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RESUMO

Com a crescente procura por restaurações adesivas
estéticas e com o desenvolvimento dos cimentos resinosos, os
adesivos dentindrios tornaram-se parte importante na evolução da
odontologia. Nos últimos anos os materiais, as técnicas e a
adesividade que compõe os sistemas adesivos tem mudado e
melhorado rapidamente, causando perplexidade e incerteza aos
profissionais, pesquisadores e fabricantes. Surgiram no mercado
odontológico inumeros sistemas adesivos, entre eles os
autocondicionantes ou self-etching primers. Neste trabalho,
através da revisão de literatura de 1996 a 2002 comentamos seu
mecanismo de adesão, as vantagens e limitações que podem nos
oferecer. Esperamos que através de estudos longitudinais, de seu
aperfeiçoamento e pela simplicidade de procedimentos venham
obter o êxito merecido.
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INTRODUÇÃO

Nos

primórdios

da

Odontologia

Restauradora

contemporânea, os materiais utilizados eram acomodados ou
condensados no interior da cavidade sem possuírem adesividade
do material restaurador com a estrutura dentária, e com isso se
sacrificava uma quantidade considerável de estruturas higidas do
elemento dental durante a realização de preparos com formato de
caixas e retenções adicionais. Na década de 50, foi descrita pela
primeira vez a técnica em que materiais aderiam à estrutura
dentária usando resinas epóxicas, referindo-se à "Camada
Hibrida" hoje tanto discutida e estudada.

Em épocas mais recentes e corn a introdução dos sistemas
adesivos à base de BIS-GMA (Bisfenol Glicidil Metacrilato)
alguns ácidos tem sido usados como condicionadores de esmalte
e dentina. 0 uso de ácido fosfórico como tal, data de 1955,
quando Buonocorre após observar o uso deste ácido para
aumentar a adesão de pinturas e coberturas de resina em
superficies metálicas, propôs usá-lo em superficies de esmalte
para "torná-la mais suscetível à adesão."

(

Van Meerbeek et al.,

1998; Perdigão, Lopes, 1999; Perdigão et al., 2000) No entanto,
seu uso só foi aceito na década de 1970. Hoje, existem várias

6

opções em sistemas adesivos no mercado, inclusive, com
simplificação de procedimentos. Um deles é o sistema adesivo
autocondicionante ou self-etching primer. Este sistema

é

composto por um primer acidico e urna resina adesiva.

Os self-etching primers tem sido desenvolvidos
aumentando-se a concentração original de 5-6% dos monômeros
adesivos acidicos nos sistemas adesivos convencionais para 20%
ou mais. Dissolvendo estes monômeros em
hidróxietilmetacrilato (REMA), o resultado é um sistema autocondicionante corn algumas vantagens como: procedimento de
aplicação simplificado, pois necessita apenas uma aplicação da
solução para o condicionamento ácido do esmalte e dentina
simultaneamente, condicionando e preparando a superficie ao
mesmo tempo; não é preciso enxaguar com água, bastando apenas
aplicar um jato de ar seco, sendo outra vantagem, além de
oferecer economia de tempo para o paciente/profissional.

Estudos tem demonstrado que sistemas adesivos com
vários passos clínicos podem aumentar as possibilidades de erros,
dificultar a técnica, tornando-a sensível e critica.

Este trabalho tem como objetivo fazer um revisão de
literatura sobre adesivos auto-condicionante, sua composição,
mecanismo de adesão, revisar e avaliar seu desempenho clinico,
através do estudo de vários artigos científicos recentes.
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Considerações Gerais
Esmalte
0 esmalte é o tecido mais duro do corpo humano. Tem alto
módulo de elasticidade, é rígido, tem baixa energia de superficie e
variado grau de mineralização. Na sua composição encontramos
água, matéria orgânica e predominantemente matéria inorgânica.
A maior presença de matéria inorgânica é importante em se
tratando de adesão, pois ela é passível de desmineralização
superficial por ácidos. 0 condicionamento ácido gera micro
porosidade permitindo a penetração dos monômeros adesivos.
Morfologicamente é composto por prismas que se
originam na junção amelo-dentindria e vão até a superficie da
estrutura dental, com exceção nas cicatriculas, fissuras, regido
cervical de dentes permanentes e coroas de dentes desciduos.
Dentina
Suas propriedades fisicas, químicas e estruturais são
diferentes do esmalte. A dentina contem percentual maior de
materia orgânica e água; é formada por tecido conjuntivo mineral
desenvolvido a partir da papila e da polpa dental, mineralizandose no seu estágio maduro. A fase mineral consiste de cristais de
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hidroxiapatita organizados de forma cruzada e depositados ao
redor das fibras coldgenas.

Morfologicamente a dentina apresenta tdbulos dentindrios
com fluidos tissulares e processos odontoblásticos. A quantidade
de liquido varia de 1% próximo ao limite amelo-dentindrio até
22% próximo a polpa. Isto mostra que a umidade da dentina
aumenta de acordo com o volume ocupado pelos túbulos.
Circundando os túbulos dentinarios há uma camada de dentina
hipermineralizada denominada dentina intratubular e a encontrada
entre os tilbulos é chamada dentina intertubular, rica em fibras
coldgenas. Com a desmineralização da parte inorgânica da
dentina pelo ácido, a energia da superficie diminui, ficando
exposta a parte orgânica que é menos reativa. 0 tratamento ácido
facilita a difusão dos monômeros que depois de polimerizados
formam uma zona reforçada chamada de camada híbrida. A maior
força de unido ocorre com dentina úmida porque nesta situação as
fibras coldgenas permanecem eretas, facilitando a penetração do
primer.

Lama Dentindria/Smear Layer

criada a partir do preparo cavitário através do uso de
instrumentos manuais ou rotatórios tanto em esmalte como em
dentina, cemento e dentina do canal radicular. Na sua composição

9

estão presentes resíduos, bactérias e seus produtos, sangue, saliva,
cristais de hidroxiapatita e colageno.

A manutenção ou não da camada de lama dentindria é um
assunto muito discutido na literatura. (Bowen, Eich, Henderson,
1984, Brânnstr6m, 1984, Scherman, 1991). Bowen et al; 1984 e
Nakabayaski, Saimi, 1986 afirmaram que as camadas formadas
sobre a dentina durante o preparo cavitario devem ser removidas
ou modificadas para que se obtenha alta força de adesão. Estas
discussões foram ampliadas devido ao aparecimento dos sistemas
autocondicionantes que eliminam o prévio ataque ácido ao
esmalte e dentina nas restaurações adesivas. A importância da
penetração da resina nos túbulos dentindrios e na dentina
intertubular e sua relação com o procedimento adesivo vem
atraindo atenção para aumentar valores de adesividade. Pashley,
Carvalho, 1997 confirmaram a necessidade desta penetração do
adesivo, a fim de que haja melhor qualidade de adesão e melhor
selamento. Para tanto, há a possibilidade de manter a lama
dentindria, incorporando-a na camada híbrida através nos novos
sistemas em que os "primers" se apresentam como soluções
acidificadas que conseguem penetrar através da smear layer e
atingir a estrutura dentindria adjacente, propiciando a adesão.

Os sistemas adesivos mais recentes são os que se unem a
dentina através de ligação micromecânica e química, formando
uma camada de dentina intertubular impregnada por resina,
chamada de camada híbrida. Hoje,

a lama dentindria

é
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considerada um legitimo substrato de unido pelo sistema adesivo
autocondicionante ou "Self-etching". (Milia, Lallai, GarciaGodoy, 1999; Masatoshi et al, 1999; Fritz, Finger, 1999).

Com a constante introdução de novas versões de sistemas
adesivos no mercado odontológico, em curto espaço de tempo e
com suas diversas técnicas de aplicação, fabricantes e
pesquisadores procuram agrupá-los para uma melhor
compreensão e classificação. Embora existam muitas formas de
classificá-los como pelo

número

de

frascos,

tipo de

polimerização, pelo seu caráter hidrofilico, pelo veiculo presente

em sua composição (álcool, água, acetona), geralmente são
classificados de acordo com sua evolução (gerações) e conforme
atuação

na smear layer. Os sistemas adesivos,

quando

classificados de acordo com o mecanismo de ação na lama
dentindria podem modificar, incorporar ou dissolvê-la como é o
caso dos autocondicionantes.
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REVISÃO DE LITERATURA

Ferrari, Cagidiago, Kugel e Davinson; 1996, num estudo
para avaliar a formação da camada híbrida, dos TAGS e
prolongamentos laterais com Clearfil Liner Bond 2, in vivo e in
vitro observaram que não ocorreram diferenças substanciais entre
os grupos. Verificaram, ainda que com uma aplicação de Liner
Bond 2.0 em esmalte e dentina por 30" houve formação de fina
camada híbrida (0,5

a 1,5 micrômetros)

e

os TAGS

ocasionalmente encontrados não preenchiam os ttibulos
dentindrios, enquanto que com a aplicação de 30" e reaplicação
por mais 30" de Liner Bond 2.0 houve aumento da espessura da
camada híbrida (1-3 micrômetros),

TAGS resinosos de

configuração tubular impregnados na dentina intertubular coin
presença de prolongamentos laterais.

Clearfil Liner Bond 2, em 1997 foi avaliado quanto a sua
resistência ao cizalhamento com e sem o uso de agente de ataque
ácido por Perdigão, Lopes, Lambrechts, Leitão, Van Meerbeek, e
Vanherle. Esse autores observaram que a média da resistência ao
cizalhamento em esmalte variou entre 18.1 MPa e 25.9 Mpa e as
falhas ocorridas foram do tipo adesivo. No MEV, quando ambos
agentes de ataque ácido e autoconclicionantes foram usados, o
padrão de condicionamento foi mais distinto do que quando o
agente de ataque ácido foi usado sozinho. Este adesivo obteve
profundo padrão de condicionamento quando usado com ácido
12

fosfórico

a 10% por 15", após aplicação do adesivo

autocondicionante e a mais alta resistência ao cizalhamento em
esmalte ( 25.9MPa).

Ainda em 1997 Ferrari, Mannocci, Vichi, e Davidson
avaliaram a eficiência do Clearfil Liner Bond 2 quanto a vedação
marginal e morfologicamente em cavidades classe V; concluiram
que este sistema adesivo é apropriado ao uso em esmalte com
aplicação do primer por 60" e a respeito do seu uso em dentina
havia necessidade de mais estudo.

Hayakawa, Kikutake, e Nemoto, 1998 estudando a adesão da
resina composta ao esmalte e a dentina, através do uso de selfetching primer verificaram que os primers contendo Phenyl-P (2metacriloxietil-fenil-hidrogenio-fosfato) ou MDP (10metalocriloiloxidecil dihidrogeno fosfato) tem boa adesão aos
tecidos dentais e foram considerados como um material promissor
para restaurações com resina composta.

Alguns autores, como Pioch, Stotz, Buff, Duschner e
Stachle, 1998,

estudando a influência do tempo de

condicionamento na formação da camada híbrida, sua espessura
com alguns sistemas adesivos incluindo Gluma CPS e Syntac
(com 60" de condicionamento apresentou a maior espessura de
camada híbrida, 4.74 tm), observaram que a espessura não serve
como parâmentro para determinar a qualidade do agente adesivo.
Grandes períodos de condicionamento aumentaram a espessura
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da camada híbrida, mas diminuíram a resistência à tensão.
Também recomendam que o tempo ideal para condicionamento
de esmalte é de 15" a 30", usando ácido fosfórico. O ácido deve
ser aplicado primeiro no esmalte e após estendido à dentina por
mais 15". Um supercondicionamento da dentina produz baixa
resistencia à tensão.

Através de MEV, num estudo, usando Panavia 21,
Gordan, Vargas, e Denehy, 1998, observaram que a ausência do
condicionamento ácido ao esmalte não afetava o sistema adesivo
acima citado. Entretanto, quando a superficie do esmalte foi
previamente condicionada com ácido fosfórico a 35% por 15" a
mesma apresentou maior porosidade com largos filamentos e
extenções tipo TAGS formados pela penetração do adesivo no
seu interior. De acordo com Retief, a adesão mecânica ocorre
quando o agente adesivo se encaixa dentro da microreentrância
do esmalte. 0 grau que isto ocorre dita a magnitude do adesivo.

Prati, Ehersoni, Mongiorgi e F'ashley, 1998, compararam a
resistência a unido de alguns sistemas adesivos, dentre eles o
Clearfil Liner Bond 2/Lustre e Clearfil KB 1300/Lustre e
avaliaram a formação e a espessura da camada híbrida na
superficie da dentina, em dentina intertubular e peritubular. Com
esses adesivos, a espessura da Area peritubular infiltrada foi maior
do que com os demais sistemas; e a presença de TAGS de resina
predominou na dentina profunda. A morfologia do TAG,
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prolongamento lateral e a qualidade da camada híbrida são de
maior importância clinica e morfologicamente do que valores de
espessura. Estes adesivos formaram fina camada híbrida, mas
produziram as mais altas resistências de unido imediata. Os
autores sugerem que só a espessura da camada híbrida e os TAGS
sozinhos não são os únicos mecanismos envolvidos na adesão dos
sistema adesivo a dentina.

Com o propósito de medir a resistência de unido à atração
em várias porções do esmalte, da dentina e observar através do
MEV, a interface dentina resina do Clearfil Liner Bond 2 e do
Fluro Bond, Yoshiyama, Matsuo, Ebisu, Pashley, 1998,
realizaram um estudo e obtiveram como resultado uma foça de
unido mais alta na dentina coronária (28.9 e 30.5 Mpa) para os
dois adesivos e uma força menor "20.7MPa e 19.1 Mpa" para o
esmalte no 1/3 apical da raiz. Na dentina coronária, cervical e 1/3
médio da raiz não houve diferença siginficativa na força de
unido. Na análise morfológica, observaram microporosidades na
interface resina-esmalte. Nas demais interfaces, resina dentina
coronária e cervical apresentaram camada híbrida com 1
micrômetro de espessura e TAGS de 5 a 10 micrômetros. Apenas
na interface resina dentina 1/3 apical da raiz a camada híbrida não
se apresentou bem definida.

Etch e Primer 3.0, Gluma One Bond e Clearfil Liner Bond 2
foram introduzidos no mercado odontológico como materiais que
oferecem facilidade no seu uso e definidos pelos fabricantes
15

como "um primer autocondicionante que garante adesão entre
materiais compostos/compômeros e substância dura dos dentes."
Fritz e Finger compararam seu desempenho in vivo, em 1999.
Etch e Primer apresentou alta resistência à união em esmalte,
porém baixa em dentina. Ao ser examinado através do MEV
mostrou que em dentina este agente adesivo tem boa capacidade
de molhamento e de penetração na superficie condicionada.
Entretanto, apresentou baixa resistência coesiva entre adesivo e
dentina; sua adaptação marginal foi pobre, apresentando fendas
marginais com largura de até 5gm. Dos três sistemas adesivos
CL2 obteve a mais alta resistência de unido à dentina (23Mpa) e

ao esmalte, profunda desmineralização na dentina e menor
quantidade de fendas marginais. Gluma One Bond apresentou
boa adaptação marginal e a mais alta resistência A. unido em
esmalte, 31.3 Mpa.
Milia, Lallai e Garcia-Godoy, 1999, também, estudando o
efeito in vivo do Clearfil Liner Bond 2 na dentina observaram que

não ocorrem alterações morfológicas significantes na dentina
úmida, entretanto quando há excesso de água na superfície
dentindria condições morfológicas adversas foram constatadas.
Miyasaka e Nakabayashi, 1999 examinaram um sistema de
ligação

combinando

condicionador EDTA (ácido

tetraceticodiaminoetileno) ao primer Phenyl-P/HEMA (ácido
fosfórico fenil 2-metacriloiloxieti1/2-hidroxietil metacrilato) e
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assim obtiveram recursos para uma hibridização de alta qualidade
e uma boa força de adesão entre resina e dentina humana.

Masatoshi et al 1999, concluiram que a resistência de união
depende do tipo de dentina

e

do sistema adesivo

autocondicionante, num estudo onde compararam a força de
unido à dentina de três sitemas adesivos autocondicionantes:
Clearfil Liner Bond 2, Clearfil Liner Bond 2V, e ART Bond com
dentina cariada e com dentina normal. Os adesivos testados
produziram camada híbrida mais espessa em dentina cariada e a
força de união foi mais alta para dentina normal.

Etch & Primer 3.0 e Clearfil Liner Bond 2 foram avaliados
in vitro quanto à resistência ao cizalhamento

e na interface

dente/adesivo pelo MEV por Araújo, Pedrosa e Oliveira, 1999.
Os resultados obtidos foram significativamente diferentes. A
média de resistência ao cizalhamento para CLB.2 foi de 8.91 Mpa
e 4.50 Mpa para Etch & Primer e as falhas apresentadas foram
coesivas na estrutura do adesivo.

0 uso de sistemas adesivos não está restrito as restaurações
diretas ou indiretas com resina, ao amálgama, aos compômeros,
mas também como procedimento que antecede a cimentação de
elementos cerâmicos, com a finalidade de prevenir a
hipersensibilidade pós-operatória. Com o objetivo de analisar a
adaptação marginal de adesivo/resina composta e adesivo/inlays
cerâmicos (Empress) e a força de união entre estes materiais
17

Frankenberger, Sindel, Kramer e Petschelt, 1999 utilizaram em
seu estudo comparativo ART Bond e Syntac Classic entre outros
sistemas adesivos. Os self-etching primers e os adesivos de
condicionamento total produziram maiores resistências ao
cizalhamento

e

uma melhor adaptação marginal quando

comparados aos de frasco único, tanto em resina como em inlays
cerâmicos.

Alguns adesivos Clearfil Liner Bond 2, Resulsin
AquaPrimer e Etch & Primer 3.0 além de simplificar os
procedimentos de aplicação, oferecem mais urna alternativa na
escolha do sistema adesivo, assegurando um condicionamento
seguro em esmalte, boa adaptação marginal em restaurações
Classe II e resistência de unido comparável ou maior que a dos
sistemas adesivos convencionais, além de dispensar o prévio
condicionamento ácido pelo ácido fosfórico. (Hanning-Reinhart e
Bott. 1999).
Através da análise de microinfiltração marginal, Torres e
Araújo, 2000 compararam o desempenho de alguns sistemas
adesivos de frasco único com Clearfil Liner Bond 2 e Etch &
Prime 3.0. Os resultados obtidos permitiram concluir que os
sistemas adesivos testados apresentaram boa efetividade no
selamento marginal, não mostrando diferenças estatisticamente
significantes, a não ser para Etch & Prime Bond 3.0 que
apresentou uma maior microinfiltração quando comparado aos
demais.
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Kwong et al, 2000 examinaram in vitro a estrutura de
dentina esclerótica infiltrada de resina, seguida da aplicação de
um primer autocondicionante com ou sem uso de pré
condicionamento por ácido fosfórico à 40%. Observaram que os
tratamentos preconizados neste estudo, alteração do tempo de
condicionamento e remoção superficial da camada de lama
dentindria, foram incapazes de dissolver satisfatoriamente a
camada de dentina esclerótica, não ocorrendo formação de
camada híbrida regular e de TAGs de resina nesta regido,
comprometendo desta forma a retenção micromecânica das
restaurações.

Quando, Tanumiharja, Burrow e Tyas 2000, avaliaram a
resistência a. microtensão de alguns sistemas adesivos
convencionais, de frasco único, autocondicionantes

e seus

respectivos modos (tipos) de fratura em dentina. Os adesivos
convencionais e de frasco único tiveram similares resistências a
tensão, exceto PermaQuik (30.8 Mpa). C.L Bond 2V e Primer &
Bond NT/NRC supriram a mais simples técnica adesiva e junto
com Permaquik obtiveram as maiores resistências à tensão na
dentina; 36.0 e 29.9 Mpa respectivamente. CLB 2V apresentou
falhas coesivas no adesivo.
Outro autocondicionante testado em 2000 por Croll, Croll e
Berg é o Prompt-L Pop contendo em sua composição soluções
aquosas de éster fosfórico, que remove a smear layer, condiciona
19

o esmalte, desmineraliza a dentina e forma camada híbrida
simultaneamente com adesão micromecânica no esmalte. Li e
Power compararam adesão à dentina usando Promp-L Pop e os
adesivos convencionais, empregando compômero corno material
restaurador. Concluiram que as adesões se equivaliam e que a
união dente/comptimero foi melhor quando Promp-L Pop foi
usado com condicionamento ácido, do que sozinho. Acreditam
também, que este adesivo tem muitas aplicações em
odontopediatria pela simplicidade dos procedimentos e quando
usado com compômero/ionômero de vidro modificado. Outra
aplicação é na cimentação de brackets ortodôrrticos, pela redução
de passos clínicos e por obter boa resistência ao cizalhamento.
(Bishara, VonWald, Laffoon e Warren, 2001).

Kaneshima et al, 2000, avaliaram a influência da
contaminação pelo sangue na adesão, entre dentina e cimento
resinoso, investigaram como e em que etapa do tratamento da
superficie, esta contaminação afetaria a resistência à tensão entre
dentina e a adesivo. Os resultados mostraram que a contaminação
de qualquer superficie condicionada antes da aplicação do
adesivo reduz a resistência à união entre dentina e cimento
adesivo resinoso, no entranto basta lavar corn água em
abundância a superficie contaminada, secar e reaplicar o primer
para que a resistência seja restabelecida.

Uma boa adesão é essencial para restaurações estéticas
diretas ou indiretas de resina composta, inlays cerâmicos, e
20

Veneers (Walshaw e Mc Comb, 1996; Van Meerbeek e outros,
1998). A contração de polimerização gera sobrecarga entre
restauração e dente, por isto ela é o principal oponente
durabilidade da adesão em resina composta. Apesar das
dificuldades, a adesão à dentina tornou-se melhor coin o
desenvolvimento de novos sistemas adesivos. Atualmente os
adesivos autocondicionantes e os de frasco único são promissores
em desempenho com menos tempo de trabalho. A maioria dos
estudos de adesivo em dentina são relatados com a manipulação
"de acordo com as instruções do fabricante". Na prática,
variações

e

ou erros podem ocorrer com frequência.

Frankenberger, Kramer e Petschelt, 2000, avaliaram o efeito
destes erros na adaptação marginal e na resistência à união. Para
esta avaliação foram testados um self-etching primers (Syntac
Classic), um adesivo de condicionamento total (SBMPP) e urn de
frasco único (Primer & Bond 2.1). Os autores concluíram que
erros de aplicação do adesivo causam decréscimo no desempenho
da adesão de todos os sistemas testados. Observaram também que
o Syntac Classic apresentou menor sensibilidade que os demais
e

secagem excessiva, devido a ausência de procedimentos

requerimentos de adesão úmida; e que segundo a orientação do
fabricante obtemos resultados razoáveis de adesão.

Em um trabalho que teve como objetivo comparar a
resistência a tração de três sistemas adesivos; sendo um
autocondicionante Etch & Primer 3.0, um de frasco único Single
Bond e um convencional Degufill Contact Plus Bond, associados
21

à resina composta, aderidos à superficie dentindria Matos,
Saraceni, Jacobs e Oda, 2001 concluiram que o tipo de sistema
adesivo influenciou na resistência à tração das resinas compostas
e comparando-se o autocondicionante com o de frasco único e
autocondicionante com convencional não encontraram diferenças
estatisticamente significantes. Porém, ao comparar frasco único
com convencional foi encontrada diferença na resistência a
tração. 0 adesivo de componente único apresentou valores de
resistência a tração (19.9 Mpa) superiores aos encontrados para o
adesivo convencional.

Embora, o condionamento ácido do esmalte pelo ácido
fosfórico seja hoje um procedimento confidvel, o mesmo não
ocorre com a dentina devido ao seu complexo mineral e as fases
orgânicas. 0 mecanismo de adesão dos sistemas adesivos a
dentina proposta por Nakabayaski 1982 foi descrito como
micromecânico devido a impregnação e polimerização dos
monômeros dentro coldgeno exposto da dentina desmineralizada
criando a camada híbrida. Embora muitos sistemas adesivos
estejam disponíveis comercialmente, há dois sistemas
simplificados que produzem boa camada híbrida e unido
adequada a dentina (Van Meerbeek, et al, 1998). São eles, o
sistema adesivo de frasco único e self-etching primer. Ambos
promovem aumento de resistência a unido pela prevenção do
colapso da dentina desmineralizada e formam camada híbrida
bem infiltrada. Em adição a formação da camada híbrida, fatores
como módulo de Young de diferentes materiais, e o stress da

contração afetam a adesão. A hipótese de que uma película mais
espessa de adesivo resultaria em altas resistências a tensão foi
estudada por Zheng, Pereira, Nakajima, Sano e Tagami, 2001.
Com os sistemas adesivos empregados, Single Bond e Clearfil
Liner Bond 2V, constataram que para Single Bond, a resistência
tensão diminuiu com o aumento da espessura da camada adesiva;
as mais altas resitencias à tensão 34 Mpa foram obtidas com
camada adesiva entre 7.5 a 25gm . Com Clearfil Liner Bond 2V
o aumento de resistência a tensão foi proporcional a espessura da
camada adesiva. As mais altas resistências, 57 Mpa foram obtidas
com a camada de maior espessura, 1.100 a 1.500mm, o que pode
ter acontecido devido a uma melhor destribuição de sobrecarga
durante os testes.

Os adesivos dentais tem revolucionado

o tratamento

dentário; a adesão é aceita através da hibridização da dentina.
Porém, alguns problemas permanecem, como a durabilidade
adesiva e a qualidade da smear layer. Koubuchi, Yasuda e
Nakabayaski, 2001

investigaram a adesão a dentina com

autocondicionante e seu efeito na smear layer. Os autores
concluiram que a presença e a qualidade da smear layer
interferem nas diferentes resistência a tensão em dentina in vitro.
Quando a dentina foi preparada com papel abrasivo de granulação
n° 180 (áspera) simulando a criada pelo uso da broca, obtiveram
10.0Mpa como valor de resistência a tensão e quando preparada
com papel abrasivo com ganulação n" 600 (lisa) encontraram 28.5
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Mpa. Para uso de self-etching primer uma resistência a tensão de
10+-7 Mpa é considerada suficiente.

Uma nova versão de Promp-L Pop, com formula
aperfeiçoada foi introduzido, no mercado e seu uso foi estudado,
de acordo com instruções do fabricante, com multiplas camadas,
com resinas compostas e com compômeros. Frankenberger,
Pedigdo, Rosa e Lopes, 2001, observaram que quando Promp-L
Pop foi usado com resina composta e com uma so aplicação a
superficie dentindria apresentou ma's baixa resistência à tensão
do que quando foi aplicado com multiplas camadas; com
compômeros obteve alta resistência e quando aplicado em
multiplos revestimentos sua resistência não foi diferente da
alcançada por Prime & Bond NT ( condicionamento total).

Muitos estudos in vitro demonstraram que a maioria dos
componentes dos sistemas adesivos são citotoxicos

aos

odontoblastos, mesmos em baixa concentrações. Os componentes
da resina causam efeitos inibitórios na síntese do DNA, na síntese
da proteína. Apesar destes efeitos alguns pesquisadores
recomendam terapia pulpar com materiais resinosos. Souza,
Costa, Lopes do Nascimento, Teixeira e Fontana, 2001 avaliaram
a biocompatibilidade do self-etching primer CLB-2 como agente
de capeamento pulpar pelo período de 300 dias e compararam os
resultados aos do capeamento com hidróxido de cálcio. Apesar de
nenhum dos pacientes relatar sinais de desconforto durante a
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experiência, tão pouco foram encontradas alterações periapicais
nas radiografias, agentes adesivos não são recomendados corno
agente de capeamento pulpar por não permitirem a cicatrização
da polpa e a completa formação da ponte dentindria.

Besnault e Attal, 2002 observaram que geralmente na
avaliação de um sistema adesivo de dentina in vitro as condições
sobre as quais os testes são realizados não correspondem às
condições encontradas na cavidade oral em termos de temperatura
e de umidade relativa. Estudos afirmam que a temperatura da
cavidade oral oscila entre 30 e 35°C e a umidade relativa entre 80
e 95%, dependendo da localização na boca.

E os testes

normalmente se realizam em condições ambientais ou seja em
torno de 20°C e 40% de umidade relativa. Baseados nestas
observações os autores acima citados avaliaram esta influência na
microinfiltração em restaurações classe II com término cervical
I mm a baixo da junção cemento-esmalte. Os adesivos usados
neste trabalho foram Scotchbond MultiPurpose Plus e Clearfil SE
Bond. Segundo os autores a simulação in vitro da relação
temperatura umidade relativa da cavidade oral tem influência
negativa na capacidade (habilidade) de vedação dos sistemas
adesivos testados. A simulação de condições extremas ( 35°C95%) aumentou a microinfiltração de ambos sistemas adesivos. 0
primer autocondicionante apresentou o melhor comportamento
neste teste, isto devido a sua composição química. Alguns fotoiniciadores foram incorporados ao primer, resultando em melhor
qualidade de polimerização; além disto o solvente do CLB é o
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álcool que evapora mais fácil que a água. Mesmo assim, parece
que o álcool contido no solvente não é suficiente para eliminar o
excesso de água na rede de coldgeno em condições extremas. Este
fenômeno poderia conduzir a um mais baixo grau de conversão
do primer SE Bond. Quanto à microinfiltração, os resultados no
esmalte já eram esperados, pois os ácidos usados nos primers
autocondicionantes são mais fracos que o ácido fosfórico usado
em outro sistema adesivo e menos eficiente em esmalte. Estes
resultados estão de acordo com os (lados da literatura a respeito
das versões anteriores do Clearfil SE Bond, Clearfil Liner Bond 2

e Clearfil Liner Bond 2V. Vários autores acreditam que a
microinfiltração do esmalte pode ser reduzida nesta nova versão
do Clearfil Bond, devido ao seu mais baixo pH. Observaram,
também que em condições extremas de temperatura e umidade a
resistência ao cizalhamento decresceu.

DISCUS SÃO

Com a constante introdução de novas versões de adesivos
no mercado odontológico, uma prova clinica seria o melhor
método para avaliar estes materiais, mas quando os dados clínicos
tornam-se disponíveis, o produto é substituído. No entanto, os
resultados dos testes podem variar devido as diferenças nas
propriedades dos materiais adesivos, caracteristicas da dentina,
na preparação dos espécimes, e nas metodologias corn testes de
diferentes protocolos.

Adesão através da hibridização da dentina

é

um

procedimento aceito universalmente pela odontologia; os
adesivos dentais revolucionaram o tratamento dentário. Porém,
algumas questões polemicas ainda permanecem como a
durabilidade da adesão, condicionamento confidvel para dentina,
a permeabilidade da mesma, além destes, os fatores que podem
intervir na adesividade como contração de polimerização,
estresse ocorrido pela diferença de coeficiente de expansão e
condutibilidade térmica e força de oclusão funcional.

Nesta revisão de literatura enfocamos alguns destes
assuntos, apresentamos resultados de vários estudos e agora
comentaremos questões levantadas de artigos científicos
pesquisados, onde constatamos consenso e divergências entre os
autores.
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Os autores concordam que a morfologia dos TAGs e da
camada híbrida dependem da qualidade e da profundidade do
condicionamento em dentina, do adesivo usado, da orientação dos
tabulos dentindrios, do tipo de superfície dentindria, da presença e
densidade dos prolongamentos laterais e das diferentes condições
de dentina (normal, cariada e esclerosada). Autores como Prati,
Ehersoni, 1998, acham que os itens acima não são os únicos
mecanismos envolvidos na adesão à dentina e relatam que a
penetração do primer dentro da dentina intertubular e intratubular
asseguraria alta resistência à unido

e uma fina rede de

prolongamentos laterais em dentina média e profunda. 0 tipo de
Acido, sua concentração, formulação (gel ou liquido) e o tempo de
ataque ácido influenciam a desmineralização e consequentemente
na adesão destes sistemas ao esmalte (FERRARI, MANNOCCI,
1977). Sobre os autocondicionantes PERDIGÃO ET al., 1997 diz
que a solução acidica do Clearfil Liner Bond 2 resulta em menor
desmineralização do esmalte quando comparado com ataque
ácido convencional. Este baixo condicionamento pode ser divido
a uma penetração deficiente do primer nas microporosidades do
esmalte, ou resultado da precipitação do cálcio à superfície
mascarando o padrão de condicionamento e interferindo na
penetração do adesivo. A penetração do adesivo ao esmalte
desmineralizado parece ter correlação com a sua composição e
com a umidade entre adesivo e esmalte, segundo GORDAN,
VARGAS, 1998, referindo-se ao Panavia 21. Este possui em sua
composição MDP (10 metacriloiloxidecil dihidrogênio fosfato),
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com pH 3.0 e água que facilitam a formação dos TAGs e da
camada híbrida em esmalte. Autores como HANNING,
REINHART e BOTT, 1999; TORRES, ARAUJO, 1999 relatam
que os autocondicionantes oferecem um condicionamento ácido
confidvel, seguro e que as caracteristicas micromecânicas de
retenção no esmalte são suficientes em relação as necessidades
clinicas.
Tratando-se de adesão, NAKABAYASKI e MIYASAKA,
1999, dizem que o importante é a forma como os monômeros
penetram na dentina desmineralizada

e

a qualidade da

hibridização. Para ser efetivo um adesivo autocondicionante
precisa difundir-se através da lama dentindria para desmineralizar
a dentina e infiltra-la ao mesmo tempo. Primers contendo
Phenyl-P e MDP promoveriam uma melhor difusão dos
monômeros no interior da dentina desmineralizada, contribuindo
para formação dos tags e prolongamentos laterais. Já CLB na
versão 2V possui em sua composição canforoquinona,
responsável pela iniciação e manutenção da polimerização da
resina, o que melhoraria a adesão. (TANUMIHARJA, BURROW
e TYAS, 2000).
Estudos de NAKAJIMA et al., 1999 mostram que as
caracteristicas da lama dentindria mudam de acordo com a
estrutura da dentina da qual é formada. Nas lesões cervicais não
cariosas, com dentina esclerosada observou-se que a lama
dentindria pode estar ausente (sem uso de instrumentos), a não
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infiltração adesiva nos tfibulos, rara formação de tags e formação
de camada híbrida de espessura variada ou esporadicamente
ausente. Conforme artigo de KWONG et al., 2000 esta dentina
seria ácido resistente; a presença de uma camada de dentina
hipermineralizada e a presença de bactérias são obstáculos para
penetração dos primers nos tiibulos dentindrios, obstuindo-os.
Esta obstrução varia de acordo com a severidade da esclerose da
dentina.

Já em dentina cariada, a lama dentindria

e a dentina

intertubular são mais permeáveis, mais porosas e já se encontram
parcialmente desmeneralizadas, facilitando a penetração dos
primers. A camada híbrida é duas vezes mais espessa que a
formada em dentina normal. Porém, PIOCH et al., 1998;
NAKAJIMA et al., 1999 e KWONG et al., 2000 relataram que a
espessura da camada híbrida não serve como parâmetro para
determinar a qualidade do agente adesivo e tão pouco o aumento
de resistência a tensão; enquanto que a presença e a qualidade da
lama dentinária podem interferir da resistência a tensão da
dentina (KOIBUCHI, YASUDA e NAKABAYASKI, 2001).
Estudos usando autocondicionantes como Clearfil Liner Bond 2,
Clearfil Liner Bond 2V e ART em dentina normal e cariada
apresentaram alta resistência a tensão em dentina normal e baixa
em dentina cariada.

Nesta revisão de literatura encontramos diferentes
resultados para os valores de resistência à tensão

e ao
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cizalhamento para os mesmos autocondicionantes, os quais foram
atribuidos a metodologia empregada, as diferenças de propriedade
dos materiais e ao tamanho da area de dentina empregada para o
teste.

KOIBUCH, YASUDA e NAKABAYASKI, 2001 relatam
que para o uso de adesivos autocondicionantes a resistência a
tensão de 10 + ou — 7 Mpa é considerada adequada.

0 desempenho deste sistema adesivo, quanto a adaptação
marginal mostrou alto índice de infiltração marginal para Etch &
Prime 3.0 e

num estudo recente BESNAUT, ATTAL, 2002

observaram que a microinfiltração depende das condições
ambientais. Um aumento da temperatura e da umidade relativa
aumentaria a microinfiltração e esta é maior em esmalte.

Embora hajam controversias entre os autores, todos
recomendam mais estudos destes sistemas adesivos,
principalmente a longo prazo.

Akimoto et al, 1997-1998 relataram que a aplicação de
CLB 2 e Clearfil AP-X tanto em cavidades profundas sem
exposição pulpar em capeamentos diretos proporcionaram bom
selamento marginal à microinfiltração bacteriana não sendo
irritante ao tecido pulpar de primatas. Autores como SOUZA ET
al 2001, observaram através do MEV que o capeamento pulpar
com CLB 2 a curto prazo, ocasionou moderada resposta
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inflamatória e ligeira desorganização celular; a longo prazo foi
observada resposta inflamatória crônica, presença de células
gigantes e intensa deposição de dentina reacionária. Estudos in
vivo relatam que a resposta do complexo dentina polpa não
depende somente dos materiais usados, mas de sua capacidade de
evitar microinfiltração.

32

0:'5go

•

litrazi.zrp.1-411,2.1PC.514,1., 23117.41=

Biblioteca Universitária
iiFSC

CONCLUSÃO

Através de julgamento criterioso, conhecendo as limitações
e

as vantagens oferecidas pelo sistema adesivo auto

condicionante podemos obter resultados positivos em várias areas
da odontologia com o seu uso; além de simplificarem
grandemente os procedimentos clínicos de adesão. Mesmo assim,
entendemos ser importante uma constante atualização de
conhecimentos baseados em pesquisas e na literatura para
encontrar o material adesivo que ofereça o melhor de suas

propriedades, oferecendo beneficios restauradores e biológicos.
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