, já que a necessidade de
pinos e retenções adicionais é reduzida (PIMENTA; PAIVA, 1997; SETCOS; STANINEC;

)8

-

WILSON, 1999; NAKABAYASHI; PASHLEY, 2000; WEBBER; FONTES, 2000; GOMES
et al., 2000; SOUZA et al., 2000; GROBLER et al., 2000; MENEZES; SANTOS;
CORDEIRO, 2000; BARATIERI et al., 2001; SCAVUZZI; BEZERRA; DUARTE, 2001;
TORRES; KUBO; PAGAM, 2001).

No que se refere A. união resina-porcelana, apesar das várias técnicas preconizadas para
preparar a superficie da cerâmica para receber a resina, a execução de abrasão com pontas

diamantadas, seguida da aplicação de ácido fluoridrico 10% por 2 min, constitui a forma mais
eficaz de resolver a situação clinica de reparo de peças metalocerdmicas ou totalmente

cerâmicas, com segurança sem que haja necessidade de substituição da peça (SANTOS;
PEREIRA; ABDO, 2000; BARATIERI et al., 2001).
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4 CONCLUSÃO
De acordo com a literatura revisada, conclui-se que o desenvolvimento dos sistemas
adesivos muito contribuiu para a melhoria do comportamento clinico das restaurações de
resina composta. No entanto, estes sistemas são muito sensíveis e precisam ser conhecidos,
tendo em vista sua composição, maneira de utilização e limitações. Especialmente, os
sistemas adesivos de frasco único, ainda necessitam ser avaliados em estudos clínicos
longitudinais, já que, os trabalhos laboratoriais acerca deste assunto são exaustivos e bastante
abrangentes. Associado a isto é necessário saber que a complexidade do substrato dentindrio e
a dificuldade de compreender determinados aspectos de sua estrutura, principalmente quando
os componentes dos sistemas adesivos são aplicados sobre ele.

0 material restaurador deve ainda sofrer modificações no sentido de contornar algumas
limitações. Estas modificações, como a obtenção de urn material que não sofre contração de
polimerização, que apresente um comportamento semelhante ao da estrutura dentária durante
as variações de temperatura e aplicações de carga e cuja técnica de aplicação não seja tão
sensível a fatores externos, seriam, sem dúvida, fundamentais para a obtenção de restaurações
com perspectivas de maior longevidade.

Assim, quanto mais os clínicos conhecerem os problemas que podem influenciar na
formação da camada híbrida e na execução de restaurações adequadas em contorno e
selamento marginal, mas êxito terão em criar adesões duráveis entre a resina e os tecidos
dent indrios
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