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RESUMO
ADESÃO À DENTINA: DURABILIDADE E COMPATIBILIDADE DE
COMPONENTES NA CIMENTAÇÃO ADESIVA
Anelise Colle ZANETTE
Prof. Orientador Msc. Guilherme Carpena LOPES
Novembro, 2005
A presente monografia faz uma revisão de literatura sobre os assuntos pertinentes ao Cirurgião
Dentista e tem como objetivo contribuir para uma adequada escolha do sistema adesivo assim como
conhecer a durabilidade de adesão e compatibilidade de diferentes componentes no substrato
dentindrio. A adesão entre os materiais restauradores e os tecidos dentários duros tem sido um dos
grandes objetivos investigados desde que Buonocore, em 1955, introduziu a técnica do
condicionamento ácido sobre as estruturas dentárias. A técnica em que a dentina é seca com urna
bolinha de algodão umedecida ou com jato de ar ocasiona uma menor microinfiltração do que deixar a
dentina sobre-umedecida. Os sistemas adesivos contendo o solvente acetona ou etanol apresentam um
desempenho melhor que os adesivos a base de água quando utilizados na técnica de dentina úmida. A
adesão entre restauração e substrato dental é clinicamente significativa apenas se for duradoura.
Resistência, selamento marginal e durabilidade da unido entre a restauração e a dentina são de
importância critica para o sucesso clinico e longevidade das restaurações adesivas diretas e indiretas.
A adesão â dentina tem sido um desafio devido à sua maior complexidade. A exposição em água de
sistemas adesivos fotocurados, em longo prazo, pode reduzir acentuadamente suas propriedades
mecânicas comprometendo as adesões resina / dentina e causando uma implicação clinica na
longevidade das restaurações adesivas. 0 uso da cimentação adesiva para sistemas de inlay / onlay de
porcelana e de coroas e próteses parciais fixas está se tornando mais generalizado. Os cimentos
resinosos oferecem vantagens, como a capacidade de aderir micromecanicamente à estrutura dental,
baixa solubilidade e melhor resistência ao desgaste sobre os cimentos convencionais. A espessura, tipo
de cimento resinoso e a geometria do preparo influenciam os estresses de polimerização que se
desenvolvem em restaurações indiretas durante a cimentação. A condição de armazenamento
influencia na durabilidade de adesão dentindria com cimentos resinosos em longo prazo. As forças de
adesão dos cimentos resinosos, de polimerização dual ou química, aumentam significativamente
durante as primeiras 24 horas. A polimerização foto-iniciada do sistema adesivo e da resina composta
de polimerização dual é necessária para obter uma adesão ótima â dentina do canal radicular. Uma
redução na força de adesão ocorre quando a polimerização da resina composta de cura dual é iniciada
quimicamente, o que é associado com uma redução significativa no grau de conversão da resina
composta. Uma correlação positiva foi observada entre a acidez dos adesivos e as forças de adesão do
compósito curado quimicamente. As falhas ocorreram predominantemente ao longo da interface
compósito-adesivo.
Palavras-chave: Adesão à dentina úmida. Sistemas adesivos. Durabilidade de adesão.
Compatibilidade de sistemas adesivos.

ABSTRACT
ADHESION TO DENTIN: DURABILITY AND COMPATIBILITY OF ADHESION OF
COMPONENTS IN THE ADHESIVE CEMENTATION
Anelise Co lle ZANETTE
Prof. Orientador Msc. Guilherme Carpena LOPES
Novembre 2005
This monograph is a literature review of issues regarding durability and compatibility of adhesion to
dentin to Dentist and it is aimed to contribute for an adequate choice of the bonding, and have a notion
about durability and compatibility of different components of dentin substrate. The adhesion between
restorative materials and tooth hard tissues has been extensively investigated since Buonocore has
introduced the acid etching technique to tooth structures in 1955. The blot-drying (dentin dried with
cotton pellets) and air-drying techniques produce lower microleakage scores than wet dentin (over-wet
technique). Acetone or ethanol-containing adhesive systems present better performance than waterbased adhesives when used in wet dentin. The adhesion between restoration and tooth substrate is
clinically significant only if it is lasting. In addition, resistance, marginal sealing, and bonding
durability between restoration and dentin are clinically relevant for clinical success and the longevity
of direct and indirect adhesive restorations. Adhesion to dentin has been a major challenge due to the
higher complexity. Long-term water exposition of the light-cured bonding can reduce noticeably their
mechanical properties, compromising resin / dentin bonds and influencing the longevity of the
adhesive restorations. The use of the adhesive cementation for porcelain inlays / onlays as well as the
demand for crowns and FPDs. Resin cements offer advantages, such as the ability to
micromechanically bond to tooth structure, low solubility, and superior wear strength over
conventional luting agents. The thickness, the type of resin cement, and the geometry of the
preparation influence the polymerization stresses that develop in indirect restorations during the luting
procedure. The storage conditions influences the long-term durability of dentin/resin cement bonds.
The bond strengths of dual or chemically - activated resin cements increase significatly during the
early 24 hours. The light-activation of dual bonding and resin cement is required to obtain an optimal
bonding to root canal dentin. A decrease in the bond strength occurs when the resin cement is
chemically - activated, and it was associated to a significant decrease of conversion degree of the
composite resin. A positive correlation was observed between the acidity of the adhesives and the
bond strengths of chemically - activated composites. Failures occurred predominantly along the
composite-adhesive interface.

Keywords: Adhesion to moist dentin. Bonding. Durability of adhesion. Compatibility of bonding.
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1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, tem-se verificado uma demanda progressiva de procedimentos
restauradores estéticos com materiais adesivos. A adesão à estrutura dental tornou-se rotina na

dentistica restauradora.
Através de Michael Buonocore, em 1955, surgiu a técnica do ataque ácido do esmalte
possibilitando o desenvolvimento de restaurações adesivas. Desde então a adesão à estrutura
dental tem sido exaustivamente estudada (SUNDFELD et al., 2002).

0 condicionamento ácido propicia a obtenção de uma unido resistente ao esmalte. A
adesão à dentina tem sido um desafio devido à sua maior complexidade, pois é formada por
componentes orgânicos e inorgânicos, formando uma estrutura complexa que varia com a
profundidade do tecido (KANCA, 1996; GALLO et al., 2000; MOLL et al., 2002). A
permanência da dentina úmida é importante para a formação da zona híbrida (SWIFT,

PERDIGÃO, HEYMANN, 1995). A aproximação das fibras coldgenas, mediante a secagem
da dentina, poderá impedir a formação desta camada híbrida (LOPES et al., 2001;

SUNDFELD et al., 2002). Falhas adesivas entre a dentina e a resina pode ocorrer quando a
dentina é seca após o condicionamento ácido (KANCA, 1997).
Uma restauração adesiva sempre tem como objetivo selar hermeticamente a interface
com o substrato, evitando a formação de fendas e, conseqüentemente, a penetração de
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bactérias e fluidos orais, que possibilitam a sensibilidade pós-operatória, além de potencializar
as chances de recidiva de cárie.
A adesão ao esmalte e dentina tornou-se uma realidade na odontologia moderna.
pré-tratamento do esmalte com ácido fosfórico propicia a obtenção de uma resistente unido a
esse tecido. Na dentina também há o envolvimento do condicionamento ácido total. Com a
remoção da lama, os componentes hidrófilos dos mais recentes sistemas adesivos deslocam a
umidade da dentina condicionada preparando o substrato para aplicação da resina fluida que
irá polimerizar no interior dos tdbulos, na dentina intertubular e peritubular desmineralizada.
Essa camada híbrida é essencial para uma boa adesão da resina à dentina (LOPES et al.,
2001).
Uma unido durável entre dentina e resina composta é essencial quando se deseja evitar
o desenvolvimento subseqüente de sensibilidade dentindria, manchamento marginal, defeitos
marginais, cáries recorrentes e perda da restauração (ARMSTRONG et al., 2004).
A exposição em água dos sistemas adesivos fotopolimerizados, em longo prazo, pode
reduzir acentuadamente suas propriedades mecânicas. Essa redução pode comprometer as
adesões resina / dentina e ter uma implicação clinica na longevidade das restaurações adesivas
(CARRILHO et al., 2004).
A adesão entre restauração e substrato dental é clinicamente significativa apenas se for
duradoura. Sistemas adesivos dentindrios devem fornecer forças de adesão elevadas após a
polimerização da resina adesiva e essa deve ter durabilidade.
As expectativas da sociedade se direcionaram para necessidades restauradoras
estéticas. Restaurações mais complexas além dos limites do amálgama e resinas compostas
diretas estão se tornando mais generalizada. 0 resultado sell provavelmente um aumento no
uso de resinas para sistemas de inlay / onlay de porcelana e maior inserção de coroas e
próteses parciais fixas.
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Como as restaurações indiretas dependem dos cimentos para permanecerem fixadas, o
resultado final depende da seleção bem sucedida do cimento. Os cimentos resinosos são a
escolha preferida, pois oferecem inúmeras vantagens, como a capacidade de aderir
micromecanicamente à estrutura dental, baixa solubilidade e melhor resistência ao desgaste
sobre os cimentos convencionais (JAYASOORIYA et al., 2003).
A presente monografia faz uma revisão de literatura sobre os assuntos pertinentes ao
Cirurgião Dentista e tem como objetivo contribuir para uma adequada escolha da estratégia
adesiva assim como conhecer a durabilidade de adesão e compatibilidade no substrato
dentindrio.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ADESÃO DENTINARIA

A dentina é constituída de tdbulos com processos celulares e fluidos. A dentina
peritubular e intertubular é mineralizada. Além disso, a dentina intertubular é constituída de
fibras coldgenas tipo I com depósito de hidroxiapatita. Esta microestrutura tem grande
influencia na adesão dentindria. 0 processo de desmineralização da estrutura dentindria ocorre
após condicionamento com ácido, utilizado anteriormente ao adesivo e resina composta. 0
ácido provoca uma desmineralização preferencialmente na dentina peritubular, causando
estruturas em forma de funil na superfície exposta. 0 ácido também desmineraliza a dentina
intertubular adjacente causando depressões ou formas côncavas (GRAYSON, MARSHALL,
1993).
Embora o esmalte e a dentina contenham os mesmos componentes inorgânicos, eles
diferem significativamente em seus constituintes orgânicos e em composição percentual. 0
esmalte é o tecido mais duro do corpo composto de uma matriz protéica de enamelina, Agua e
fosfato de cálcio na forma de hidroxiapatita, fluorapatita ou carbonatoapatita. A porção
inorgânica ocupa em peso 96%. A dentina contém 70% em peso de apatita inorgânica,
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engastada em uma matriz de coldgeno e 22% de água, comparada com 4% em esmalte. Além
disso, 93% da matéria orgânica é composta de coldgeno (BARATIERI et al., 1998).
A adesão entre os materiais restauradores e os tecidos dentários duros tem sido um dos
grandes objetivos investigados desde que Buonocore, em 1955, introduziu a técnica do
condicionamento ácido sobre as estruturas dentárias.
Espécimes tratados com agentes adesivos dentindrios exibiram pouca penetração na
face dentindria da raiz e uma larga penetração de prolongamentos de resina na dentina acima
da câmara pulpar. A possível camada híbrida de resina impregnada na dentina foi observada
em todos os espécimes. A penetração de prolongamentos de resina é superior em densidade e
extensão na dentina sobrejacente e adjacente à câmara pulpar com penetração minima na face
dentindria da raiz (BLAIR, WHITWORTH, WASSELL, 1995).
A interação entre água e os monómeros continua sendo o "Calcanhar de Aquiles" dos
sistemas adesivos que usam a técnica do condicionamento ácido total e possivelmente a causa
de sensibilidade pós-operatória relatada em alguns casos (TAY et al., 1996).
O número de ramificações nos ttibulos dentindrios é particularmente abundante em
locais onde a densidade dos tilbulos era baixa. A ramificação padrão revelou canaliculos
complexos e abundantes, sistema de anastomose, cruzamento de dentina intertubular. Tres
tipos de ramificações, maior, fino e micro-ramificações, eram identificadas em forma de
tamanho, direção e localização. A maior ramificação tinha 0,5-1,0 gm, onde o delta típico de
ramificação estava periférico. A ramificação fina variou de 300-700 rim, com ângulo de 45°,
eram abundantes em áreas semelhantes como de raiz quando a densidade dos ttibulos eram
relativamente baixas. A micro-ramificação variou de 25-200 rim, estando presente nos
ângulos certos dos ttibulos em todas as partes da dentina (MJOR, NORDAHL, 1996).

12

Os adesivos testados em um estudo (entre eles o Prime & Bond 2.0) obtiveram a
formação de camada híbrida. 0 sistema adesivo Prime & Bond 2.0 formou uma camada

híbrida de 2-6 p.m (FERRARI et al., 1996).
A força de unido à dentina pode ser dependente da penetração de resina na estrutura de
hidroxiapatita desmineralizada. Isto sugere um mecanismo de unido idêntico ao esmalte
(KANCA, 1997).
A contaminação salivar não afeta a força de unido na maioria dos sistemas adesivos
testados. A forca de unido é semelhante aos adesivos que contém água na sua composição o
que re-umedeceria a dentina seca (KALLA, GARCIA-GODOY, 1997).
0 substrato pode desempenhar um importante papel na interação dos adesivos
dentindrios com a dentina desmineralizada. 0 fator estabilidade do coldgeno tipo I está
baseado nas ligações de hidrogênio intramoleculares. As moléculas de água atravessam
algumas das ligações de hidrogênio. Em um estado altamente hidratado, a ponte da molécula
de água é freqüentemente compartilhada com outras moléculas de água, o que significa a
destruição e reconstrução das ligações. A viscoelasticidade do coldgeno pode estar
relacionada com a ligação de hidrogênio / rede ponte de água na molécula de coldgeno
(PERDIGÃO et al., 1999).
As composições primer / resina adesiva que são comumente conhecidas como
adesivos dentindrios simplificados contêm uma combinação de monõmeros hidrofflicos,
monõmeros diluentes reativos, resinas adesivas de viscosidade elevada e sistemas fotoiniciadores, todos fornecidos em uma solução de frasco único contendo etanol ou acetona
como solventes adequados. Algumas podem incluir água, partículas e agentes liberadores de
fluoretos como aditivos (SANARES et al., 2001).
Adesivo de frasco único (One-Step) pode infiltrar em dentina criando um mecanismo
de entrelaçamento na interface da raiz (FERRARI, MANNOCCI, 2000).
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Em um estudo sobre investigação dos efeitos da simulação de pressão pulpar, avaliouse a força de adesão de sistemas adesivos (um deles seria o Opti Bond FL). De acordo com os
resultados, a pressão pulpar resultou em uma diminuição da força de adesão na dentina. Os
resultados indicam que a umidade intrínseca na forma de pressão pulpar hidrostática adversa
afeta a eficiência dos sistemas adesivos, enquanto que a umidade extrínseca em dentina úmida

é aceitável ou fundamental (MOLL, HALLER, 2000).
A força de adesão para o adesivo Prime & Bond NT foi de 11,0 MPa e 26,3 MPa para

o adesivo Opti Bond Solo Plus usando uma resina fotopolimerizável. Usando os compostos
autopolimerizáveis, a força de adesão foi de 0,0 MPa para o Prime & Bond NT e 21,4 MPa
para o One-Step. Os adesivos Prime & Bond NT e Opti Bond Solo Plus tiveram força de

adesão significativamente baixas quando usados com resinas autopolimerizáveis (SWIFT et
al., 2001).
Os fatores que contribuem para complexidade da unido h dentina são: sensibilidade do
adesivo ao grau de umedecimento do substrato, susceptibilidade da exposição das fibras
coldgenas por ácidos e degradação em função do tempo, stress gerado durante a contração de
polimerização, substrato dentindrio delicado (RITTER, BERTOLI, SWIFT, 2001).
A utilização do adesivo com microbrush clinicamente torna-se mais eficaz, pois o
mecanismo criado para espalhar o adesivo proporciona uma infiltração mais uniforme ao
longo da superfície dentindria e entre as fibras do canal radicular melhorando o prognóstico
(FERRARI, VICHI, GRANDINI, 2001).
Em um estudo que compara a capacidade de unido de sistemas adesivos, os resultados
indicam que o Prime & Bond NT exibiu adesão semelhante aos outros adesivos estudados
(FRANKENBERGER et al., 2001).
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0 sistema de cura dual mostrou uma formação de prolongamentos resinosos (tags)
mais uniformes formando uma zona interdisseminada ao longo do canal radicular (FERRARI
et al., 2001).
Em uma pesquisa clinica / microscópica, verificou-se que a formação e a espessura da
camada híbrida de adesão independe dos materiais resinosos empregados tanto em dentina
higida ou após a remoção de tecido cariado. Entretanto, o comprimento dos prolongamentos
resinosos não depende do tipo de material, mas sim do tipo de tecido dentindrio onde foi
aplicado, sendo maiores diante de dentina higida (SUNDFELD et al., 2002).
0 coeficiente de expansão térmica da resina composta é cerca de quatro vezes maior
do que o coeficiente de expansão da estrutura dental (BARATIERI et al., 2001). Assim, cada
vez que a restauração é exposta a diferenças acentuadas de temperatura, as alterações
volumétricas que a resina sofre são diferentes da estrutura dental. Deste modo, surgem os
fenômenos de microinfiltração marginal.
Para que ocorra uma adesão adequada do sistema adesivo aos tecidos dentários,
precisa-se de três condições básicas: ser adesivo, ter durabilidade e força de adesão. Adesão
de um material consiste em transferir cargas de um substrato a outro que geralmente é liquido.

Força de adesão mede a capacidade de unido adesiva suportar cargas. Durabilidade é o
período de tempo em que a adesão permanece estável. Além disso, a tensão superficial do
liquido deve ser sempre menor que a energia de superfície do esmalte ou da dentina
(BARATIERI et al., 2001). Existe ainda a contração de polimerização que também pode
influenciar a adesão. Por esta razão, um adesivo deveria ter uma adesão inicial forte para
resistir a tensões de polimerização.
Os materiais adesivos podem interagir com a dentina de várias formas, quer mecânica,
quer quimicamente, ou de ambas as formas. Todavia, tem sido sugerido um mecanismo de
retenção mecânico semelhante ao mecanismo de adesão ao esmalte, o qual consistiria na
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penetração das resinas na densa malha de fibras coldgenas expostas. A adesão A dentina
representa um desafio maior em relação A adesão ao esmalte que é relativamente simples.
Enquanto o esmalte é composto principalmente por hidroxiapatita, a dentina é composta de
uma malha densa de canaliculos chamados de tabulos dentindrios. Além disso, é composta de
um grande volume de água e de matéria orgânica, principalmente coldgeno do tipo I. Outra
característica da dentina é a presença da lama dentindria (smear layer) que se forma na sua
superfície após instrumentação, a qual oclui a entrada dos tabulos dentindrios e diminui a
permeabilidade dentindria. A smear layer é composta de restos de matéria orgânica e
inorgânica produzidos pela redução ou instrumentação da dentina, do esmalte ou do cemento.
composta ainda de hidroxiapatita e coldgeno alterado além de ser naturalmente úmida. Cada
tdbulo dentindrio está rodeado de um colar de dentina hipermineralizada, chamada de dentina
peritubular. A dentina menos mineralizada entre os tilbulos é chamada de dentina intertubular.
A área interna do túbulo é preenchida pelos odontoblastos que divergem em direção à polpa.
0 condicionamento causa uma desmineralização de 3 a 7 pm de estrutura dental. Tem
como objetivo aumentar a energia livre de superfície. Na dentina o condicionamento ácido
remove a lama dentindria (smear layer), desmineraliza a dentina intertubular, expõe as fibras
coldgenas, abre os ttibulos dentindrios e diminui a energia livre de superfície. Na dentina
esclerótica deve-se dobrar o tempo de condicionamento ácido em 30 segundos. 0
condicionamento ácido não oferece danos A polpa, pois a dentina subjacente não condicionada
faz o tamponamento do ácido aplicado na superfície dentindria (SWIFT, BAYNE, 1997;
SANTINI, PLASSCHAERT, MITCHELL, 2000; TORRES, ARAOJO, 2000). Os solventes
fazem evaporar a umidade do substrato. Com isso deixa os componentes hidrófilos dos
sistemas adesivos se interdifundirem entre as fibras coldgenas na dentina intertubular

e

peritubular desmineralizada, e formar a camada híbrida (LOPES et al., 2002). 0 sistema
adesivo deve envolver as fibras coldgenas

e penetrar na dentina subjacente não
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desmineralizada. A hibridização composta de adesivo, hidroxiapatita e coldgeno protegem o
complexo dentina-polpa. Essa camada é essencial para uma boa adesão da resina â dentina. A
adesão não depende apenas da penetração de resina no tdbulo dentindrio (adesdo=0), precisa
da camada híbrida, que seria adesão ao nível de dentina inter e peritubular com fibras
coldgenas.
0 sistema adesivo Prime & Bond NT exibiu microinfiltração elevada nas margens de
dentina quando comparado com outros sistemas adesivos (p<0,01) (CARDOSO, PLACIDO,
MOURA, 2002).
Em superfície de esmalte, o sistema adesivo Clearfil SE Bond apresentou uma força
imediata de 38,5 MPa e o sistema adesivo One Up Bond F apresentou 41,3 MPa. Após um
ano de armazenamento, o Clearfil SE Bond manteve-se estável com 37,9 MPa enquanto que o
sistema adesivo One Up Bond F reduziu para 26,6 MPa (MARQUEZINI et al., 2003).
Os adesivos Single Bond e Excite apresentaram resultados estatisticamente similares
(p>0,05) e forneceram as médias mais elevadas na dentina decidua (SB=10,86 MPa e
EX=12,72 MPa). Prompt-L Pop foi estatisticamente diferente dos outros grupos (p<0,05) e
atingiu a força de adesão mais baixa â dentina decidua (PLP=8,66 MPa). Os agentes de
condicionamento total forneceram o melhor desempenho, enquanto o sistema de frasco único
autocondicionante forneceu força de adesão consideravelmente mais baixa à dentina decidua
(TORRES et al., 2004).
Os primers autocondicionantes foram desenvolvidos para simplificar os
procedimentos adesivos; minimizar a sensibilidade à técnica para a adesão a substratos
dentários; prevenir discrepâncias entre a profundidade da desmineralização da dentina pelo
ácido e a capacidade do primer em penetrar nessa camada desmineralizada. Os sistemas

adesivos autocondicionantes têm como vantagens: boa adesão no assoalho pulpar,
sensibilidade reduzida â dentina profunda (TORRES et al., 2004).
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Os sistemas adesivos autocondicionantes foram classificados em suaves, moderados e
agressivos, dependendo de sua capacidade para solubilizar a smear layer e desmineralizar a
superfície dentindria subjacente. Os sistemas adesivos autocondicionantes são melhores na
dentina do que no esmalte, devido o pH ser maior e o esmalte necessitar de um pH mais ácido
para que ocorra uma desmineralização adequada (TAY, PASHLEY, 2001 apud TORRES et
al., 2004). Quanto mais baixo o pH do condicionador, mais profundo a desmineralização
(MILLER, 1981 apud TORRES et al., 2004). Acredita-se que o mecanismo de adesão desse
primer autocondicionante ao substrato dentindrio seja parecido com aquele dos sistemas de
condicionamento total (TORRES et al., 2004). Os primers autocondicionantes possuem
algumas desvantagens como: descontrole da área de condicionamento, padrão de
condicionamento diferente do ácido fosfórico, adesão menor em esmalte. Não é indicada em
dentina esclerótica, superfície de esmalte, cerâmica, faceta, inlay / onlay. A utilização com
resina de cura dual ou autopolimerizáveis podem prejudicar a adesão devido à inibição desta
através da acidez presente na composição do sistema adesivo.

2.1.1 Relevância da adesão à dentina úmida

A adesão à dentina tem sido um desafio devido à sua maior complexidade, pois é
formada por componentes orgânicos e inorgânicos, formando uma estrutura complexa que
varia com a profundidade do tecido.
Segundo um estudo sobre unido da resina com substrato úmido, a superfície dentindria
úmida exibiu força de unido significativamente alta quando comparado à superfície seca. Isto
sugere que, devido ao comportamento exclusivo da mistura resina-primer, a superfície
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dentindria é adaptada mais totalmente e intimamente quando a superfície está úmida. Os
sistemas adesivos atualmente indicam que a dentina seca, após o condicionamento ácido, é
critica para as propriedades funcionais desses produtos. Mas a dentina viva é úmida
intrinsecamente e a completa desidratação é muito difícil para ser verificada clinicamente.
Estudos simulando as condições fisiológicas indicam que a força de unido dentindria é
freqüentemente diminuída na ausência de dentina umedecida. De acordo com o estudo, os
dados sugeriram que a presença de umidade foi vantajosa e desejada. Os resultados indicaram
que a força de unido da resina-dentina poderia exceder a força coesiva desta dentina
(KANCA, 1992). A explicação deste resultado encontra-se na interação das propriedades
acetona-água ao longo da superfície dentindria. A acetona se une à água e estabelece um
equilíbrio.
A eficácia do adesivo deve-se à utilização do primer do sistema de unido, e não ao
tratamento da dentina com ácido, podendo ser este um coadjuvante para ocorrer ã adesão
(MELLO et al., 1995).
0 primer tem sido provavelmente o componente mais importante dos sistemas
adesivos de unido entre os adesivos de terceira e quarta geração, podendo apresentar,
incorporado em sua composição, um agente ácido, com a função de modificar o smear layer,
aumentando a capacidade do adesivo em difundir-se pela estrutura dentindria, intra, pen i e
intertubular. Os melhores resultados foram obtidos nos grupos que receberam adesivos com
primer, nos quais a infiltração marginal foi estatisticamente nula (MELLO et al., 1995).
Os propósitos do ataque ácido são: remover a smear layer para permitir a unido
matriz dentindria subjacente; desmineralizar a matriz dentindria superficial para permitir a
infiltração da resina na superfície; descobrir tanto a dentina peritubular quanto a intertubular e
deixar a superfície dentindria limpa e livre de qualquer partícula que possa interferir na sua
adesão à resina. Estudos demonstram que o ataque da dentina com ácido fosfórico não causa
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efeito danoso ao tecido pulpar, mas este se dava devido à invasão bacteriana (MELLO et al.,
1996).
0 sistema adesivo Prime & Bond 2.0 apresentou força de unido ao esmalte de 32,6
MPa e à dentina de 11,0 MPa. A espessura da camada híbrida foi de 7,2 gm (FINGER,
FRITZ, 1996).
A microinfiltração marginal é outro dos parâmetros de avaliação de adesivos
dentindrios, in vitro. Esta consiste na passagem de bactérias, fluidos e substâncias químicas
entre a parede dentária e a restauração. Clinicamente, a microinfiltração torna-se importante
pelo fato de ser a etiologia bacteriana de patologias da polpa. Muitos estudos demonstram que
a severidade da resposta pulpar aos materiais restauradores está relacionada com o grau de
microinfiltração observado. Se as restaurações de resina composta estiverem fortemente
seladas, as bactérias não podem sobreviver e multiplicar-se dentro das interfaces. Por outro
lado, inflamações da polpa sem presença de bactérias no tecido pulpar podem indicar a
presença de endotoxinas liberadas pelas bactérias.
0 tipo de tratamento da dentina previamente à aplicação do adesivo exerce influência
na infiltração marginal. 0 tratamento com ácido, previamente â aplicação do sistema adesivo,
diminui a possibilidade de infiltração marginal (MELLO et al., 1996).
De acordo com um estudo realizado em molares humanos, foi verificada a força de
unido em vários grupos com tempo de secagem e distância pré-estabelecidas após o
condicionamento ácido (37%) da dentina. Os resultados indicam que o grupo em que se
estabeleceu o seguinte tratamento após o condicionamento ácido da dentina: secagem com ar
por 1 segundo, â distância de 10 cm, foi o que apresentou o melhor resultado de força de
unido (31,7 MPa) seguida do grupo que recebeu leve secagem com ar e dentina úmida
visivelmente úmida (30,0 MPa). 0 grupo em que apresentou a menor força de unido (8,6
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MPa) recebeu o seguinte tratamento: secagem com ar por 5 segundos, à distância de 1 cm
(KANCA, 1996).
Um estudo sobre o espectro microbiológico do sobre-umedecimento e da sobresecagem da dentina condicionada com adesivo de frasco único, livre de água e com solvente
acetona (adesivos Prime & Bond e One-Step) revelou que a penetração intertubular parece ser
afetada em uma maior extensão do que a intratubular quando o coldgeno é dissecado antes da
aplicação do primer. A penetração de resina intertubular foi severamente comprometida no
grupo em que a dentina foi seca por 30 segundos a uma distância de 20 cm, resultando em
nenhuma penetração. Os dois sistemas são extremamente sensíveis mesmo a uma pequena
alteração no grau de umedecimento superficial seja por falta ou excesso de água. A formação
da região hibrid6ide quando a dentina é seca, resulta em uma zona frágil rica em coldgeno que
é susceptível a degradação hidrolitica e infiltração. Espaços semelhantes a bolhas encontrados
nos grupos onde a dentina permaneceu úmida podem agir como um diminuidor de estresse ao
longo da camada híbrida (TAY, GWINNETT, WEI, 1996).
A superfície úmida do dente após o condicionamento ácido pode ser um grande fator
na prevenção de penetração de proteínas salivares nos poros criados no esmalte e nos ttibulos
dentindrios (KALLA, GARCIA-GODOY, 1997).
Um estudo compara diferentes métodos de remoção do excesso de água da dentina a
fim de estabelecer a força de unido presente nos diferentes grupos. Os resultados obtidos
tiveram diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p<0,05). 0 teste revelou que
o grupo 1 (secagem por 3 segundos a uma distância de 1 cm) era significativamente menor
(12,43 Mpa) que os outros grupos 2 (dentina seca com tecido de papel), 3 (dentina seca com
aplicador / microbrush) e 4 (dentina seca com bolinha de algodão) que não apresentaram
diferença significativa entre estes três (p<0,05). Todas as amostras mostraram coesão
deficiente (DE GOES et al., 1997).
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A escolha de um adesivo a base de acetona livre de água (One-Step) é crucial para
comparar grupo úmido e grupo seco onde a presença de água no sistema poderia causar uma
desintencional re-hidratação. 0 estudo apresentou os seguintes resultados. 0 grupo 1 (dentina
úmida após condicionamento ácido) apresentou melhor penetração do primer; no grupo 2
(dentina seca com ar por 3 segundos a uma distância de 5 cm) houve presença de região
hibridóide; no grupo 3 (dentina seca por 3 segundos, distância de 5 cm, re-hidratada com água
destilada) a penetração do primer foi semelhante ao grupo 1; no grupo 4 (controle negativo,
idem grupo 2, mas fixada por 15 minutos e o sistema adesivo era aplicado e seco por 3
segundos) a regido hibridOide foi observada não havendo penetração na superfície dentindria e
observou-se também uma camada superficial desorganizada onde as fibras coldgenas
pareciam acumuladas e colapsadas; o grupo 5 (idem grupo 2, mas re-hidratada com água
destilada e fixada por 15 minutos antes da aplicação do adesivo) mostrou uma regido
hibridóide com apenas pequena infiltração de resina na superfície dentindria (TAY,
GW1NNETT, WEI, 1997).
Uma estabilização química das fibras coldgenas não é necessária quando a dentina
condicionada permanecer úmida. Quando a água é reaplicada na regido de coldgeno
colapsado, parte da plasticidade dessas fibras é restaurada. A re-hidratação da camada de
coldgeno condicionada colapsada resulta em uma recuperação de pouco mais da metade de
sua espessura original. Apesar de não ser completada, esta recuperação se mostra adequada
para reabrir os espaços interfibrilares permitindo penetração do primer (TAY, GWINNETT,
WEI, 1997).
A força de unido à dentina, talvez, seja dependente da penetração do primer na
estrutura de hidroxiapatita desmineralizada. Isto sugere um mecanismo de unido idêntico ao
esmalte. Existe menos tecido mineralizado na dentina profunda, então se pode esperar força
de união diminuindo com o aumento da profundidade. A força de unido na dentina, com
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adesivo One-Step, variou de 30,7 a 2,2 MPa e no esmalte variou de 26,4 a 5,1 MPa. Apenas

quando se secou a dentina após o condicionamento ácido é que houve falha adesiva entre
dentina e resina (KANCA, 1997).
Tem sido relatado na literatura que a força de adesão ao esmalte com sistemas
adesivos de frasco único apresenta um valor médio acima de 20 MPa (SWIFT; PERDIGÃO;
HEYMANN; 1998, 1999).
A superfície de esmalte pode permanecer seca ou úmida após o condicionamento

ácido total. Quando permanecer úmida, os sistemas adesivos hidrofflicos testados têm
capacidade de remover a água, para a resina fluida penetrar com maior eficiência (SWIFT,

2000; WALLS, LEE, MCCABE, 2001).
0 sistema adesivo Single Bond apresentou força de unido semelhante quando
dentina estava úmida — seca com papel (19,2 MPa), molhada — linha continua de água (23,2
MPa) e sobre-umedecida (20,3 MPa). 0 sistema adesivo Prime & Bond apresentou a seguinte
força de adesão em dentina úmida — seca com papel (20,3 MPa), dentina molhada — linha
continua de água (20,6 MPa) e dentina sobre-úmida (22,4 MPa) (SWIFT, BAYNE, 1997).

0 sistema Opti Bond FL apresentou força de unido à dentina considerável (17,4 MPa)
(MAY, SWIFT, BAYNE, 1997).
Os sistemas adesivos dentindrios de gerações iniciais não resultaram em alta força de

unido em laboratório nem preveniram a microinfiltração marginal. Os sistemas adesivos
dentindrios de gerações recentes utilizam um condicionador dentindrio para modificar ou
remover a lama dentindria e a subseqüente aplicação de uma resina de unido adesiva
(CARDOSO, VIEIRA, 1998).
Estudo que avaliou o efeito de re-hidratação na performance de agentes adesivos a
base de acetona (Prime & Bond 2.1 e One-Step) apresenta os seguintes resultados. Análises
estatísticas revelaram que a aplicação do adesivo One-Step na superfície dentindria apresentou
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força de unido variando de 12-14,0 MPa. 0 adesivo One-Step aplicado em superfície de
dentina seca apresentou força de unido significativamente baixa (6,0 MPa). 0 adesivo Prime
& Bond 2.1 aplicado em dentina re-hidratada obteve força de unido de 13,9 MPa. Nos outros
grupos com adesivo Prime & Bond 2.1, a força de unido variou de 6,6-8,1 MPa (PERDIGÃO
et al., 1998).
A parte critica do sistema adesivo é durante o condicionamento dentindrio onde a
manutenção das fibras coldgenas após o condicionamento, proporciona uma força de unido
alta quando a resina se infiltra. A desidratação e a desmineralização das fibras coldgenas
diminuem a força adesiva (TAY, GWINNETT, WEI, 1998b).
Como não é possível observar a desproteinização coldgena, deve-se ter cuidado com o
condicionamento da dentina e isto é conseguido com a posterior preservação da dentina
úmida.
Um estudo com o objetivo de apresentar o aspecto micromorfológico da dentina após
o condicionamento ácido e aplicação de um adesivo a base de água (Scotch Bond Multi
Purpose), mostrou que após o condicionamento ácido da dentina, a camada híbrida se
apresentou variada na regido superficial nos grupos estudados. Em grupos secos com ar
durante 30 segundos as fibras coldgenas se apresentaram colapsadas. Em grupos secos durante
3 segundos e com umidade visível, as fibras coldgenas estavam envolvidas de amplos elétrons
luminosos nos espaços interfibrilares. No grupo sobre-umedecido, a difusão gradiente foi
observada representando diluição de parte dos componentes primer (TAY, GWINNETT,
WEI, 1998a).
Com o uso de adesivo a base de água, pode-se secar com ar a dentina após o
condicionamento ácido deixando úmida, pois permite com que a água no primer re-hidrate a
matriz de fibras coldgenas, sem o risco de hibridização incompleta. Portanto, isto pode
minimizar a diluição do componente primer (TAY, GWINNETT, WEI, 1998b).
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Outro estudo sobre dois sistemas adesivos a base de água (Opti Bond e Scotch Bond
Multi Purpose) não apresentaram diferença na camada híbrida em tecido úmido e seco. Os
adesivos em tecido seco não apresentaram evidência de desmineralização de fibras coldgenas
colapsadas, incompleta ou não todas tiveram penetração do primer. Em adição, os adesivos
em tecido úmido não foram observados sinais do fenômeno de sobre-umedecimento (VAN
MEERBEEK et al., 1998).
Um estudo avaliou a capacidade de vedamento marginal proporcionado por três
sistemas adesivos, onde um deles era o adesivo Primer & Bond 2.0. Os resultados mostram
que o Scotch Bond Multi Purpose e Primer & Bond 2.0 indicaram melhor comportamento em
esmalte enquanto que o Primer & Bond 2.0 indicou melhor comportamento em dentina
(CARDOSO, VIEIRA, 1998).
De acordo com um estudo que avaliou a microinfiltração de restaurações com resina
composta com três sistemas adesivos (EBS Bond, Scotch Bond 1 e Primer & Bond 2.1),
revelou que todos os grupos estudados apresentaram microinfiltração em margens de esmalte

e dentina. Na margem gengival a diferença não foi significativa entre os grupos estudados
(p=.8920) ou substrato seco (p=.9973); ou entre as duas técnicas (seco e úmido) de cada
material (p>.05). Os adesivos a base de água não preveniram a microinfiltração nas margens
de esmalte e dentina em cavidades Classe V (SANTINI, MITCHELL, 1998).
Através da microscopia eletrônica de varredura, pode-se observar a ocorrência

e

largura de fendas na parede axial de cavidades Classe V restaurada com resina composta e
diferente adesivos (One-Step, Primer & Bond 2.0 e Scotch Bond Multi Purpose) e foi
revelado que nenhum dos sistemas adesivos utilizados foi capaz de prevenir completamente a
ocorrência de fendas axiais. 0 material que apresentou melhores resultados foi o One-Step
com 70% das restaurações livres de microfendas axiais, seguido por Primer & Bond 2.0 (com
15% das restaurações livres de microfendas axiais) e Scotch Bond Multi Purpose (com 25%
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das restaurações livres de microfendas axiais), que apresentaram comportamentos
semelhantes entre si (CAMPOS, GUASTALDI, PORTO NETO, 1999).
Quando se utiliza agentes adesivos, a base de solventes diferentes, em superfície
úmida e seca, pode-se observar que todos provocam microinfiltração na margem gengival.
Não houve diferença significativa entre os grupos que usaram sistemas adesivos e métodos de
tratamento da superfície dentindria diferentes após o condicionamento ácido (p=0.1858)
(SANTINI, 1999).
A nova geração de sistemas adesivos dentindrios simplificados em um único frasco é
sensível às variações no grau de umidade do substrato. Um estudo compara a força de adesão
e a ultramorfologia interfacial de três tipos de sistemas adesivos de frasco único: Opti Bond
Solo (A base de etanol), Prime & Bond (A base de acetona) e Single Bond (A base de etanol e
água) em uma superfície seca de dentina re-umedecida com uma solução de HEMA (2hidroxietilmetacrilato) comparando com superfície de dentina umedecida. Para a dentina
umedecida, morfologia da interface resina-dentina demonstrou penetração dos adesivos
dentindrios a uma profundidade da transição entre a dentina desmineralizada e a não afetada.
A dentina seca por 5 segundos resultou em um decréscimo significativo na força de adesão
média e uma estrutura incompletamente infiltrada com coldgeno. A dentina re-umedecida
com a solução aquosa de HEMA a 35% restabeleceu o nível de força de adesão obtido com a
dentina umedecida e resultou em um aumento da rede de fibras com aumento simultâneo nas
dimensões do espaço interfibrilar (PERDIGÃO et al., 1999).
Quanto 5, força de adesão, o Single Bond teve uma média de força de cisalhamento
significativamente mais alta (18,5 MPa) do que os outros sistemas adesivos. 0 adesivo Opti
Bond Solo resultou em força de cisalhamento mais alta (15,5 MPa) do que o adesivo Prime &
Bond (11,3 MPa). 0 adesivo Single Bond foi o único em que a força de cisalhamento foi
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estatisticamente similar em superfície seca e superfície tratada com agente re-umectante
(PERDIGÃO et al., 1999).
A dentina seca proporciona força de adesão pelo menos a metade quando comparado
força de adesão da dentina úmida ou normal. Não há diferença significante da diminuição da
força de adesão em dentina afetada por cárie dental usando a técnica de dentina seca ou úmida
(NAKAJIMA et al., 1999).
Os resultados de um estudo sugerem que o uso de uma solução aquosa de HEMA
poderia compensar o caráter seco induzido sobre as superfícies dentindrias pela utilização de
jatos de ar da seringa após a irrigação para a retirada do agente condicionador. Como o
comportamento do material que continha água também foi afetado pelo caráter seco da
superfície, a percentagem de água incluída na composição dos adesivos atuais à base de água
e etanol, tal como o Single Bond, pode não ser suficiente para compensar o colapso da rede de
coldgeno sob-secagem (PERDIGÃO et al., 1999).
A infiltração de resina dos sistemas adesivos testados (entre eles o Prime & Bond 2.0 e
Opti Bond FL) na camada dentindria estava presente nos tipos de dentinas avaliadas (dentina
jovem, dentina velha e dentina esclerótica). A dentina esclerótica e velha apresentou tags de
resina curtos quando comparado com a dentina normal. 0 adesivo Prime & Bond 2.0 exibiu
infiltração de resina na camada dentindria espessa em profundidade na dentina jovem e
esclerótica. Houve uma configuração diferente dos prolongamentos resinosos e resina entre a
dentina velha e esclerótica comparada com a dentina normal (PRATI et al., 1999).
Um estudo avalia a eficiência de cinco adesivos dentindrios em condições de uma
simulação da pressão pulpar. Os adesivos Opti Bond Solo e Single Bond apresentaram os
melhores resultados. Os adesivos contendo solvente acetona ou etanol apresentaram um
desempenho melhor que os adesivos a base de água quando utilizados na técnica de dentina
úmida (MARTIN et al., 1999).

27

Todos os sistemas adesivos (Opti Bond Solo, Prime & Bond e Single Bond)
penetraram na dentina desmineralizada umedecida. Para o adesivo Opti Bond Solo a
espessura da camada híbrida variou de 3,5-5,9 pm e alguns prolongamentos resinosos
demonstraram penetração de partículas dentro dos gibulos. 0 adesivo Prime & Bond resultou
em uma rede de coldgeno completamente permeada com resina, formando uma camada
híbrida de 3,2-4,7 gm de espessura coberta por uma camada espessa de resina adesiva,
pequenos tags e poucos microtags. 0 adesivo Single Bond resultou em uma camada híbrida
de 3,1-3,8 gm de espessura que apresentava um padrão reticular formado por espaços de 50
Tim de extensão em forma de túnel, dentro da espessura da camada híbrida. Quando a dentina
é seca, todos os adesivos dentindrios demonstraram sinais de penetração deficiente da resina
dentro da rede de coldgeno (PERDIGÃO et al., 1999).
De acordo com um estudo que avaliou a força de cisalhamento entre quatro tipos de
adesivos em condições de dentina úmida e seca, os sistemas adesivos Prime Sz. Bond NT (19,0
MPa em dentina úmida e 10,9 MPa em dentina seca) e Single Bond apresentaram
significância estatística. Adesivos em dentina úmida apresentaram força de adesão maior que
adesivos em dentina seca. 0 adesivo Single Bond foi um dos que apresentaram maior força de
adesão produzidos na dentina úmida (24,4 MPa contra 13,0 MPa em dentina seca) (GALLO,
HENDERSON, BURGESS, 2000).
Sistemas adesivos avaliados, entre os quais se encontram os adesivos Prime & Bond
NT e Opti Bond Solo, apresentaram infiltração em todos os grupos estudados em condições
de dentina úmida e seca, em margens de dentina e esmalte. Na margem gengival houve
diferença significativa entre os grupos estudados em dentina úmida (p=0.0349), mas não em
dentina seca (p=0.9983). Não houve diferença significativa entre os grupos na margem de
esmalte (úmido: p=0.9999, seco: p=0.9304). Quando as técnicas de dentina úmida e seca eram
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comparadas nas margens de esmalte e dentina, não foi observada diferença significativa (em
todos os casos p>0.5) (SANTINI, PLASSCHAERT, MITCHELL, 2000).
Um estudo avaliou a influência do uso incorreto de um adesivo a base de água (Opti
Bond FL) na adaptação marginal de restaurações Classe V e concluiu que todos os grupos,
com exceção do grupo que foi re-umedecido e do grupo que foi contaminado com saliva
mostraram uma significância alta da falta de selamento marginal em dentina quando
comparado com o grupo em que o adesivo foi utilizado de acordo com as recomendações do
fabricante. A qualidade marginal em esmalte somente foi afetada quando o primer não era
aplicado (PESCHKE, BLUNCK, ROULET, 2000).
Segundo um estudo realizado entre adesivos de quinta geração, o sistema Single Bond
apresentou melhor comportamento quanto ao grau de infiltração marginal (TORRES,

ARAÚJO, 2000).
A resistência de unido por micro-tração do Single Bond é significativamente baixa em

dentina seca (8-19 MPa) quando comparada com dentina úmida (39-50 MPa) (NAKAJIMA et
al., 2000).
Resultados obtidos em uma pesquisa experimental mostraram que o sistema Single
Bond apresentou, em termos de infiltração marginal, os menores indices em relação a três
outros sistemas testados (HARA et al., 1998 apud TORRES, ARAI110, 2000). 0 sistema
Single Bond apresentou excelente comportamento clinico em vários estudos realizados

(CORSETTI et al., 1998 apud TORRES, ARAÚJO, 2000). Foi analisada a influência do
estado de hidratação da dentina ácido-condicionada previamente A aplicação de sistemas
adesivos, e constataram que o sistema Single Bond mostrou indices significativamente
maiores de infiltração marginal quando aplicados em dentina desidratada, ao passo que ao ser
aplicado em dentina úmida, mostraram os melhores resultados em comparação com outros
sistemas de condicionamento total (ARAÚJO et al., 2000 apud TORRES, ARAÚJO, 2000).
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Uma suposta vantagem dos adesivos de quinta geração é a simplificação da técnica e
redução do tempo de trabalho (FINGER, 1996; SUH, 1995 apud TORRES, ARAÚJO, 2000).
Contudo, devido A necessidade da aplicação de múltiplas camadas de primer dos sistemas de
frasco único, não é significativa a diferença de tempo gasto em relação à aplicação de uma
camada de primer, seguida de uma camada de resina adesiva, como no caso dos sistemas de
frascos múltiplos. Porém, os sistemas de frasco único apresentam uma vantagem sobre os de
frascos múltiplos no sentido de que todos os componentes são utilizados ao mesmo tempo e,
portanto acabam juntos.
0 sistema adesivo Opti Bond Solo Plus, um adesivo monocomponente particulado
(25% em peso), tendo etanol como solvente, mostrou uma boa capacidade de se infiltrar na
microestrutura coldgena, formando uma camada híbrida nítida, preenchendo completamente a
estrutura dentindria alterada e interagindo com o substrato dentindrio inalterado (CHAIN et
al., 2000). 0 sistema Prime & Bond NT constitui-se de um agente monocomponente, sendo a
acetona o solvente. Espécimes preparados com este sistema mostraram a formação de tags
resinosos no interior dos ttibulos dentindrios, entretanto, em alguns locais houve a formação
de áreas de desunido de aproximadamente 5 gm. A dissolução alternada dos espécimes
mostrou prolongamentos resinosos lisos englobados por uma camada rugosa e espessa
denotando hibridização (CHAIN et al., 2000).
A força de unido A dentina do adesivo Opti Bond Solo Plus foi significantemente
maior do que a força de unido do sistema Prime & Bond NT. Não houve correlação entre a
resistência de unido e o tipo de falha. Porém, houve uma correlação entre a resistência de
unido ao cisalhamento e a capacidade de penetração no substrato dentinArio condicionado,
entre os sistemas adesivos analisados. 0 sistema adesivo Opti Bond Solo Plus obteve uma
média de força de unido de 11,55 Mpa, enquanto que o sistema Prime & Bond NT registrou
média de 4,68 MPa (CHAIN et al., 2000).
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Sistemas adesivos de três etapas (EBS) mostraram clinicamente padrão aceitável de
retenção, enquanto que adesivo de frasco único (One-Step) apresentaram falhas, segundo uma
avaliação clinica em um período de três anos. Não está confirmado que a dentina afetada
adversamente por esclerose, afete a retenção clinica dos sistemas adesivos. Rugosidades feitas
nas superfícies de dentina esclerótica não aumentaram a retenção das restaurações (VAN
D IJ KEN, 2000).
Os fabricantes estão tentando facilitar o uso dos sistemas adesivos através da redução
do número de passos clínicos durante o procedimento adesivo. Estes materiais são compostos
de monômeros hidrófilos e hidrófobos dissolvidos num solvente orgânico do tipo acetona ou
etanol. O mon8mero HEMA é o componente principal da maioria desses produtos novos por
ser hidrófilo e possuir afinidade pela dentina.
Muitos estudos têm sugerido a existência de problemas quanto à infiltração dos
monômeros hidrofilicos no substrato de coldgeno desmineralizado. Eles apontam que o
adesivo poderia não penetrar tão profundamente na dentina quanto o ácido foi capaz de fazelo, deixando uma porção basal de colágeno não protegido pela resina. Esta zona de fragilidade
seria susceptivel à hidrólise através dos fluidos orais e dentinários, e comprometeria tanto a
durabilidade de unido, como a força de adesão ao longo do tempo (TORRES, ARAÚJO,
2000).
Um dos fatores de adesão consiste na dissolução

e fixação da smear layer,

impregnando-a e transformando-a através de monômeros hidrófilos levemente ácidos. Estes
materiais foram denominados primers autocondicionantes (Self etching primer) que contém o
ácido em sua composição, não necessitando de condicionamento Acido previamente. Embora
os primers autocondicionantes formem camadas híbridas mais finas (cerca de 1 ti.m contra 3 a
7 gm obtidas pelo condicionamento Acido), assim como prolongamentos resinosos mais
curtos, finos e em menor quantidade em relação aos sistemas de condicionamento total, estes
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fatores podem ter pequena influência na obtenção de uma boa adesão (TORRES, ARAÚJO,
2000).
0 condicionamento ácido aumenta a rugosidade superficial e a molhabilidade devido a
mudanças químicas e morfológicas e ao aumento da umidade, efeito tal independente do tipo
do ácido ou seu espessante. A profundidade da dentina é um fator importante que influencia a
rugosidade e o molhamento, que são maiores em dentina profunda polida e condicionada do
que em dentina superficial. 0 molhamento da dentina e a resistência de unido ao cisalhamento
de resinas foram similares exceto para o Heliobond que apresentou o valor mais baixo. A
microinfiltração foi maior na parede gengival. 0 tempo de espalhamento excedeu 30
segundos com os adesivos a base de água, e foi menor com o adesivo a base de acetona. A
profundidade da dentina teve alguma influência no ângulo de contato e a resistência de união
ao cisalhamento. Tanto o molhamento da dentina como o tempo de espalhamento depende das
características do adesivo. Os dados obtidos entre os sistemas adesivos estudados sugerem
uma correlação entre molhamento da dentina e a eficiência do adesivo (ROSALES-LEAL et
al., 2001).
A avaliação do selamento marginal é um parâmetro para a avaliação de adesivos
dentindrios, in vitro, largamente utilizado. Este consiste na passagem de bactérias, fluidos e
substâncias químicas entre a parede dentária e a restauração (RASKIN et al., 2001).
Para o sistema adesivo Prime & Bond 2.1, a força de adesão é maior quando a
superfície dentindria é seca com uma bolinha de algodão deixando úmido (23,2 MPa).
Também foi observada força de adesão similar do adesivo à dentina quando esta era seca com
ar durante 5 segundos (21,3 MPa). A força de adesão diminui quando o adesivo é aplicado em
superfície dentindria sobre-úmida (PEREIRA et al., 2001).
Adesivos à base de acetona (Prime & Bond NT) são mais sensíveis, necessitando de
um controle critico da umidade. A presença de água na composição de alguns sistemas
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adesivos (Single Bond) poderia ser capaz de reerguer as fibras coldgenas que sofreram
colapso (TAY et al., 1996; VAN MEERBEEK et al., 1998 apud LOPES et al., 2001).
A técnica úmida deve ser preferencial para sistemas adesivos a base de acetona. Estes
apresentam maior força de adesão quando aplicados em dentina úmida após condicionamento

ácido total. Isto acontece visto que a acetona não pode expandir na dentina desmineralizada
seca. A água é um importante componente de muitos sistemas adesivos e técnicas (PASHLEY
et al., 2002a; CARDOSO et al., 2005).

0 solvente acetona presente em sistemas adesivos (por exemplo, Prime & Bond NT)
apresenta volatilidade alta, evaporação rápida, excelente captura de água, forte risco de

dentina ficar super seca. 0 solvente etanol (presente no Single Bond) apresenta excelente
capacidade de penetração e boa energia de superfície para exposição das fibras coldgenas na

dentina úmida. 0 solvente água apresenta boa capacidade de penetração, evaporação lenta
dificultando sua remoção, penetração de resina impedindo a permanência de água (VAN

MEERBEEK et al., 2001).
A microinfiltração nas margens em esmalte continua sendo menor do que as margens
em dentina, mesmo para os novos sistemas de frasco único. Não houve diferença no grau de

infiltração dos adesivos testados (um dos adesivos são Prime & Bond NT, A base de acetona e
Single Bond, A base de etanol e água) independentemente do tipo de solvente, em ambos os
resultados (LOPES et al., 2001).
Independente do material e do tipo de secagem dentindria realizada, existe uma
tendência a menores graus de infiltração marginal na regido de esmalte (CANDIDO,
MORAES, RODRIGUES, 1999). 0 tempo de secagem e a distância têm influência
significativa na adesão do sistema adesivo A dentina úmida (PIOCH et al., 2002).
A tática de fotopolimerização é um fator de fundamental importância na capacidade de

selamento marginal de restaurações adesivas diretas. Para as margens de esmalte e dentina
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houve menor infiltração com a técnica do pulso com baixa intensidade de luz. Os piores
resultados aconteceram com a fotopolimerização convencional de alta intensidade de luz nas
margens em dentina (LOPES et al., 2001).

0 comprimento de onda deve-se encontrar entre 400 rim a 550 rim para a
fotopolimerização. A técnica incremental apresentou a menor microinfiltração quando
utilizados incrementos menores que 2 mm de espessura. Uma intensidade mais baixa provoca
uma polimerização insuficiente, obtendo propriedades inferiores e pode ser compensada por
maior tempo de exposição. A polimerização gradual apresentou melhores resultados do que a

polimerização pelo método convencional (MAZUR et al., 2001).
0 sistema adesivo Prime & Bond apresentou em tecido dentinário higido
prolongamentos resinosos

(tags) não muito volumosos e afilados. As vezes os

prolongamentos resinosos apresentaram-se misturados com a camada híbrida, em outros
casos, notou-se apenas a camada híbrida e, ainda, em outras áreas, as duas condições ao
mesmo tempo. Entretanto, apresentou-se evidente e uniforme na grande maioria dos cortes
analisados. Quando o sistema adesivo Prime & Bond é aplicado em tecido dentindrio [xis-

remoção de tecido cariado, pode-se observar prolongamentos resinosos curtos, ralos, não
muito uniformes, pouco volumosos e com aspecto afilado. Os prolongamentos resinosos
apresentaram-se misturados com a camada híbrida, em outros casos, notou-se apenas a
camada híbrida e, ainda, em outras áreas, as duas condições ao mesmo tempo. Nos cortes foi
observada presença de bactérias no interior dos tlibulos dentindrios (SUNDFELD et al.,

2002).
De acordo com um estudo que avaliou o efeito da adesão úmida na força de adesão
entre esmalte / compósito, não houve diferença significativa entre os adesivos testados (Prime

& Bond 2.1, Single Bond e Opti Bond FL). De todos adesivos testados, a maior média da
força adesiva aconteceu com o sistema adesivo Prime & Bond 2.1 e a menor média com o
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adesivo Etch & Prime 3.0. 0 protocolo da adesão úmida não tem efeito desfavorável da força
de adesão no esmalte (MOLL, GÃRTNER, HALLER, 2002).
Para os adesivos Prime & Bond NT e Single Bond, a força de adesão não teve

diferença significativa em relação à técnica de dentina úmida e seca. A dentina seca por 5
segundos não influenciou na força de adesão quando o adesivo era aplicado, in vivo. Os
sistemas adesivos Prime & Bond NT e Single Bond resultaram em força de adesão
estatisticamente similar. 0 Single Bond aplicado em dentina úmida resultou uma força de
adesão elevada quando comparado com outros adesivos (PERDIGÃO et al., 2002).
Uma baixa degradação de microinfiltração foi observada em margem oclusal e

gengival de cavidade Classe V quando se utiliza o sistema adesivo Etch & Prime e Scotch
Bond Multi Purpose, exceto para o adesivo Clearfil SE Bond. Em esmalte não houve

diferença significativa, enquanto que na dentina o sistema adesivo Clearfil SE Bond
apresentou baixos valores de microinfiltração (TOLEDANO et al., 2002).
As propriedades da dentina como permeabilidade tem influencia significativa na
resposta aos procedimentos restauradores e materiais utilizados. 0 avanço da engenharia do
tecido ajuda na diminuição da resposta pulpar frente à aplicação de agentes terapêuticos. A

criação de um selamento superficial da dentina com sistema adesivo pode prevenir a
movimentação dos fluidos intratubulares diminuindo a irritação celular (PASHLEY et al.,
2002b).
A reação do tecido pulpar pode ser amenizada com o selamento da superfície

dentindria através de um sistema adesivo. Isto permitiu uma diminuição da microinfiltração
causada por bactérias que venham causar uma inflamação pulpar (PASHLEY et al., 2002b).
uso de resina fluida pode diminuir o valor de infiltração, independentemente do tipo de
sistema adesivo utilizado (CASTRO et al., 2002).
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De acordo com um estudo realizado, as restaurações de resina composta não
trouxeram bom vedamento marginal quando comparado a outros tipos de materiais e técnicas.
Isto pode ocorrer devido ao estresse causado pela polimerização da resina composta

e a

penetração insuficiente do agente adesivo na dentina desmineralizada. O último pode ocorrer
devido um colapso da estrutura de coldgeno quando a dentina é acidentalmente ressecada ou
por uma saturação inadequada dos monômeros da resina na presença de excesso de água
(LOGUERCIO et al., 2002).
A microinfiltração elevada foi significativa com o uso do sistema adesivo Opti Bond
Solo Plus quando comparado com outros tipos de sistemas adesivos, especialmente na
margem gengival. Observou-se microinfiltração elevada quando se utilizou o adesivo Opti
Bond Solo Plus e Prime & Bond 2.1 em dentina seca. Não houve diferença significativa de
microinfiltração na parede oclusal entre os materiais testados quando a dentina era seca com
ar ou com aplicador. Ocorreu uma infiltração maior com adesivo Opti Bond Solo Plus
comparado com adesivo Prime & Bond 2.1 e Single Bond, na parede gengiva! (p<0,05).
adesivo Prime & Bond 2.1 mostrou uma infiltração maior quando a dentina é seca com
aplicador do que seca com ar (OWENS, 2003).
0 sistema de primer autocondicionante (Clearfil Liner Bond 2V) foi menos sensível
profundidade da dentina e ã densidade tubular do que o sistema baseado em acetona (Prime &
Bond 2.1) (GIANNINI et al., 2001 apud FOXTON et al., 2003).
Quando se avaliou a microinfiltração marginal em cavidades Classe V, restauradas
com resina composta, pôde-se observar diferença entre as margens, sendo que em cemento /
dentina foi observada maior infiltração. As médias obtidas nas margens de esmalte e dentina
foram: sistema adesivo Single Bond (esmalte-0%, cemento / dentina-23,20%), sistema
adesivo Prime & Bond NT (esmalte-0%, cemento / dentina-8,80%). 0 adesivo Prime & Bond
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NT apresentou melhor vedamento, porém nenhum material permitiu o completo selamento da
margem cemento / dentina (NAUFEL, SCHMITT, CHAVES, 2003).
Histologicamente

pode-se observar infiltração inicialmente de HEMA (2-

hidroxietilmetacrilato) entre as fibras coldgenas da camada híbrida quando se utiliza adesivo
em dentina úmida (WANG, SPENCER, 2003).
0 tipo de solvente de um sistema adesivo é um fator importante que influencia a
qualidade de adesão, devido à sua volatilidade, capacidade de umidificação

e suas

propriedades físicas. 0 tipo de solvente utilizado não é o único fator a ser considerado, pois
pode haver diferenças de concentração de monõmero em diferentes marcas, outros fatores
como as técnicas descritas pelos fabricantes e, ainda, a presença ou não de partículas de carga
do Prime & Bond NT que possui nanoparticulas. É importante destacar que as condições de
trabalho, como o tratamento da dentina, a atenção à composição do adesivo a aos detalhes da
técnica descrita pelo fabricante, entre outros, são fundamentais para obter sucesso na adesão
dentindria (NAUFEL, SCHMITT, CHAVES, 2003).
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2.2 COMPATIBILIDADE DE SISTEMAS ADESIVOS

A era da odontologia adesiva iniciou com a introdução da adesão bem sucedida de
resinas adesivas à dentina através do embricamento micro-mecânico criando a camada híbrida
(NAKAYABASHI, 1982 apud JAYASOORIYA

et al., 2003). 0 desenvolvimento

subseqüente das resinas compostas resultou em alterações na configuração dos preparos
cavitários para permitir a preservação da estrutura dental. Esses desenvolvimentos,
juntamente com uma estética melhorada, fizeram com que as resinas compostas se tornassem
alternativas potenciais ao amálgama nas restaurações posteriores e são atualmente usadas
diretamente ou indiretamente em preparos cavitários Classe I e Classe II (JAYASOORIYA et
al., 2003).
A cimentação de uma restauração indireta é critica. Devido ao seu elevado conteúdo
orgânico, a dentina é um substrato menos favorável à adesão do que o esmalte (OZTURK,
AYKENT, 2003).
Os cimentos resinosos são a escolha preferida, pois oferecem inúmeras vantagens,
como a capacidade de aderir micromecanicamente â estrutura dental, baixa solubilidade e
melhor resistência ao desgaste sobre os cimentos convencionais. Entretanto, a capacidade de
adesão dentindria dos cimentos resinosos é mais baixa em relação aos adesivos resinosos
designados para restaurações diretas de compósito. A contaminação das superfícies
dentindrias preparadas com materiais restauradores temporários, sangue e saliva podem
deteriorar mais ainda a capacidade de adesão dentindria dos cimentos resinosos
(JAYASOORIYA et al., 2003).
Até pouco tempo atrás, os materiais cimentantes mais utilizados eram cimento de
fosfato de zinco e cimento de ionômero de vidro. A vantagem desses materiais tem sido sua
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presa rápida, permitindo função quase imediata das restaurações. Entretanto, as grandes
desvantagens tem sido solubilidade e propriedades físicas fracas. Além disso, o cimento de
fosfato de zinco não adere à estrutura dental e pode provocar dano à dentina. A resistência
adesiva do cimento de ionõmero de vidro curado quimicamente é mais baixa do que a dos
materiais adesivos resinosos (BURROW et al., 1996). Com o advento da adesão à dentina
muito melhorada em conjunto com o uso de resinas para restaurações indiretas e mais
recentemente as porcelanas, cimentos resinosos melhores se tornaram necessários. Entretanto,
a grande desvantagem dos materiais resinosos é sua sensibilidade à umidade.
A força de adesão dos materiais adesivos à dentina é influenciada por vários fatores.
Sem pressão de água não houve diferença significativa (p>0,05) na força de adesão de
Clearfil Liner Bond, Tenure e All Bond. A força de resistência ao cisalhamento de All Bond
foi significativamente maior (p>0,04) do que aquela de Clearfil Photo Bond. Não houve
diferença significativa (p<0,05) entre a força de adesão de Clearfil Photo Bond, Prisma
Universal Bond e XR Bond e entre Syntac, Scotch Bond 2 e Pertac. Com a presença de
pressão de água, as forças de adesão de Clearfil Liner Bond, XR Bond e Pertac não foram
significativamente afetadas (p>0,05), entretanto, a força de adesão de All Bond 2, Prisma
Universal Bond 2, Scotch Bond 2 e Syntac foram significativamente reduzidas (p<0,05). A

força de adesão de Clearfil Photo Bond foi aumentada (p<0,05). Uma força de adesão elevada
sob condições úmidas foi considerada como uma qualidade superior do sistema adesivo. Sem
pressão de água, não houve diferença significativa (p<0,05) entre a força de adesão dos
cimentos GC Lining e Vitrabond-SL. Com a presença de pressão pulpar de água, a força de
adesão dos cimentos GC Lining, Zionomer

e Vitrabond-SL não foram afetadas

significativamente (p<0,05). Apenas o sistema Clearfil Liner Bond forneceu evidência de

adesão à dentina intertubular (DAVIDSON, ABDALLA, DE GEE, 1993).
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Após dois anos de avaliação clinica, inlays cerâmicas (Cerec) apresentaram 85% de
integridade marginal de trinta e três inlays cimentadas com cimento resinoso de cura dual
(SJ0GREN et al., 1995).
Foi demonstrado que a umidade relativa elevada provoca uma redução na força de
adesão se o substrato adesivo não é mantido completamente seco antes da adesão (SATOH et
al., 1991 apud BURROW et al., 1996), especialmente quando a umidade relativa excede 92%.
Além disso, se o dente é seco e deixado em repouso por apenas um minuto antes da adesão,
uma força de resistência à tração significativamente mais baixa ocorre devido à condensação
da água na superfície dental (NIKAIDO et al., 1991 apud BURROW et al., 1996). 0 cimento
resinoso de polimerização dual foi capaz de obter uma força de adesão significativamente
mais elevada em 10 minutos depois do término da fotopolimerização. A temperatura mais
quente do ambiente bucal produziu um aumento nas forças de adesão dos materiais
fotocurados quimicamente, presumivelmente através do aumento do índice de polimerização.
No ambiente clinico, controle cuidadoso da umidade, através do uso de sucção potente ou
dique de borracha, é altamente recomendado, pois uma umidade relativa maior do que 80%
pode existir podendo afetar as forças de adesão (BURROW et al., 1996).
A força de resistência â tração inicial registrada pode ser considerada muito baixa,
especialmente na primeira hora depois da inserção. Restaurações com cimento resinoso,
especialmente aqueles quimicamente ativados, não devem ser submetidas a cargas ou
estresses pesados até que o cimento tenha endurecido suficientemente. Se a aplicação de carga
em uma restauração grande ocorrer muito precocemente, a adesão pode ser parcialmente
rompida, levando a infiltração, possível dano pulpar e formação de cáries secundárias em um
período posterior. Tal situação seria menos provável de ocorrer com os cimentos de dupla
polimerização, pois a cura desses materiais é inicialmente rápida, o que pode levar a uma
adesão mais forte. Restaurações metálicas e restaurações grandes de porcelana podem ser
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muito opacas para permitir transmissão adequada de luz e são contra-indicados para o uso de
um material de cura dual. Uma implicação adicional de forças de adesão baixas logo depois
da inserção é que a remoção de excesso de cimento deve ser realizada com grande cuidado e
de forma que a restauração não seja carregada. É recomendado que o excesso de material seja
removido enquanto o cimento ainda não estiver polimerizado. Observou-se que a influência
do ambiente foi minima, e desde que um controle de umidade cuidadoso seja empregado, a
formação de uma boa adesão parece ser possível de obter (BURROW et al., 1996).
Força de adesão precoce indica que restaurações recentemente cimentadas não devem

ser forçadas por pelo menos uma hora depois da inserção e que o excesso de cimento deve ser
removido antes da presa (BURROW et al., 1996).
Um estudo demonstrou que as forças de adesão foram estatisticamente maiores para
todos os materiais (Super Bond, Panavia 21) com o passar do tempo (P<0,05), exceto para o
cimento resinoso Bistite Resin (P>0,05). As forças de adesão foram inicialmente fracas para
os materiais curados quimicamente, e todos os materiais apresentaram forças de adesão
significativamente maiores depois das primeiras 24 horas. 0 ambiente de adesão teve
influência pequena (BURROW et al., 1996).
Para obter boa adesão com um cimento resinoso, é necessário que sejam incluidos um
condicionador e um primer (NIKAIDO et al., 1992 apud BURROW et al., 1996).
0 uso de cimentos resinosos se tornou importante para a cimentação de restaurações
indiretas de resina composta e porcelana. Uma diferença significativa entre a adesão de
restaurações diretas e indiretas é que as restaurações indiretas são inseridas em cavidades não
retentivas. 0 uso de cimentos resinosos fotopolimerizáveis para esse tipo de restauração pode
não ser possível, pois o comando da presa pela fotopolimerização será impossível devido aos
materiais usados. Por causa disso, as restaurações indiretas são dependentes do cimento para
assegurar a retenção. A maior parte dos pacientes espera que uma função oral normal possa
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ocorrer logo depois da inserção final da restauração, especialmente restaurações indiretas. Tal
função precoce pode colocar esses tipos de restaurações sob grande estresse, especialmente
durante a mastigação. Para assegurar que a restauração permaneça fixa, o cimento deve obter
boa adesão ou uma elevada resistência logo depois da inserção (BURROW et al., 1996).
Os materiais resinosos também são considerados mais susceptíveis à contaminação
pela umidade dentindria. Temperaturas entre 27 °C e 30 °C e umidade relativa de mais de 75%
ocorrem na cavidade bucal. Tais condições ambientais podem provocar alguma variação no
índice de polimerização e sucesso da adesão dos cimentos resinosos (BURROW et al., 1996).
Foi demonstrado para materiais restauradores diretos que as forças de adesão
continuam a aumentar durante o primeiro dia depois da adesão em um ambiente laboratorial, e
que um ambiente bucal simulado com 30 °C e umidade relativa de 80% pode provocar alguma
variação na força de adesão e ocorrência de fraturas (BURROW et al., 1995 apud BURROW
et al., 1996).
praticamente impossível eliminar completamente a formação de fendas (gap) no
assoalho de inlays cerâmicos aderidos com resina composta. Através da seleção cuidadosa de
um cimento resinoso com um valor da contração relativamente baixo em combinação com um
agente adesivo potente, a incidência de gap de contração e seu tamanho podem ser
substancialmente minimizados. Sensibilidade pós-operatória

e

outras complicações

resultantes dos gaps podem ser reduzidos com agentes adesivos dentindrios, mas eles não
podem ser eliminados em inlays cerâmicos (SORENSEN, MUNKSGAARD, 1996).

O módulo de elasticidade dos dentes humanos diminui com o envelhecimento (KATO,
1956 apud TONAMI, TAKAHASHI, 1997) e o relaxamento do estresse da dentina humana
aumenta com a idade (NISHIMURA et al., 1988 apud TONAMI, TAKAHASHI, 1997). A
permeabilidade da dentina humana diminui com o envelhecimento (TAGAMI et al., 1992
apud TONAMI, TAKAHASHI, 1997). Entretanto, a resistência a tração não se alterou
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significativamente com o envelhecimento. A dentina envelhecida pode apresentar um valor
mais baixo de resistência à fadiga do que a dentina jovem. A resistência à tração da dentina
bovina do grupo jovem (74,0 MPa) foi maior que o grupo adulto (72,7 MPa). Entretanto, não
houve diferença significativa entre os dois grupos (p>0,05) (TONAMI, TAKAHASHI, 1997).
A presença de água teve uma influência nas propriedades mecânicas da dentina; a
resistência â tração da dentina permanece inalterada independente da existência de água.
Entretanto, o limite proporcional da dentina aumenta e a tensão na fratura diminui quando
desidratada. Como resultado, a resiliência da dentina diminui quando desidratada (JAMESON
et al., 1993 apud TONAMI, TAKAHASHI, 1997). A resistência à tração de fadiga da dentina
bovina é mais sensível e diminui com o envelhecimento (TONAMI, TAKAHASHI, 1997).
A condição de armazenamento influencia na durabilidade da adesão dentindria com
cimentos resinosos a longo prazo (KITASAKO et al., 2000).
As forças de adesão foram significativamente mais baixas com o uso do compósito
curado quimicamente e sistemas adesivos de frasco único (Prime & Bond NT, Opti Bond
Solo, Single Bond e One-Step) (p<0,01). Uma correlação positiva foi observada entre a acidez
dos adesivos e as forças de adesão do compósito curado quimicamente. As falhas ocorreram
predominantemente ao longo da interface compósito-adesivo, com microporosidades na
superfície adesiva e lacunas no compósito curado quimicamente. Observações ultraestruturais
sugeriram a presença de uma interação superficial entre os mon6meros resinosos acidicos não
polimerizados da camada de inibição do oxigênio do sistema adesivo e componentes
iniciadores no compósito curado quimicamente. Especula-se que a incompatibilidade dos
adesivos simplificados com resinas curadas quimicamente possa estar relacionada â acidez
desses sistemas (SANARES et al., 2001).
As forças de adesão em três anos dos cimentos resinosos testados (Clapearl DC,
Panavia 21 e Super Bond C & B) foram significativamente mais baixas do que aquelas nos
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outros períodos experimentais, exceto em um ano (p<0,05). A respeito dos modos de fratura,
no caso de Clapearl DC, foi observado um aumento nas falhas adesivas na interface resinadentina it medida que o período de tempo aumentou. As forças de resistência à tração média
dos três cimentos

a

dentina diminuíram em velocidades diferentes durante o estudo.

provável que a taxa na qual a adesão diminui afete a durabilidade a longo prazo das
restaurações. A força de resistência à tração média de Panavia 21 em cada período
experimental foi significativamente mais baixa do que aquelas de Clapearl DC e Super Bond

C & B, exceto por um dia (p<0,05). Além disso, Panavia 21 demonstrou que quase todas as
falhas foram adesivas entre a superfície dentindria e a resina durante o período do
experimento. No Panavia 21, a degradação hidrolitica pode ocorrer dentro da fina camada

híbrida através da smear layer, resultando na diminuição das forças de adesão e alterações
observadas na interface dentina-resina. 0 tempo de cura aumentado para esses sistemas pode
ter melhorado a polimerização geral da resina (KITASAKO et al., 2002).
Um estudo comparou a força de adesão de sistemas adesivos e cimentos resinosos de
polimerização dual em superfície de esmalte. A maior média foi obtida com Prime & Bond
NT e cimento dual Duolink-Bisco (36,2 MPa). A média mais baixa esteve em 8,5 MPa
quando se utilizou All Bond 2 com cimento dual Integra Cem. De acordo com outros autores,

o sistema adesivo Prime & Bond NT com cimento resinoso dual Calibra apresentou a maior
média de força de adesão (30,5 MPa) porém similar com Opti Bond Solo Plus + Nexus 2
(28,7 MPa) e Single Bond + Relyx ARC (27,5 MPa). A média mais baixa foi com sistema
adesivo All Bond 2 e cimento resinoso dual Duolink (15,1 MPa). 0 bom desempenho dos
sistemas adesivos convencionais (utilizam condicionamento com ácido fosfórico) e sistemas
adesivos simplificados dependem das propriedades do cimento resinoso (HILLAM,
PASCIUTA, COBB, 2002).
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A força de resistência à micro -tração foi aproximadamente 40 MPa com falhas
coesivas no adesivo resinoso (Clearfil Liner Bond 2V) de todos os espécimes do grupo onde a
dentina foi recortada e aplainada. Nem o estresse térmico, nem o mecânico alteraram as forças
de adesão nas superfícies dentindrias planas. No grupo onde foram realizadas cavidades
Classe I, a força de resistência à micro-tração no grupo controle não estressado foi 21 MPa
com falhas coesivas na resina.

A

medida que os estresses térmico e mecânico aumentaram,

houve uma diminuição significativa na força de adesão (16 MPa, p<0,05) e foram observadas
fraturas na interface resina-dentina e camada híbrida. Falhas coesivas no agente adesivo foram
associadas com forças de adesão mais elevadas, enquanto os espécimes que exibiram fratura
no topo e na base da camada híbrida tiveram forças de adesão mais baixas (NIKAIDO et al.,
2002).
Vários fatores como preparo superficial, fator C, profundidade da cavidade, substrato
dentindrio, caráter da smear layer influenciam fortemente os valores da força de adesão após
carregamento térmico e fadiga (NIKAIDO et al., 2002).
Os pinos de fibra em combinação com cimentos resinosos adesivos são usados para
formar o pino do canal radicular. Os pinos de fibra são pré-fabricados e requerem que o

espaço para o pino seja preparado usando brocas personalizadas para pré-conformação e
acabamento antes da cimentação com um cimento resinoso. Se um pino de fibra é cimentado
em um canal aberto, pode ser difícil manter uma espessura uniforme de cimento entre a
parede do canal e o pino. A espessura do cimento pode ser excessiva na regido coronal do

espaço para o pino e pode não possuir as propriedades mecânicas necessárias para suportar as
cargas oclusais (FOXTON et al., 2003).
A exposição à luz do sistema adesivo e do cimento resinoso resultou em força de
adesão significativamente mais elevada do que a cura química apenas (p<0,05). A exposição
luz também aumentou significativamente a dureza de Knoop nas regiões coronal e apical

45

(p<0,05). Quando o sistema adesivo e cimento resinoso de polimerização dual foram curados
quimicamente, ocorreram falhas coesivas na resina. A polimerização foto-iniciada do sistema
adesivo e do cimento resinoso de cura dual foi necessária para obter boa adesão à dentina do
canal radicular, que não foi dependente da regido. A respeito da microinfiltração, o cimento
resinoso foi significativamente mais elevado quando era de cura dual em relação ao de
polimerização apenas química em ambas as regiões do espaço para pino (p<0,05). Para cada
estratégia de polimerização, não houve diferença significativa na regido coronal e apical do
espaço para pino (p<0,05) (FOXTON et al., 2003).
A densidade tubular é mais elevada na regido cervical e reduzida significativamente
nos terços médio e apical. Este estudo constatou que não houve diferenças significativas na
força de adesão da resina composta de polimerização dual nas regiões coronal e apical do
espaço para pino independente da polimerização ser foto-ativada ou ativada quimicamente.
Portanto, os autores especulam que neste estudo, as forças de adesão resina / dentina podem
não ter sido dependentes da densidade de tdbulos dentindrios. Isso pode ter sido devido ao
primer autocondicionante usado neste estudo tendo um pH de aproximadamente 2.8, que é
insuficiente para infiltrar a smear layer e condicionar a dentina intacta subjacente (FERRARI
et al., 2000 apud FOXTON et al., 2003).
Atualmente, novas resinas compostas de polimerização dual para núcleo estão sendo
desenvolvidas e podem oferecer um tempo de trabalho mais longo e uma capacidade de
polimerizar em regiões distantes da fonte de luz (FOXTON et al., 2003).
As forças de adesão foram influenciadas pelo modo de polimerização da resina
composta de cura dual (p<0,001), mas não pela regido do espaço para o pino (p=0,0679). A
microdureza da resina composta de cura dual foi influenciada pelo modo de polimerização da
resina composta de cura dual (p<0,001), mas não pela regido do espaço para pino
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(p=0,09836). Além disso, no caso da microdureza, houve uma interação significativa entre o
modo de polimerização e a regido (p = 0,0259) (FOXTON et al., 2003).
A força de adesão original do cimento resinoso (Panavia F) à dentina melhorou
significativamente com o uso de uma técnica de cobertura com resina em restaurações
indiretas (p<0,05). A combinação de sistema adesivo dentindrio + Protect Liner F demonstrou

forças de adesão significativamente mais elevadas em comparação com o uso único do
sistema adesivo dentindrio. A combinação de Single Bond + Protect Liner F como cobertura
de resina forneceu as forças de adesão mais elevadas nas restaurações indiretas (p<0,05).
Entretanto, as melhores forças de adesão foram observadas quando Clearfil SE Bond e Single
Bond foram usados para restaurações diretas de compósito (p<0,05). A aplicação de uma
camada de cobertura com resina consistindo de um sistema adesivo e uma resina composta
fluida na dentina após o preparo cavitário melhorou significativamente a força de adesão do
cimento resinoso Panavia F ã dentina em restaurações indiretas. Entretanto, as forças de
adesão das restaurações indiretas de compósito foram significativamente mais baixas do que
aquelas das restaurações diretas de compósito mesmo com a técnica da cobertura com resina
(JAYASOORIYA et al., 2003).
A espessura, o tipo de cimento resinoso e a geometria do preparo influenciam os
estresses de polimerização que se desenvolvem em restaurações indiretas durante a
cimentação. Além disso, como o cimento resinoso é considerado o elo fraco dos inlays
estéticos, sua espessura pode influenciar nas forças de adesão (JAYASOORIYA et al., 2003).
Acredita-se que vários componentes do Panavia F são incompatíveis e pode
comprometer adversamente a adesão na interface cimento-dentina (SWIFT, 2001 apud
JAYASOORIYA et al., 2003).
0 cimento resinoso Panavia F resultou em uma força de adesão significativamente
maior (37,6 MPa) quando utilizado com sistema adesivos de três passos (Scotch Bond Multi
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Purpose) contra 27,7 MPa quando utilizado o sistema adesivo ED Primer (sistema adesivo
simplificado) (p<0,05) (PEGORARO et al., 2003).
0 cimento resinoso Panavia F 2.0 (esmalte: 35,2 MPa / dentina: 21,9 MPa) exibiu

força de adesão semelhante ao Panavia F (esmalte: 36,3 MPa / dentina: 21,0 MPa). Além
disso, Panavia F 2.0 apresentou propriedades mecânicas superiores e efetiva aplicação clinica
(NAKATSUKA, NAKAYASHIKI, KAWASHIMA, 2003).
Clinicamente, dois métodos podem ser usados para promover a adesão dentindria na
inserção de restaurações adesivas indiretas. A abordagem convencional consiste no adiamento
da aplicação do agente adesivo dentindrio até o último estágio do tratamento, logo antes da
cimentação da restauração. Para evitar o assentamento incompleto da restauração,

é

geralmente recomendado ter o adesivo resinoso em sua forma não polimerizada. Presume-se
que a pressão do compósito para cimentação durante o assentamento do inlay pode provocar
um colapso das fibras coldgenas desmineralizadas e subseqüentemente afetar a coesividade da
interface adesiva (PAUL, SCHARER, 1997 apud OZTURK, AYKENT, 2003).
A diferença entre as técnicas de cimentação foi considerada significativa (p<0,001). A
comparação entre as técnicas demonstrou que a força de adesão à dentina na técnica onde o
sistema adesivo foi aplicado imediatamente após a conclusão do preparo (D-DBA) teve uma
média significativamente mais elevada (40,27 ± 8,55 Kg) do que na técnica onde o sistema
adesivo foi aplicado antes do cimento (I-DBA) (30,20 ± 6,78 Kg) e no sistema adesivo
dentindrio (32,43 + 8,58 Kg). Como resultado da análise em microscopia eletrônica de
varredura, uma camada híbrida distinta e mais espessa com tags de resina mais numerosos e
mais espessos foi encontrada nos espécimes tratados com a técnica D-DBA do que com as
outras duas técnicas. A maioria das falhas (353 de 360) foi adesiva em natureza na interface
resina adesiva / dentina. Apenas sete espécimes apresentaram falhas coesiva na resina adesiva
(OZTURK, AYKENT, 2003).
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Um estudo relata que a força de unido à micro-tração (gTBS) do cimento resinoso

Panavia F-Kuraray Medical Inc (26,5 MPa) se comportou melhor que os cimentos resinosos
Multilink System-Ivoclar Vivadent (16,5 MPa) e Relyx Unicem-3M ESPE (9,6 MPa) quando
testados com a cerâmica IPS Empress II (Ivoclar Vivadent) tratada com ácido hidrofluoridrico

5% e silano (ESCRIBANO, MACORRA, 2004).
Um outro estudo fez uma avaliação da força de adesão e conclui que o cimento
resinoso Multilink (esmalte: 18,8 MPa / dentina: 39,3 MPa) resultou estatisticamente em uma

força de adesão maior quando comparada com o cimento resinoso Panavia 21 (esmalte: 4,5
MPa / dentina: 1,9 MPa) e Relyx Unicem (esmalte: 4,0 MPa / dentina: 6,3 MPa) tanto em
superfície de esmalte quanto em dentina (p<0,05). Sistemas adesivos simplificados são
incompatíveis com cimentos resinosos de presa dual ou autopolimerizáveis (SALZ et al.,
2004).
0 tipo de pino intra-radicular e a regido do conduto radicular influenciam na força de
adesão enquanto que o tipo de sistema adesivo ou a contaminação com eugenol não afetaram
a força de adesão. 0 pino Cosmopost apresentou baixa força de adesão (6,6 MPa) comparado
com Fibrekor (14,4 MPa) e Parapost (17,5 MPa) (KURTZ et al., 2002). 0 tipo de cimento
resinoso e sistema adesivo influencia na força de adesão na superfície dentindria

(KURASHIGE et al., 2003; LATTA, KELSEY, 2004).
A permeabilidade do adesivo dentindrio permite o movimento de fluidos na dentina
tratada do conduto radicular. Isto pode afetar na adesão de cimentos resinosos de presa dual
ou autopolimerizáveis durante a cimentação de pinos de fibra (CHERSONI et al., 2004).

0 cimento resinoso Variolink II apresentou a média mais elevada (esmalte: 31,9 MPa /
dentina: 19,8 MPa) comparada com outros cimentos resinosos (Panavia F, Relyx Unicem,
Dyract Cem). Para os cimentos resinosos testados, todos mostraram força de adesão maior na
superfície de esmalte, exceto o Relyx Unicem que apresentou valores maiores na dentina. A
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termociclagem afetou a força de adesão no esmalte para o cimento Relyx Unicem
(MAUERER et al., 2004).
0 cimento resinoso Unifil Core com sistema adesivo Unifil Self-etching Bond
apresentou a média mais elevada na porção coronal do conduto radicular quando não foi

fotopolimerizado (37,4 MPa). Na porção apical a média foi de 32,3 MPa. Para o cimento
resinoso DC Core, utilizado com ED Prime H + Clearfil Photo Bond, a maior média foi de

29,3 MPa na porção coronal contra 13,9 MPa na porção apical sem aplicação de
fotopolimerizador (FOXTON et al., 2005).
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2.3 DURABILIDADE DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO À DENTINA

A adesão entre restauração e substrato dental deve fornecer forças de unido elevadas
após a polimerização e ser durável para ser clinicamente significativa. Resistência, selamento
marginal e durabilidade da unido entre a restauração e a dentina são de importância critica
para o sucesso clinico e longevidade das restaurações adesivas diretas e indiretas.
Os sistemas adesivos dentindrios têm empregado passos separados para condicionar o
esmalte e preparar a dentina. Esses sistemas adesivos com três passos aumentaram a aceitação
e a confiabilidade da adesão resinosa. Acredita-se que a capacidade retentiva do esmalte

condicionado para a resina composta seja urna função do aumento na área superficial e do
aumento da capacidade de umectação do esmalte condicionado. A introdução do primer
dentindrio melhora consideravelmente a eficácia dos sistemas adesivos dentindrios. Os
primers dentindrios geralmente contêm monômeros hidrofflicos para melhorar a capacidade
de umectação das resinas hidrofóbicas e são geralmente secos na superfície dental. A função
do primer dentindrio é promover a difusão de resina fluida no substrato dentindrio com a
intenção de obter saturação completa da resina nos micro -espaços. 0 sistema de adesão úmido
com condicionamento total foi introduzido para reduzir o tempo necessário do procedimento
adesivo. Essa técnica envolve o condicionamento simultâneo do esmalte e da dentina com um
condicionador ácido, seguido pela aplicação do primer dentindrio. 0 primer se difunde na
dentina desmineralizada e re-expande as fibras coldgenas colapsadas. A resina fluida penetra
no micro-espaço interfibroso da rede coldgena exposta e toma presa após a exposição 5. luz
visível. Os sistemas de primer autocondicionante combinam os passos de condicionamento e

aplicação do primer para tratar simultaneamente o esmalte e a dentina (MIYAZAKI et al.,
1998).
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A smear layer dentindria não previne um efeito negativo da água nos tdbulos em
sistemas hidrofóbicos. A remoção da smear layer tem um efeito positivo na durabilidade da
adesão (DAVIDSON, ABDALLA, DE GEE, 1993).
As forças de adesão para o sistema adesivo All Bond na superfície dentindria foram:
100 ciclos 18,1 (± 5,2) MPa, 500 ciclos 19,4 (± 4,0) MPa, 1000 ciclos 16,5 (± 2,9 MPa), 2000
ciclos 14,6 (± 5,1) MPa, e 4000 ciclos 19,9 (± 3,2) Mpa. A força de adesão média mais
elevada ocorreu no grupo de 4000 ciclos, enquanto a força de adesão média mais baixa
ocorreu no grupo de 2000 ciclos. Estatisticamente, não houve diferença significativa entre os
grupos termociclados (BURGER, COOLEY, GARCIA-GODOY, 1992).
A retenção em longo prazo através da adesão micro-mecânica e / ou química
(pequena, se ocorrer adesão química) a toda a superfície dental do preparo dentário é
necessária para reforçar a estrutura dental remanescente (MIYAZAKI et al., 1998).
Alguns sistemas adesivos apresentam força de adesão média elevada apenas quando o
teste da força de adesão é realizado imediatamente após a inserção (GIANNINI et al., 2003;
BEDRAN DE CASTRO, PEREIRA, PIMENTA, 2004). Portanto, estudos em longo prazo
sobre a longevidade das restaurações adesivas e degradação da unido resina-dentina são
conduzidos para investigar a durabilidade do mecanismo da adesão dentindria.
0 sistema adesivo Clearfil Photo Bond reduziu sua força de adesão, após um ano de
estocagem, em 3,77%. Já Super Bond D-liner reduziu em 11,92% enquanto que o adesivo KB
Bonding-100 reduziu apenas 0,75% (BURROW, TAGAMI, HOSODA, 1993).
Acredita-se que a regido de fibras coldgenas desprotegidas pelo agente adesivo seja
suscetível à degradação hidrolitica após armazenamento em longo prazo em água. Além do
efeito da termociclagem, a água quente (60 °C) pode acelerar a hidrólise do coldgeno
condicionado com ácido fosfórico e extrair oligômeros resinosos pobremente polimerizados.
Uma razão para a redução na força de adesão após a termociclagem no caso dos sistemas
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adesivos autocondicionantes pode ser o efeito da hidrólise na interface entre a zona de
interdifusdo resina-dentina e a dentina intacta. Os sistemas adesivos simplificados ou sistemas
adesivos autocondicionante, ainda não são capazes de fornecer durabilidade suficiente para as
adesões resina-dentina. Os benefícios de usar alguns desses sistemas adesivos em termos de
simplificar o procedimento clinico, podem ser anulados pelos estresses térmicos em longo
prazo (MIYAZAKI et al., 1998).
As medições da força de adesão do sistema adesivo Clearfil Liner Bond H
permaneceram estáveis após um ano em aproximadamente 19 MPa. As observações em
microscopia eletrônicas de varredura (SEM) das superfícies revelaram falhas no topo da
camada híbrida e dentro da resina adesiva, porosidade que aumentou com o passar do tempo
(SANO et al., 1999).
A absorção lenta da água pelos componentes adesivos pode levar h degradação das
forças de adesão, devido h sorção de água e / ou A hidrólise das resinas adesivas e ao ataque
hidrolitico das fibras coldgenas na base da camada híbrida (SANO et al., 1999).
A seleção de uma broca para um preparo cavitário é um fat8or importante para a
adesão com sistemas adesivos dentindrios que usam um primer autocondicionante. Primers
autocondicionantes contêm um monômero resinoso acidico. Quando primers
autocondicionantes são aplicados h. superfície dental coberta pela smear layer, esses primers
acidicos simultaneamente modificam ou dissolvem a smear layer e descalcificam as
superfícies do esmalte e da dentina. Para obter forças de adesão mais elevadas e mais
confiáveis, a smear layer áspera e espessa criada com brocas deveria ser removida através do
condicionamento ácido. A força de resistência h tração desses sistemas adesivos às superfícies
dentindrias preparadas com broca foi mais baixa do que aquelas das superfícies dentindrias
preparadas laboratorialmente com papel abrasivo. A smear layer criada pela ponta
diamantada ou broca de ago foi mais grosseira, e suas propriedades mecânicas mais fracas do
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que aquelas criadas pelo papel abrasivo. As diferenças estruturais das superfícies dentindrias
tratadas com primer parecem refletir a diferença no efeito de desmineralização que é devido
ao pH dos primers autocondicionantes. Quando as superfícies dentindrias foram cortadas por
diferentes brocas, as smear layers que não puderam ser completamente desmineralizadas ou
removidas pelos primers autocondicionantes permaneceram na superfície da dentina, assim, a
desmineralização da dentina subjacente e a penetração adicional da resina adesiva na dentina
desmineralizada podem ter sido comprometidas. Isso pode explicar por que as forças de
adesão à dentina preparada por brocas diminuiu (OGATA et al., 2001).
Após dois anos de estocagem, o adesivo autocondicionante FL-Bond reduziu apenas

6,3% sua força de adesão (20,8 MPa) enquanto que o adesivo Mega Bond reduziu 21%
(20,3MPa) (IKEMURA et al., 2002).
Os agentes adesivos são compostos por monômeros resinosos bifuncionais que
apresentam um radical hidrofflico com afinidade pela dentina desmineralizada úmida, e um
radical hidrof6bico, que se adere à resina composta. Agua e solventes orgânicos (acetona ou
etanol) presentes na composição dos adesivos de frasco único ajudam na interdifusdo dos
monômeros resinosos nos espaços entre as fibras coldgenas do substrato dentindrio úmido e
também para afastar a água. 0 tipo e a quantidade de monômeros e também dos solventes
presentes em cada sistema adesivo são responsáveis pela qualidade e profundidade da camada
impregnada por resina. A capacidade de cada sistema adesivo penetrar completamente

e

envolver a regido de coldgeno desmineralizada e, assim, protegê-lo da ação de enzimas
hidroliticas pode determinar a durabilidade da adesão. A avaliação de novos sistemas adesivos
deve incluir um teste de durabilidade de pelo menos seis meses (BURROW et al., 1993 apud
GIANNINI et al., 2003).
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O período de armazenamento de três meses não é suficiente para causar degradação

perceptível da adesão. A força de adesão após diferentes períodos de armazenamento em água
destilada foi influenciada pelo sistema adesivo usado (KONNO et al., 2003).
Um estudo avaliou o desempenho de oito sistemas adesivos aderidos ã dentina em um

período de até seis meses. Os sistemas adesivos One-Step, Prime & Bond 2.1, Single Bond e
Syntac Sprint exibiram estabilidade da força de adesão durante o período de testes, entretanto,
Syntac Sprint apresentou força de adesão baixa em todos os períodos testados. Uma redução
significativa na força de adesão foi observada nos sistemas adesivos Bond-1, Opti Bond Solo,
Stae, Tenure Quick. Single Bond e One-Step resultaram na força de adesão mais elevada
enquanto que os outros apresentaram as médias mais baixas (GIANNINI et al., 2003).
A força de adesão do sistema adesivo One-Up Bond F — OUF (sistema de primer

autocondicionante), após seis e doze meses, declinou significativamente (OUF 6 meses: 19,3
MPa, OUF 12 meses: 14,9 MPa) em comparação ao grupo controle. 0 sistema adesivo Gluma
One Bond — GOB (adesivo de condicionamento total) apresentou redução na força de adesão
para o grupo com dentina seca (GOB seco - 6 meses: 5,9 MPa e GOB seco - 12 meses: 5,1

MPa) e para o grupo com dentina úmida (GOB úmido - 6 meses: 32,5 MPa e GOB úmido - 12
meses: 20,8 MPa) (HASHIMOTO et al., 2003a).
A espessura da camada híbrida feita com o sistema de primer autocondicionante é
mais fina do que aquela dos sistemas adesivos de condicionamento total. A remoção da resina

e a degradação hidrolitica do coldgeno ocorrem após meses a anos e resultam primariamente
da imersão em água afetando as estruturas adesivas (HASHIMOTO et al., 2003).
De acordo com um estudo, o sistema adesivo Single Bond aplicado, in vivo, obteve
uma média de resistência de unido de 48,1 MPa após 24 h. Após um ano essa média decaiu
para 11,7 MPa (redução de 75,67%) (KOSHIRO et al., 2003).
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0 sistema adesivo Clearfil Liner Bond 2V apresentou as médias mais elevadas (7,69
MPa) após 6 meses de armazenamento em água destilada, seguido por Scotch Bond Multi
Purpose Plus (3,24 MPa) e Prime & Bond NT (2,09 MPa). A média mais baixa para Opti
Bond Solo (1,81 MPa) foi obtida em 6 meses. 0 adesivo Etch & Prime 3.0 (0,73 MPa)
apresentou as médias mais baixas (KONNO et al., 2003). 0 adesivo Clearfil SE Bond
apresentou uma média de 23,4 MPa após seis meses de estocagem enquanto que o adesivo
Opti Bond FL obteve uma média de 27,9 MPa (IRACKI et al, 2003). Em outro estudo, o
adesivo Clearfil SE Bond obteve uma força de adesão de 70,3 MPa após 10 meses de
armazenamento (AGEE et al., 2004). A utilização do adesivo Clearfil SE Bond com Protect
Liner F reduziu sua força de adesão 50,18% após um ano de estocagem. Quando se utiliza
Clearfil SE Bond com Ionosit Micro Spand a força de adesão reduz 22,29% (NIKAIDO et al.,
2004).
0 uso dos sistemas adesivos reduziu significativamente as fendas (gaps) marginais na
dentina e são obrigatórios para todos os compósitos na adesão à dentina. Os efeitos do
material na formação de fenda marginal são dependentes do uso dos sistemas adesivos. A
prevenção do acesso bacteriano ao longo das margens da restauração 6, portanto, alta
prioridade. Acredita-se que as fendas marginais que permitem a infiltração de bactérias
fiquem na faixa de 0,5-1,0 ou mais largos. Após três semanas de armazenamento em água
a 37 °C, restaurações com sistemas adesivos não tiveram fendas marginais visíveis. Essa
observação pode ser atribuida à expansão higroscópica dos compósitos / sistemas adesivos
(YAP, SHAH, CHEW, 2003).
A força de adesão do Single Bond — SB foi significativamente mais baixa (1 mês:
40,36 MPa, 6 meses: 38,49 MPa) do que Scotch Bond Multi Purpose — SBMP (1 mês: 51,39
MPa, 6 meses: 47,61 MPa) e Clearfil SE Bond — CSE (1 mês: 47,49 MPa, 6 meses: 44,52
MPa) após 1 e 6 meses de armazenamento, mas todos os três sistemas foram equivalentes
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após 15 meses de armazenamento (SB=15,96 MPa, SBMP=21,92 MPa, CSE=21,6 MPa). Isso
pode representar mecanismos de degradação comuns (ARMSTRONG et al., 2003). 0 Scotch
Bond Multi Purpose não demonstrou uma incidência crescente de falhas na unido durante o

período de armazenamento. Todas as falhas que envolveram a unido com Single Bond foram
falhas mistas (unido e resina composta) (ARMSTRONG et al., 2003).
Estudos sugerem que uma causa do declínio nas forças de adesão é a degradação das
fibras coldgenas. Entretanto, foi levantada a preocupação de que as fibras coldgenas da

dentina podem ser estáveis em água que não contenha bactérias orais nem enzimas. No exame
sob MEV (microscopia eletrônica de varredura) e MET (microscopia eletrônica de

transmissão), foram encontradas alterações micromorfológicas (desarranjo da rede coldgena,
ampliação do espaço interfibrilar e afinamento do diâmetro das fibras coldgenas) nos
espécimes após 500 dias em água. As fibras coldgenas desnudas da dentina condicionada
foram suscetíveis à hidrólise devido ao contato direto com a água (HASMIMOTO et al.,

2003b).
Clinicamente, a deterioração marginal das restaurações de compósito permanece

problemática e forma a principal razão que encurta dramaticamente o tempo de vida das
restaurações adesivas (VAN MEERBEEK et al., 1998 a apud DE MUNCK, et al., 2003). Um
fator conhecido que degrada as adesões dente / compósito é a exposição à água. Outro fator
promotor de

degradação é o solvente residual do adesivo ou água superficial

insuficientemente removida (SANTERRE et al., 2001 apud DE MUNCK, et al., 2003).
A exposição indireta da interface resina-dentina à água por quatro anos não diminuiu
significativamente a força de adesão dos adesivos testados (Opti Bond Solo, Scotch Bond 1,

Opti Bond Dual-cure e Scotch Bond Multi Purpose). A exposição direta à água não afetou
significativamente (p=0,62) a força de adesão de Opti Bond Dual-Cure, enquanto a
diminuição na força de adesão de Scotch Bond Multi Purpose foi quase significativa
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(p=0,069). A força de adesão de ambos os adesivos de condicionamento total com dois passos
caiu significativamente. A resina aderida ao esmalte protege a adesão resina / dentina contra a

degradação, enquanto que a exposição direta à água por quatro anos afeta as adesões
produzidas por adesivos de condicionamento total com dois passos. Na situação clinica, podese confiar na adesão dentindria durável usando adesivos de condicionamento total com tits ou
dois passos se todas as margens cavitárias estiverem localizadas no esmalte. Para cavidades
com margens terminando em dentina, adesivos de condicionamento total com tits passos são

preferíveis (DE MUNCK, et al., 2003).
Um estudo mostra a degradação de sistemas adesivos, in vivo e in vitro, onde o

Clearfil SE Bond reduziu sua força de adesão em 35,41%, in vivo, após um ano de
armazenamento. 0 sistema adesivo Clearfil Protect Bond aumentou sua força de adesão em

4,07%. Não houve diferença entre o mecanismo de degradação dos sistemas adesivos
autocondicionantes in vivo e in vitro (DONMEZ et al., 2005).
Os sistemas adesivos contemporâneos geralmente produzem forças de adesão elevadas

dentina quando testados após 24 horas de armazenamento em água. A falta de infiltração
completa dos monômeros resinosos na matriz dentindria desmineralizada é considerada a
principal razão para tal força de adesão ser reduzida ao longo dos anos. Aparentemente, a

penetração de resina deficiente facilita a permeação de fluidos externos que por fim
comprometem o desempenho da interface aderida. Restaurações adesivas armazenadas em

água podem resultar em redução das propriedades mecânicas. Esta redução compromete a
longevidade da adesão. 0 sistema adesivo Single Bond apresentou uma redução na força de

adesão de 36,32% após seis meses. 0 adesivo One-Step reduziu 41,39% e o Clearfil Liner
Bond 2V apresentou um aumento na força de adesão de 11,9% (CARRILHO et al., 2004).
Os espécimes armazenados em água ficaram visivelmente mais escuros após um mês
de armazenamento. Isso pode contribuir para o manchamento marginal observado em ensaios
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clínicos em longo prazo usando restaurações adesivas, particularmente se uma camada mais
espessa de adesivo for aplicada junto ao ângulo cavo-superficial (BURROW, TYAS, 1999

apud CARRILHO et al., 2004).
A resistência à tração para o sistema adesivo Opti Bond FL em um mês, seis meses e
cinco anos de armazenamento foi de 52,63, 14,77 e 23,57 MPa, respectivamente. A
morfologia interfacial em MET (microscopia eletrônica de transmissão) demonstrou

degradação hidrolitica dos componentes da camada híbrida com 44 meses de armazenamento
(ARMSTRONG et al., 2004).

Cavidades restauradas com Single Bond e compósito Filtek Z-250 sofreram redução
na força de adesão após um ano de armazenamento em água a 37 °C no grupo controle

(redução de 36,63%) e no grupo que sofreu ciclagem termo-mecânica (redução de 13,71%). A
combinação da ciclagem térmica e mecânica diminuiu a força de adesão quando comparado
com grupo controle (BEDRAN DE CASTRO, PEREIRA, PIMENTA, 2004).
Um estudo, in vivo, demonstrou que as interfaces fraturadas das uniões resina / dentina
obtidas usando um primer autocondicionante após um ano de função exibiram porosidade
aumentada na interface adesiva e resina adesiva, enquanto a força de adesão permaneceu

inalterada. Os autores especularam que a porosidade aumentada na interface adesiva com o
passar do tempo pode ter ocorrido através de trajetos de nanoinfiltração que se desenvolveram
dentro da camada híbrida (SANO et al., 2001 apud BEDRAN DE CASTRO, PEREIRA,

PIMENTA, 2004).
Camadas espessas do sistema adesivo Single Bond impedem a evaporação adequada
do solvente, levando a pobre polimerização e diminuição da força de adesão (BEDRAN DE
CASTRO, PEREIRA, PIMENTA, 2004).
A força de resistência à. micro-tração (11TBS) à dentina diminuiu significativamente
durante o período de quatro anos de armazenamento em água de um ionômero de vidro
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modificado com resina (Fuji Bond LC). Após 24 horas e quatro anos, a 1.1TBS mais baixa foi
registrada quando a dentina não foi pré-tratada (24 h: 16,5 MPa e 4 anos: 2,4 MPa). A 1.1TBS
mais elevada foi obtida após o pré-tratamento com ácido polialquenóico (24 h: 31,3 MPa e 4
anos: 9,7 MPa), embora ela não tenha sido significativamente diferente dos espécimes que
foram pré-tratados usando ácido fosfórico (24 h: 26,1 MPa e 4 anos: 6,2 MPa). O pré-

tratamento da dentina com ácido fosfórico intensificou o embricamento micro-mecânico às
custas do potencial de ligação química com hidroxiapatita. O número elevado de falhas pré-

teste registrado quando Fuji Bond LC foi aplicado à dentina condicionada com ácido fosfórico
(em comparação com a dentina pré-tratada com ácido polialquenóico). Embora as adesões dos

ion6meros de vidro modificados com resina â dentina pareceram não muito duráveis durante
um período de quatro anos, a efetividade

e a durabilidade adesiva podem ser

significativamente melhoradas através do pré-tratamento da dentina com ácido polialquenóico
(DE MUNCK et al., 2004).
A adesão com condicionamento total e Single Bond, forneceu os melhores resultados,

quando comparada a uma técnica de autocondicionamento e remoção do coldgeno com
Na0C1 10%. Não foi observada interação entre o tratamento superficial e o tempo de
armazenamento. 0 tempo de armazenamento não afetou adversamente as forças de adesão. A

força de adesão média para os espécimes do grupo com condicionamento total (15,4 MPa) foi
similar à força de adesão média para os espécimes tratados com o adesivo autocondicionante

(16 MPa). Após armazenagem por 12 meses, a força de adesão média para os espécimes
tratados com os espécimes autocondicionantes foi reduzida numericamente para 13,3 MPa,
enquanto a força de adesão média para os espécimes de condicionamento total permaneceram

estáveis em 17,2 MPa. Para um dia e 12 meses pós-adesão, o uso de um sistema adesivo
baseado no condicionamento com ácido fosfórico pode ser considerado como a primeira
escolha. Entretanto, o adesivo autocondicionante também apresentou resultados bons e
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estáveis após 12 meses de armazenamento em água. A técnica da remoção do coldgeno, a

outra alternativa avaliada para melhorar a força de adesão, apresentou resultados pobres e não
deve ser usada em conjunto com o sistema adesivo testado (PIMENTA et al., 2004).
Após 24 h, os sistemas adesivos Single Bond (10,86 MPa) e Excite (12,72 MPa)

apresentaram força de adesão maior que o sistema adesivo autocondicionante Prompt L-Pop
(8,66 MPa) na dentição decidua (TORRES et al., 2004).

A força de adesão média mais elevada foi obtida com um tempo de armazenamento de
1 semana e uma velocidade de corte de 2,6 m/s. A média mais baixa foi encontrada quando os

espécimes foram preparados imediatamente após a inserção da resina composta e fatiados a
0,5 m/s. 0 tempo de armazenamento e a velocidade de corte podem afetar os resultados da

força de adesão (REIS et al., 2004a).
0 sistema adesivo Single Bond (SB) e Syntac Single Component (SC) obtiveram força

de adesão mais elevada com a dentina re-hidratada com 0 e 2,5 pi de água, para One-Step
(OS) a força de adesão foi mais elevada com 4,0 ill de água. Independente dos graus de
umidade após o condicionamento ácido, reduções na força de adesão foram observadas após 6
meses de armazenamento para SB e OS (p<0,05). Não foi encontrada diferença na força de
adesão entre o armazenamento por 24 h e 6 meses quando a umidade foi ajustada As
condições extremas. Redução significativa na força de adesão foi observada quando a

umidade foi ajustada em 2,5 t1. A presença de água residual durante a polimerização do
agente adesivo tem um efeito prejudicial na formação da camada híbrida, pois ela interfere
nas propriedades mecânicas do sistema adesivo. Nas regiões mais profundas da camada
híbrida, a concentração mais elevada de água pode comprometer a polimerização do adesivo.
Cadeias de polímero pobremente polimerizadas seriam mais fracas e menos estáveis com o
passar do tempo em comparação com aquelas formadas em regiões livres de água (REIS et
al., 2004b).
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Fibras colágenas incompletamente infiltradas na dentina condicionada com ácido são
suscetíveis à degradação. Matrizes coldgenas parcialmente desmineralizadas preparadas a
partir da dentina humana foram armazenadas em saliva artificial. Espécimes controle foram
armazenados em saliva artificial contendo inibidores de enzimas proteolfticas, ou óleo mineral
puro. Após 24 horas, 90 e 250 dias foram examinadas a extensão da degradação da matriz

coldgena desmineralizada. As matrizes coldgenas parcialmente desmineralizadas foram quase
completamente destruidas nos espécimes experimentais de 250 dias, mas não quando
incubadas com inibidores enzimáticos ou óleo mineral. A análise funcional enzimática do pó
da dentina revelou nil/6s baixos de atividade colagenolitica que foi inibida por inibidores da
protease ou clorexidina a 0,2%. Os espécimes removidos da saliva artificial após 24 horas e

90 dias revelaram matriz colágena desmineralizada que tinham 5 a 6 gm de espessura. Todos
os espécimes que foram recuperados da saliva artificial após 250 dias exibiram perda
completa ou parcial da matriz coldgena desmineralizada, revelando as vanguardas da

desmineralização que foram criadas pelo condicionamento com ácido fosfórico. As fibras
coldgenas remanescentes estavam esparsamente distribuídas, mas mantiveram seus padrões de
estriamento transversal. Os espécimes que foram envelhecidos em óleo mineral puro
mantiveram sua matriz colágena desmineralizada, embora elas parecessem colapsadas (2-4
gm de espessura) devido à desidratação do espécime (PASHLEY et al., 2004).
No ensaio colagenolitico funcional, quando o pó da dentina foi incubado nas mesmas

concentrações dos 4 inibidores da protease usados no estudo morfológico, a atividade
colagenolitica foi inibida em 73% (p<0,05). A pré-incubação do pó da dentina em gluconato
de clorexidina a 0,2% por 60 segundos inibiu a atividade colagenolitica a níveis próximos a
zero (p<0,05). 0 condicionamento ácido do pó da dentina mineralizada com ácido fosfórico a

37% por 15 segundos reduziu a atividade colagenolftica em 65% (p<0,05) (PASHLEY et al.,
2004).
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Um estudo avaliou o desempenho clinico de um primer autocondicionante (Tyrian
SPE) em cavidades Classe V e comparou com um adesivo dentindrio (One-Step). Para os dois
adesivos, a retenção foi baixa (50-56%) após um período de 18 meses. Não houve diferença
significativa (p=0,75) entre os dois sistemas adesivos. 0 pH do primer autocondicionante
pode ter desmineralizado inadequadamente a superfície dental e não contribuiu para uma boa

retenção nas margens de esmalte. Quando o condicionamento ácido é realizado antes da
aplicação do sistema adesivo, a retenção aumenta (BRACKETT et al., 2005).
A redução da durabilidade de resistência de unido à dentina de acordo com o tempo de
armazenamento em água pode ser verificado em apêndice (Quadro 1).
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3

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Revisar a literatura sobre a durabilidade e a compatibilidade entre componentes da

adesão à dentina para diferentes estratégias.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Constatar a adesão entre material restaurador e substrato dentindrio.

•

Revisar a literatura sobre o efeito do tempo de armazenamento na força de adesão

de sistemas adesivos no substrato dentindrio.
•

Identificar dentre os tipos de sistemas adesivos, qual apresenta maior durabilidade

de adesão de acordo com o tempo de estocagem.
•

Conhecer o mecanismo de degradação responsável pela redução da força adesiva.
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•

Analisar a influência do sistema adesivo na força de adesão após diferentes

períodos de armazenamento.
•

Verificar a compatibilidade entre componentes da adesão ao substrato dentindrio e

sua força de adesão.
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4 DISCUSSÃO

A microinfiltração nas margens de restaurações de resina composta tem sido objetivo
de preocupação para o clinico, levando pesquisadores a estudarem este fenômeno,
especialmente onde a margem gengival localiza-se no limite amelodentindrio. Os adesivos
dentindrios vêm evoluindo, no intuito de prover retenção micromecânica adicional e melhor
vedamento marginal nos términos cervicais de cavidades onde não mais existe esmalte nas
margens do preparo, mas sim dentina e / ou cemento, estes últimos com características
histoquimicas diferentes do esmalte.
A técnica em que, após o condicionamento ácido, a dentina é seca com uma bolinha de
algodão umedecida ou com jato de ar ocasiona uma menor microinfiltração do que deixar a
dentina sobre-umedecida (VAN MEERBEEK et al., 1998).
0 sistema Single Bond possui como solventes o etanol e água. Resultados obtidos em
uma pesquisa experimental mostraram que o sistema Single Bond apresentou, em termos de
infiltração marginal, os menores indices de infiltração marginal em relação a três outros
sistemas testados (TORRES, ARAÚJO, 2000). 0 sistema adesivo Single Bond apresentou
força de união semelhante quando a dentina estava úmida — seca com papel (19,2 MPa),
molhada — linha continua de água (23,2 MPa) e sobre-umedecida (20,3 MPa) (SWIFT,
BAYNE, 1997).
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Para diminuir a sensibilidade deve-se usar sistemas adesivos com certo grau de
superfície úmida (TAY, GWINNETT, WEI, 1998b). Já outros estudos demonstram que a
água em excesso compromete a adesividade (XIE et al., 1993; JACOBSEN et al., 995; TAY

et al., 1995 apud TAY, GW1NNETT, WEI, 1998b).
Com o uso de adesivo a base de água, pode-se secar com ar a dentina após o
condicionamento ácido deixando seca, pois permite com que a água no primer re-hidrate a
matriz de fibras coldgenas, sem o risco de hibridização incompleta. Portanto, isto pode
minimizar a diluição do componente primer (TAY, GWINNETT, WEI, 1998b).
Os mecanismos de adesão podem ser diferentes para cada sistema adesivo. Para o
sistema adesivo Prime & Bond NT, a secagem da dentina condicionada com ar diminui a
força de adesão de um terço A metade da obtida com a dentina umedecida. 0 mecanismo de

adesão pode ser um processo de hibridização intertubular. A penetração de resina na dentina
intertubular pode ser comprometida e resultar na formação de uma hibridização com falhas ou
regido hibridóide (PERDIGÃO et al., 1999).
0 sistema adesivo Single Bond resulta em uma densa rede de anastomoses tubulares
laterais de resina infiltrada que demonstram hibridização ao redor da parede tubular. 0
mecanismo de adesão do Opti Bond Solo Plus pode ser intermediário entre o Prime & Bond
NT e Single Bond. 0 Opti Bond Solo Plus penetra parcialmente no coldgeno seco colapsado,
resultando em infiltração de resina restrita As regiões superficial e basal da dentina
intertubular condicionada (PERDIGÃO et al., 1999).
Os adesivos contendo o solvente acetona ou etanol apresentam um desempenho
melhor que os adesivos a base de água quando utilizados na técnica de dentina úmida
(MARTIN et al., 1999).
0 sistema Prime & Bond NT constitui-se de um agente monocomponente, sendo a
acetona o solvente. Espécimes preparadas com este sistema mostraram a formação de
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prolongamentos resinosos (tags) no interior dos tilbulos dentindrios, entretanto, em algumas
áreas houve a formação de áreas de desunido de aproximadamente 5 imn. A dissolução
alternada dos espécimes mostrou prolongamentos resinosos lisos englobados por uma camada
rugosa e espessa denotando hibridização (CHAIN et al., 2000).

0 sistema adesivo Prime & Bond apresentou a seguinte força de adesão em dentina
úmida — seca com papel (20,3 MPa), dentina molhada — linha continua de água (20,6 MPa) e

dentina sobre-úmida (22,4 MPa) (SWIFT, BAYNE, 1997). 0 sistema adesivo Opti Bond Solo
Plus, um adesivo monocomponente particulado (25% em peso), tendo etanol como solvente,
mostrou uma boa capacidade de se infiltrar na microestrutura coldgena, formando uma
camada híbrida nítida, preenchendo completamente a estrutura

dentindria alterada e

interagindo com o substrato dentindrio inalterado (CHAIN et al., 2000).
Uma vantagem do sistema adesivo que contém água é que ele é relativamente
insensível à diminuição da umidade na superfície dentindria (PERDIGÃO et al., 2001; 2002).

0 efeito de secar a superfície dentindria tem influencia significativa na microinfiltração
quando se utiliza sistemas adesivos a base de acetona e álcool, diferente dos sistemas adesivos
a base de água. 0 tempo de secagem e a distância têm, portanto, influência significativa na
adesão do sistema adesivo à dentina úmida (PIOCH et al., 2002).
Os sistemas adesivos de frasco único são excelentes materiais para adesão em esmalte.
A umidade não apresentou força de adesão significativa na superfície de esmalte nos sistemas
adesivos testados (MOLL, GARTNER, HALLER, 2002).
Forças de resistência à micro-tração elevadas à dentina, in vitro, são rotineiramente
reportadas com os novos sistemas adesivos de frasco único com condicionamento e aplicação
do primer. Entretanto, adesão dentindria ideal nem sempre é obtida na pratica clinica, pois na
função normal diária, estresses térmicos, má -oclusão, bruxismo habitual, e trauma sobrepõem
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estresses ao dente e ao sistema restaurador, que podem afetar e destruir a unido adesiva
(NIKAIDO et al., 2002).
0 sistema adesivo Prime & Bond NT exibiu microinfiltração elevada nas margens de
dentina quando comparado com outros sistemas adesivos (p<0,01) (CARDOSO, PLACIDO,
MOURA, 2002).
A técnica úmida deve ser preferencial para adesivos a base de acetona. Isto acontece
visto que a acetona não pode expandir na dentina desmineralizada seca. A água é um
importante componente de muitos sistemas adesivos e técnicas (PASHLEY et al., 2002a).
Alguns monômeros hidrofflicos, como o HEMA (2-hidroxietil metacrilato), são
extremamente solúveis em água e acetona. Se o HEMA pode tomar o lugar da água nos
espaços ao redor das fibras coldgenas, pode funcionar como um solvente polimerizável para o
sistema aplicado, conseqüentemente, sendo um facilitador de difusão. A incorporação de
monômeros adesivos dentro desses espaços depende da solubilidade do solvente que ocupa os
espaços, da concentração aplicada, do coeficiente de difusão do monômero no solvente, da
afinidade do monômero pelo substrato e do tempo permitido para a penetração (JACOBSON,
S6DERHOM, 1995 apud NAUFEL, SCHMITT, CHAVES, 2003).
Os sistemas que usam solventes de primers misturados com água beneficiam-se da
adesão úmida, porque ela tende a deixar a matriz dentindria desmineralizada, preparada com
antecedência, numa configuração úmida, expandida, em vez de uma configuração seca,
colapsada (NAKABAYASHI, PASHLEY, 2000 apud NAUFEL, SCHMITT, CHAVES,
2003).
A outra vantagem do sistema adesivo sem acetona é que ele é relativamente insensível
diminuição da umidade na superfície dentindria. Se existir pouca água nesta superfície, ela
pode ser re-hidratada pela água presente no primer ou adesivo. Se muita água está presente na
superfície, este excesso dilui a concentração do monômero no primer ou adesivo, mas
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aparentemente não afeta a força de adesão (AMARAL et al., 2001 apud NAUFEL,
SCHMITT, CHAVES, 2003).
A durabilidade das adesões entre resinas adesivas e dentina é de importância
significativa para a longevidade das restaurações adesivas. A maioria dos estudos reportou
diminuições na força de adesão após o armazenamento em água em longo tempo. Foi relatado
que as forças de adesão resina-dentina durante um período de um ano foram estáveis em
aproximadamente 18 a 20 MPa para o sistema adesivo Clearfil Liner Bond II. Em contraste, o
presente estudo demonstrou que as interfaces fraturadas após um ano exibiram um aumento
da porosidade com o passar do tempo, enquanto a força de adesão permaneceu inalterada. A
força de adesão relativamente estável pode ser devida A resistência da fase orgânica da
dentina. A similaridade entre as forças de adesão medidas em um dia, seis meses e um ano,
juntamente com a perda da resina nos espaços entre as fibras coldgenas, indica que o colágeno
pode contribuir mais para a resistência da adesão dentina-resina na dentina intertubular do que
a resina. A noção de que as fibras coldgenas da matriz dentindria desmineralizada são
suscetíveis à degradação hidrolitica pode não estar correta, pelo menos não dentro de um ano.
Quando a resina entre as fibras coldgenas não estiver bem polimerizada como a resina
imediatamente adjacente As fibras, então ela pode ser lentamente extraída pela água com o
passar do tempo. Também parece haver uma deterioração da adesão entre a matriz resinosa e
as partículas de carga do compósito. Esses dois eventos podem aumentar o volume ocupado
pela água e levar a um módulo de elasticidade mais baixo da camada híbrida. Parece que a
camada híbrida é um elo fraco na ligação da resina A dentina e que ela pode ser suscetível a
ataque hidrolftico. Isso foi sugerido pela porosidade aumentada observada no topo da camada
híbrida com o passar do tempo. A alteração na interface aderida, in vivo, também pode ser
causada pela flexão do dente restaurado sob estresses oclusais. Se ocorrer absorção de água na
interface, pode haver movimento de fluido na junção da resina adesiva e camada híbrida,
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durante a flexão da restauração e do dente, o que pode promover degradação mecânica e

química da resina curada podendo acelerar a remoção de mon6meros e olig6meros solúveis
em água (SANO et al., 1999).
A água pode ter um papel no enfraquecimento das propriedades do agente adesivo,
através da sorção de água, além de degradar a zona de coldgeno não protegido. A sorção e a
solubilidade dos materiais resinosos assim como a quantidade de produtos liberados é
dependente do tempo de armazenamento, do caráter hidrofflico ou hidrofábico do monômero
usado, e do grau de conversão e formação de ligações cruzadas do mon6mero. Associados
com ataques hidrolfticos, elementos físicos, como estresses térmicos e oclusais, podem
desafiar a restauração aderida (GIANNINI et al., 2003).
Adesivos autocondicionante podem apresentar força de adesão maior nas primeiras
vinte e quatro horas em relação a sistemas adesivos de condicionamento ácido total. Mas após
doze meses a força de adesão fica similar (HASHIMOTO et al., 2003a). As avaliações a curto

e longo prazo são essenciais para avaliar a natureza da adesão.
Para o adesivo Etch & Prime 3.0, as forças de resistência ao cisalhamento foram as
mais baixas em todos os períodos avaliados. 0 adesivo Clearfil Liner Bond 2V, que contém
10-MDP (10-metacrilodecametileno), parece ser mais efetivo na força de adesão por ser um
monômero adesivo, obtendo as médias mais elevadas para todos os tempos testados, quando
comparado com outros sistemas adesivos. A camada híbrida formada por esse sistema adesivo
é um pouco mais fina em comparação com os outros sistemas que usam um passo de
condicionamento ácido prévio. A força de resistência ao cisalhamento diminuiu com o passar
do tempo para o adesivo Opti Bond Solo. A presença de água pode degradar o material
polimérico e as fibras coldgenas que não estão envolvidas pelo sistema adesivo, pois o Opti
Bond Solo contém silica coloidal em tamanho micrométrico que impede a penetração na
dentina desmineralizada (KONNO et al., 2003).
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A força de resistência ao cisalhamento de Clearfil Liner Bond foi 16,2 MPa. 0 exame
da superfície dentindria após a fratura revelou a presença de tags de resina nos ttibulos
dentindrios juntamente com ilhas dispersas de camada adesiva entre esses tags de resina,
indicando uma boa adesão também na dentina intertubular (DAVIDSON, ABDALLA, DE
GEE, 1993).
Existem agentes adesivos que fornecem uma força de adesão que excede a resistência
coesiva de um dos substratos, indicando que um aumento adicional da força de adesão não é
relevante. A simulação da pressão de água tubular não diminui por si a força de adesão.
Sistemas e agentes hidrofflicos com mecanismos de ligação iogenica levam vantagem dessa
condição, indicando que esses materiais podem desempenhar, in vivo, superiormente em
comparação com a situação laboratorial. A aplicação de carga através da termociclagem afeta
os sistemas adesivos que deixam a smear layer intacta, mais do que aqueles nos quais a smear

layer teve de ser removida (DAVIDSON, ABDALLA, DE GEE, 1993).
A exposição direta à água resultou em uma diminuição significativa da força de

adesão apenas dos adesivos de condicionamento total de dois passos, mas não daqueles de três
passos. Entre outras características ainda desconhecidas, o procedimento de aplicação do
adesivo em três passos com uma aplicação pouco sensível, a composição aparentemente

favorável a respeito da eficiência da hibridização, o adesivo particulado fornecendo potencial
elástico para absorver choques, a formação de uma camada de resina de ligação separada e a
hidrofobicidade mais baixa da resina curada em comparação com a versão de dois passos,
podem ter resultado na baixa sensibilidade à degradação pela água (DE MUNCK et al., 2003).
0 adesivo Opti Bond Dual Cure penetrou mais uniformemente e mais completamente
a rede de fibras coldgenas, em contraste com Opti Bond Solo. Tal hibridização aquém do ideal
pode explicar, em grande parte, porque a camada híbrida produzida por Opti Bond Solo é
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mais propensa A degradação do que aquela produzida por Opti Bond Dual Cure (VAN
MEERBEEK et al., 1999 apud DE MUNCK, et al., 2003).
A força de adesão â dentina diminui com o passar do tempo e está de acordo com
vários estudos (SANO et al., 1999; GIANNINI et al., 2003; HASHIMOTO et al., 2003;
KONNO et al., 2003; ARMSTRONG et al., 2004; BEDRAN DE CASTRO, PEREIRA,
PIMENTA, 2004).
A degradação dos polímeros é uma questão bastante importante e foi investigada em
muitos campos da ciência. As principais causas da degradação do polímero estão relacionadas
alteração térmica, mecânica ou química da estrutura polimérica. Quimicamente, o evento da
degradação envolve um processo de quebra da cadeia durante o qual as cadeias poliméricas
são clivadas para formar olig6meros e finalmente para formar mon6meros. Existem duas
maneiras principais através das quais as ligações do polímero podem ser clivadas em soluções
aquosas: passivamente através de hidrólise e ativamente através de reação enzimática; como
todos os polímeros biodegradáveis contém ligações hidrolizáveis, seu mecanismo mais
importante de degradação é químico, através de hidrólise simples ou hidrólise catalisada por
enzimas (GOPFERICH, 1996 apud CARRILHO et al., 2004).
A degradação da resina não pode ser totalmente atribuida aos efeitos da água. Na
cavidade oral, a degradação é um processo complexo que inclui desintegração e dissolução
dos materiais na saliva e outros tipos de degradação química / Mica causada pela carga
oclusal e estresses térmicos, bem como ataques enzimáticos e efeitos do pH (CARRILHO et
al., 2004).
A diminuição na resistência à tração e as alterações na ultra-estrutura podem ser
causadas pela sorção de água e resultante degradação hidrolitica da unido adesiva. A
degradação pode ocorrer nos tecidos biológicos (coldgeno dentindrio), componentes
poliméricos da junção resina composta-dentina ou ambos (ARMSTRONG et al., 2004).

73

0 aumento na incidência da falha interfacial indica uma possível degradação da
camada adesiva e / ou camada híbrida. 0 aumento na exposição dos prolongamentos
resinosos (tags) de dentina nos espécimes que tinham os tilbulos correndo paralelamente ã,
superfície após um ano de armazenamento indica uma falha da camada híbrida (BEDRAN DE

CASTRO, PEREIRA, PIMENTA, 2004).
Os autores especulam que alterações micromorfológicas causadas pela degradação da
camada dentindria preparada ou pobre penetração do agente adesivo podem ocorrer na
camada híbrida, e isso foi interpretado como falha adesiva (KITASAKO et al., 2002).
A redução na força de adesão foi derivada da degradação dos componentes da camada
híbrida e não da resina adesiva sobrejacente ou da resina composta (ARMSTRONG et al.,

2004). Vários autores suportam esta teoria (SANO et al., 1999; KITASAKO et al., 2000;
GIANNINI et al., 2003; HASHIMOTO et al., 2003; BEDRAN DE CASTRO, PEREIRA,
PIMENTA, 2004; PASHLEY et al., 2004; PIMENTA et al., 2004) enquanto outros suportam
a teoria da degradação adesiva (SANO et al., 1999; DE MUNCK et al., 2003; CARRILHO et
al., 2004). Acredita-se na possibilidade da degradação hidrolitica dos componentes da camada
híbrida, mas não elimina outros mecanismos ou fatores de degradação. Nem os dados

mecânicos nem a análise da superfície fraturada em MEV (microscopia eletrônica de
varredura) foi capaz de discernir o grau no qual a degradação do coldgeno e / ou resina
adesiva contribui para a probabilidade crescente de falha com o passar do tempo
(ARMSTRONG et al., 2003; DE MUNCK et al., 2003).
A adesão ao esmalte, incluindo condicionamento com ácido fosfórico, forneceu um
bom selamento e protegeu a adesão mais vulnerável resina / dentina contra a degradação
através da exposição à água (DE MUNCK et al., 2004).
A técnica da remoção do coldgeno não permitiu que o adesivo Single Bond, a base de
etanol e água, difundisse bem na dentina condicionada e depletada do coldgeno. As
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porosidades intertubulares criadas pelo tratamento com Na0C1 10% não puderam ser
preenchidas com os mon6meros adesivos, o que pode explicar os baixos valores da força de

adesão (12,9 MPa após 12 meses). Um adesivo autocondicionante experimental suporta a
hipótese de que as fibras coldgenas sejam envolvidas pelos mon6meros resinosos do adesivo
concomitantemente com a desmineralização da dentina, apresentando valores intermediários
de força de adesão após o armazenamento (13,3 MPa) (PIMENTA et al., 2004).
A resistência coesiva dos ionômeros de vidro modificados com resina foi menor do
que a força de adesão real à dentina. 0 aumento de falhas coesivas de Fuji Bond LC após
quatro anos de armazenamento na dentina, quando a dentina foi pré-tratada com ácido

polialquenOico ou ácido fosfórico, pode indicar que o material em si pode ter degradado mais
rápido do que sua adesão à dentina. Outro fator de degradação seria a absorção local de água
por componentes resinosos resultando em uma expansão local do material. Essa camada de

absorção pode então aumentar os fluxos de água através do material e conseqüentemente
acelerar o processo de envelhecimento (DE MUNCK et al., 2004).
Esperam-se forças de adesão mais elevadas sob velocidades de corte mais elevadas.
Além disso, uma velocidade de corte aumentada provavelmente reduz a magnitude dos
movimentos oscilatórios dos discos, conseqüentemente reduzindo os danos relacionados aos
estresses induzidos durante o procedimento de fatiamento. 0 tempo de armazenamento e / ou
a velocidade de corte podem afetar os valores da força de resistência à micro-tração (REIS et
al., 2004a).
Mais pesquisas precisam ser feitas com substratos dentindrios mais relevantes usando
preparos superficiais simulando os aspectos clínicos (isto 6, brocas de alta rotação versus
brocas de baixa rotação).
Os sistemas adesivos atuais de condicionamento total requerem uma superfície

dentindria úmida antes da adesão. Entretanto, a quantidade de água necessária para maximizar

75

a força de adesão foi diferente entre os sistemas adesivos. Enquanto o adesivo a base de
acetona requereu uma superfície mais úmida (2,5-4,0 j.ii de água), os sistemas a base de água
atingiram uma força de adesão mais elevada em uma superfície mais seca (2,5 l.tl de água).
Mesmo quando a dentina foi extensivamente seca com ar por 30 s antes da adesão, as força de
adesão obtidas com os sistemas a base de água não foram significativamente mais baixas do
que quando eles foram aderidos A superfície que tinha sido reumectada com 2,5 III de água. A
força de adesão da dentina desmineralizada extensivamente seca não foi alterada após o
armazenamento por seis meses em água. Embora a força de adesão tenha sido relativamente
mais baixa nessa condição seca, provavelmente devido A incapacidade dos adesivos
expandirem completamente a matriz desmineralizada para infiltração apropriada da resina, a
ausência de água (para o sistema a base de acetona) ou sua baixa concentração (para os
sistemas a base de acetona que conduzem a água para a superfície) foi o fator chave que
permitiu uma melhor polimerização dos adesivos, portanto, tornando-os mais estáveis no
passar do tempo. A água teve a maior capacidade de re-expandir a matriz dentindria
desmineralizada. Quando uma superfície dentindria seca com ar é reumectada com 4,0 de
água, a força de adesão diminuiu significativamente para os sistemas adesivos a base de água,
mas não para sistemas adesivos a base de acetona (REIS et al., 2004b).
A inclusão de mon6meros altamente hidrofflicos nos sistemas adesivos,
particularmente naqueles chamados de passo único, adesivo autocondicionante, está
transformando os adesivos dentais em membranas permeáveis que são altamente suscetíveis
aos efeitos degradantes da água (TAY et al., 2002; CARRILHO et al., 2004 apud REIS et al.,
2004b).
0 uso de monômeros relativamente mais hidrof6bicos na formulação dos sistemas
adesivos pode reduzir a degradação em longo prazo, embora sejam incompatíveis com tal
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substrato dentindrio úmido (KITASAKO et al., 2001; HASHIMOTO et al., 2001; OKUDA et
al., 2001 apud REIS et al., 2004b).
Sistemas adesivos a base de etanol apresentam maior força de adesão quando
aplicados em dentina úmida após condicionamento ácido total (CARDOSO et al., 2005).
Os primers autocondicionantes combinam os passos de condicionamento e aplicação
do primer em um procedimento. Os primers autocondicionantes são aplicados à dentina
coberta pela smear layer, seguida por breve secagem com ar e aplicação da resina adesiva. As
instruções dos fabricantes especificam que a superfície com o primer aplicado não deve ser
lavada com água. Portanto,

o componente acidic() dos primers autocondicionantes

desmineraliza através da smear layer e se difunde em uma curta distância na dentina
subjacente, resultando na criação de uma smear layer fina com ligações fortes à dentina. Os
primers autocondicionantes revelam menor capacidade de condicionamento devido ao seu pH
relativamente elevado quando comparado com o pH dos condicionadores ácido fosfórico
(OGATA et al., 2001).
Para adesivos de condicionamento total, um gradiente crescente de difusão dos
monõmeros resinosos dentro da dentina condicionada com ácido resulta em zonas
incompletamente infiltradas ao longo do fundo das camadas híbridas que contêm fibras
colágenas desnudas. Essas zonas corresponderam com locais de diferentes modos de
nanoinfiltração da prata dentro das camadas híbridas (TAY et al., 2002 apud PASHLEY et al.,
2004). Para os adesivos autocondicionantes, a infiltração incompleta de resina também foi
observada como nanoinfiltração dentro das camadas híbridas, apesar da habilidade desses
adesivos condicionarem e prepararem o substrato simultaneamente. Isso foi atribuído
remoção incompleta da água que está associada com os monõmeros resinosos hidrofflicos
através das ligações de hidrogênio (PASHLEY et al., 2004).
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A degradação hidrolitica das fibras coldgenas desnudas ocorre na ausência de
colonização bacteriana. Já que o ácido fosfórico a 37% diminuiu a atividade colagenolftica

funcional da dentina, os autores especulam que a degradação da matriz dentindria
desmineralizada, observada através de MET (microscopia eletrônica de transmissão), foi

devida a enzimas que foram liberadas lentamente da matriz dentindria mineralizada
subjacente durante o período de incubação de 250 dias. 0 desaparecimento completo ou

parcial da matriz dentindria desmineralizada nos espécimes que foram removidos da saliva
artificial após 250 dias forneceu evidência morfológica da efetividade da atividade
colagenolitica testada na dentina pulverizada (PASHLEY et al., 2004).

Foi demonstrado recentemente que a clorexidina possui propriedades inibidoras
desejáveis, mesmo em concentrações baixas. A inibição completa das atividades da gelatinase
MMP-2 e MMP-9 ocorreram com concentrações de clorexidina baixas como 0,03%
(GENDRON et al., 1999 apud PASHLEY et al., 2004). Assim, a técnica atualmente aceita da
aplicação de uma solução desinfetante de clorexidina A dentina condicionada com ácido antes

do uso de adesivos de condicionamento total pode ter méritos potenciais adicionais na
degradação de fibras coldgenas em camadas híbridas dentindrias, independente de suas

propriedades antimicrobianas amplamente conhecidas (PASHLEY et al., 2004).
0 efeito dos fluidos pode ser mais ou menos significativo dependendo da

profundidade e da localização da dentina bem como do seu pré-tratamento. Constatou-se que
os materiais que requerem a remoção da smear layer para obtenção de uma adesão são mais
sensíveis a fluidos pulpares (PASHLEY, 1991 apud DAVIDSON, ABDALLA, DE GEE,
1993). Alguns autores relatam que a queda da força de adesão dos agentes adesivos
dentindrios testados não está diretamente relacionada ao modo do pré-tratamento da dentina

em termos de remoção ou manutenção da smear layer intacta (DAVIDSON, ABDALLA, DE
GEE, 1993).
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Acredita-se que os dentes endodonticamente tratados se tornam mais fracos ou são
mais friáveis do que os dentes vitais e requerem reforço para manter um dente com coroas,
núcleos ou um pino com resina composta. Entretanto, a quantidade de tecido dental perdida
devido à cárie, preparo endodôntico e fabricação de uma coroa ou pino resultam em um
enfraquecimento significativo do dente. Recentemente, a oportunidade para a restauração de
dentes não-vitais com resina composta aumentou devido ao desenvolvimento de sistemas
adesivos dentindrios melhores. Uma restauração de resina composta permite que um dente
não vital seja restaurado apenas através da reposição da estrutura dental faltante, pois um
sistema adesivo dentindrio pode reforçar a estrutura dental remanescente (NIKAIDO et al.,
1999).
Irrigadores químicos (solução salina — controle, hipoclorito de sódio a 5%, peróxido de
hidrogênio a 3%) afetaram adversamente as forças de adesão â dentina, especialmente para
Single Bond e Super Bond C & B. 0 sistema adesivo autocondicionante Clearfil Liner Bond
II foi o menos afetado pelos irrigadores químicos usados em canais radiculares. 0 efeito dos
irrigadores químicos na adesão dentindria ainda não está claro. Entretanto, o hipoclorito de
sódio danifica os componentes orgânicos da dentina, principalmente o coldgeno. Isso pode
influenciar a penetração dos monômeros na estrutura dentindria desmineralizada. Além disso,

o hipoclorito se quebra em cloreto de sódio e oxigênio. 0 peróxido de hidrogênio também se
quebra em água e oxigênio. A liberação de oxigênio ocorre através da reação química do
per6xido de hidrogênio com o hipoclorito de sódio. O oxigênio de tais substâncias químicas
causa forte inibição da polimerização interfacial dos materiais adesivos resinosos (NIKAIDO
et al., 1999).
Pesquisas futuras devem investigar a força de adesão à dentina endoWntica tratada
alternadamente com EDTA e Na0C1, bem como â. dentina que havia sido contaminada por
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materiais de preenchimento endod6ntico para simular a situação clinica (GASTON et al.,

2001).
Com o uso de ácido fosfórico, a permeabilidade da dentina aumenta, resultando em
um fluxo no sentido externo de fluido através dos tilbulos dentindrios devido a efeitos de
tensão superficial microtubular. Irrigadores químicos residuais e seus produtos no fluido
podem contaminar a superfície dentindria, o que pode afetar a penetração da resina na
estrutura dentindria e / ou a polimerização do mon6mero na dentina desmineralizada.
Acredita-se que isso seja a causa da diminuição nas forças de adesão para Single Bond e

Superbond C & B. Por outro lado, para Clearfil Liner Bond II, que tem um condicionador
mais suave, os smear plugs permaneceram na superfície condicionada, o que pode bloquear os

contaminantes

nos

ttibulos dentindrios

selando a superfície. 0

uso do sistema

autocondicionante Clearfil Liner Bond II pode ser útil para restaurações de compósito em
dentes endodonticamente tratados (NIKAIDO et al., 1999).
A condição de armazenamento influencia na durabilidade de adesão dentindria com
cimentos resinosos em longo prazo. Para Panavia 21, que usa um primer autocondicionante,
produz desmineralização suave da superfície dentindria e quase todas as falhas foram adesivas
entre a superfície dentindria e a resina em um dia e um ano de armazenamento. Por outro lado,

Bistite e Masa Bond usam ácido cítrico a 10% com cloreto férrico a 3% como condicionador
superficial, que desmineraliza agressivamente a superfície dentindria. Para Bistite, falhas
coesivas parciais ou completas aumentaram na dentina (KITASAKO et al., 2000).

Acredita-se que a resina não infiltra completamente nas fibras

coldgenas

descalcificadas na base da camada híbrida (KITASAKO et al., 2000). Espécimes aderidos
usando Super Bond C & B geralmente falharam abaixo da camada híbrida onde a dentina

desmineralizada permaneceu exposta e o adesivo falhou em envelopar a rede de fibras
coldgenas (KIYOMURA, 1987 apud KITASAKO et al., 2000).
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A troca da solução de armazenamento também pode induzir a perda de cálcio da
dentina, resultando em exposição adicional do coldgeno da dentina, o que poderia ter um
efeito importante na hidrólise das fibras coldgenas desprotegidas. Inversamente, um equilíbrio
da transferência de ions cálcio entre a dentina e as soluções de armazenamento não trocadas
seria estabelecido na solução. Acredita-se que uma deficiência de resina na base da camada
híbrida possa ser o elo fraco para obter uma adesão durável. Isso também está associado com
uma possível degradação do cimento resinoso que poderia influenciar a durabilidade da
adesão. 0 agente silano parece ser o elo mais fraco entre as partículas de carga e a matriz
resinosa na presença de água. Isso pode produzir mais espaços onde a água poderia facilmente
infiltrar através do cimento resinoso (KITASAKO et al., 2000).
Os cimentos resinosos produziram forças de adesão elevadas (12-23 MPa), e que as
forças de adesão ao terço apical foram significativamente mais elevadas (p<0,05) do que ao
terço cervical ou médio com qualquer cimento. Devido à densidade dos tabulos ter aumentado
da dentina cervical para a apical, se a força de adesão estivesse correlacionada a formação de

tags de resina, a força de adesão deveria diminuir apicalmente porque a densidade de tabulos
diminui. Isso não foi o caso. A força de adesão apical foi significativamente maior (p<0,05)
com ambos os cimentos resinosos (Panavia 21 e C & B Metabond), em comparação com a
dentina cervical ou média. Aparentemente, a força de adesão está relacionada mais à área de
dentina sólida do que à densidade tubular. A força de adesão mais elevada na regido apical foi
devido a sua estrutura intrínseca em vez da presença ou ausência da smear layer (GASTON et
al., 2001).
A formação da camada híbrida é um fator importante para criar uma unido forte entre a
resina e a dentina, e uma unido adesiva ótima entre o adesivo resinoso e a camada híbrida é
igualmente importante. 0 estresse de carga é concentrado principalmente na interface entre o
adesivo e o topo da camada híbrida. Os espécimes aderidos geralmente falham abaixo da
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camada híbrida onde a dentina desmineralizada permanece exposta e o adesivo pode falhar
em envelopar ou preencher a rede de fibras coldgenas. Acredita-se que a camada hibridóide é

o elo mais fraco para obter uma adesão durável em longo tempo (NIKAIDO et al., 2002).
As restaurações diretas de compósito devem ser o primeiro tratamento de escolha para
restaurações posteriores. Entretanto, em certas situações, como quando restaurações grandes
são necessárias, restaurações indiretas devem ser selecionadas. Se restaurações indiretas
forem selecionadas, uma camada de cobertura com resina consistindo de um sistema adesivo
dentindrio e uma resina composta fluida deveria ser aplicada à superfície dentindria para
melhorar as forças de adesão do cimento resinoso à dentina (JAYASOORIYA et al., 2003).
A adesão dentindria é designada para produzir um selamento hermético entre uma
restauração de compósito e a dentina circundante. 0 uso de um cimento resinoso de
polimerização dual em combinação com a adesão dentindria reduziu o problema da perda de
retenção (MILLEDING, ORTENGREN, KARLSSON, 1995 apud OZTURK, AYKENT,
2003). Autores modificaram o procedimento de cimentação e aplicaram o agente adesivo
dentindrio (ART Bond, Coltene) à dentina recém preparada. Essa técnica resultou em um
aumento considerável nos valores da força de adesão (PAUL, SCHARER, 1997 apud
OZTURK, AYKENT, 2003).
A água é a solução mais popular usada. Essa solução de armazenamento parece
fornecer um meio simples e de baixo custo para o armazenamento de dentes para um estudo
da durabilidade da adesão. Os dados da troca diária de Agua podem ser úteis para um teste
acelerados das forças de adesão em longo termo. Mais estudos com períodos de observação
mais longos são necessários para investigar a durabilidade da força de adesão à dentina do
cimento resinoso (KITASAKO et al., 2000).
Para a realização de uma restauração adesiva, não se pode considerar um substrato
dental isolado. É conveniente considerar um conjunto, assim como selecionar materiais e
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técnicas apropriadas, verificando sua segurança e biocompatibilidade, para obter o máximo de
rendimento dos materiais odontológicos em cada estrutura

e proteção do complexo

dentinopulpar.
Várias teorias podem ser propostas para descrever os mecanismos de degradação
específicos da unido dentina - adesivo, entretanto, métodos adicionais de análise química são
necessários para descrever precisamente esses mecanismos

e estudos continuados são

necessários. Novas pesquisas são necessárias em busca de maior efetividade e longevidade
dos agentes de unido para a superfície dentindria.
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5 CONCLUSÃO

A técnica em que, após o condicionamento ácido, a dentina é seca com uma bolinha de
algodão umedecida ou com jato de ar ocasiona uma menor microinfiltração do que deixar a

dentina sobre-umedecida (VAN MEERBEEK et al., 1998).
Os sistemas adesivos contendo o solvente acetona ou etanol apresentam um
desempenho melhor que os adesivos a base de água quando utilizados na técnica de dentina
úmida (MARTIN et al., 1999; PASHLEY et al., 2002a, CARDOSO et al., 2005).
A durabilidade das adesões entre resinas adesivas e dentina é de importância

significativa para a longevidade das restaurações adesivas. A maioria dos estudos reportou
diminuições na força de adesão após o armazenamento em água ao longo do tempo.
A água pode ter um papel no enfraquecimento das propriedades do agente adesivo,
através da sorção de água, além de degradar a zona de coldgeno não protegido (GIANNINI et
al., 2003; HASHIMOTO et al., 2003a; CARRILHO et al., 2004). A redução na força de
adesão pode ser devido A degradação dos componentes da camada híbrida e / ou degradação
adesiva. A condição de armazenamento influencia na durabilidade de adesão dentindria com
cimentos resinosos em longo prazo (KITASAKO et al., 2000).
As forças de adesão dos cimentos resinosos, de cura dual ou química, aumentam

significativamente durante as primeiras 24 horas e necessitam de um período para que ocorra
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maturação do cimento. As forças de adesão precoce indicam fortemente que restaurações
recentemente cimentadas não devem ser carregadas por pelo menos uma hora depois da

inserção e que o excesso de cimento deve ser removido antes da presa (BURROW et al.,
1996). A exposição à luz do sistema adesivo e do cimento resinoso resultou em força de
adesão significativamente mais elevada do que a cura química apenas (p<0,05) (FOXTON et
al., 2003). 0 tipo de cimento resinoso e sistema adesivo influencia na força de adesão na

superfície dentindria (KURASHIGE et al., 2003; LATTA, KELSEY, 2004). A cimentação de
inlays cerâmicos testados com a técnica onde o sistema adesivo é aplicado imediatamente

após a conclusão do preparo resultou em forças de adesão mais elevadas à dentina (OZTURK,
AYKENT, 2003).
Especula-se que a incompatibilidade dos adesivos simplificados com resinas curadas
quimicamente possa estar relacionada â acidez desses sistemas (SANARES et al., 2001).
Sistemas adesivos simplificados são incompatíveis com cimentos resinosos de presa dual ou

autopolimerizáveis (SALZ et al., 2004).
A polimerização foto-iniciada do cimento resinoso de cura dual é necessária para obter
uma adesão ótima à dentina do canal radicular. Uma redução na força de adesão ocorreu

quando a polimerização da resina composta de cura dual foi iniciada quimicamente, o que foi
associado com uma redução significativa no grau de conversão da resina composta. Mais
pesquisas com materiais similares e sua adequação com os pinos de fibra recentemente
desenvolvidos para a restauração de dentes endodonticamente tratados, são, portanto

necessárias (FOXTON et al., 2003).
Novas pesquisas são necessárias em busca de maior efetividade e longevidade dos
agentes de unido para a superfície dentindria.
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APÊNDICE

Quadro 1: Durabilidade da resistência de unido h dentina
AUTORES

ANO

Burrow,
Tagami &
Hosoda.

1993

Sano et al.

1999

Ikemura et
al.

2002

Armstrong et
al.

2003

ADESIVOS

Clearfil Photo
Bond (CPB)
KB Bonding (KB)
Super Bond Dliner (DL)

Clearfil Liner
Bond II (CLBII)
FL-Bond (FB)
Mega Bond (MB)

Scotch Bond
Multi Purpose
(SBMP)
Single Bond (SB)
Clearfil SE Bond
(CSE)

TEMPO
(armazenado
em água)

1 ano

1 ano

2 anos

15 meses

ADESÃO
IMEDIATA
(MPa)

1 dia: CPB=10,6
KB=I3,2
DL=15,1
1 mês: CPB=9,2
KB=12,8
DL =18,4
3 meses: CPB=8,5
KB=13,4
DL =13,8
6 meses:
CPB=10,5
KB=14,0
DL =12,3
1 dia: CLBII=4,6
6 meses:
CLB 11=16,2
1 dia: FB=22,2
MB=25,7
1 mês:
SBMP=51,39
SB=40,36
CSE=47,49
6 meses:
SBMP=47,61
SB=38,49
CSE=44,52

ADESÃO APÓS
TEMPO DE
ESTOCAGEM
(MPa)

REDUÇÃO
( %)

CPB=10,2
KB=I3,1
DL =13,3

CPB=3,77%
KB=0,75%
DL =11,92%

CLBII=12,8

CLBII=aumentou
178,26%

FB=20,8
MB=20,3

FB=6,3%
MB=21,0%

SBMP=21,92
SB=15,96
CSE=21,60

SBMP=57,34%
SB=60,45%
CSE=54,51%
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De Munck et
al.

Giannini et
al.

2003

2003

Hashimoto et 2003a
al.

Iracki et al.

2003

Koshiro et al.

2003

Konno et al.

2003

Opti Bond Solo
(OP)
Scotch Bond 1
(SB1)
Opti Bond Dualcure (OPD)
Scotch Bond
Multi Purpose
(SBMP)

Bond-1 (B1)
One Step (OS)
Opti Bond Solo
(OP)
Prime & Bond
(PB)
Single Bond (SB)
Stae (ST)
Syntac Sprint
(SS)
Tenure Quick
(TQ)

One up Bond F
(OUF)
One Bond (OB)

Opti Bond FL
(OP)
Clearfil SE Bond
(CSE)
Unifil Bond (UB)
Single Bond (SB)
Clearfil Liner
Bond 2V
(CLB2V)
Scotch Bond
Multi Purpose
(SBMP)
Opti Bond Solo
(SOLO)
Prime & Bond NT
(PBNT)
Etch & Primer 3.0
(E&P)

4 anos

6 meses

12 meses

6 meses

I ano

6 meses

24 hs: OP=34,8
SB1=52,2
OPD=53,6
SBMP=45,6

1 semana:
B1=15,56
OS=17,19
OP=8,84
PB=14,60
SB=16,17
ST=10,22
SS=10,18
TQ=11,63
3 meses :
B1=12,04
OS=16,54
OP=7,64
PB=12,67
SB=17,57
ST=8,73
SS=8,59
TQ=8,80
24 h: OUF=68,4
OB (úmido)=42,9
OB (seco)=14,0
6 meses:
OUF=19,3
OB (úmido)=32,5
OB (seco)=5,9
24 hs:
OP=30,7
CSE=28,3
1 dia: UB=38,7
SB=48,1
1 dia:
CLB2V=6,45
SBMP=4,14
PBNT=2,12
SOLO=3,22
E&P=1,06
3 meses:
CLB2V=9,27
SBMP=3,28
PBNT=3,89
SOLO=2,93
E&P=1,43

Sem
significância
(P > 0,05)

B1=11,49
OS=15,59
OP=6,14
PB=11,90
SB=13,47
ST=7,25
SS=9,02
TQ=6,32

B1=26,15%
OS=9,30%
OP=30,54%
PB=18,49%
SB=16,69%
ST=29,06%
SS=11,39%
TQ=45,65%

OUF=14,9
OB(um.)=20,8
OB (seco)=5,1

0UF=78,2 I (;
OB (um.)=51,51%
OB (sec.)=63,57%

OP=27.9
CSE=23,4

OP=9,12%
CSE= 17,31%

UB=I4,4
SB=11,7

UB=62,79%
SB=75,67%

CLB2V=7,69
SBMP=3,24
PBNT=2,09
SOLO=1,81
E&P=0,73

CLB2V=aumentou
19,22%
SBMP=21,73%
PBNT=1,4I%
SOLO=43,78%
E&P=31,13%
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1 dia: CSE=92,3
Agee et al.

Armstrong et
al.

Bedran de
Castro,
Pereira &
Pimenta.

Clearfil SE Bond
(CSE)

10 meses

2004

Opti Bond FL
(OFL)

5 anos

2004

Single Bond (SB)

1 ano

2004

Single Bond (SB)
One-Step (OS)
Clearfil Liner
Bond 2V (CL)

6 meses

Carrilho et
al.

2004

De Munck et
al.

2004

Fuji Bond LC
(FLC)

4 anos

Nikaido et al.

2004

Clearfil SE Bond
(CSE)

1 ano

Pimenta et al.

2004

Single Bond (SB)
EXL 547 (SE)

I ano

Reis et al.

2004b

Reis et al.

2004a Single Bond (SB)

Single Bond (SB)
One-Step (OS)
Syntac Single
Component (SC)

6 meses

1 semana

5 meses:
CSE=86,2
1 mês:
OFL=46,66
6 meses:
OFL=11,68
s/ termociclagem:
SB=29,92
c/ termociclagem:
SB=21,65

24 hs: SB=22,3
OS=18,6
CL=8,4
3 meses: SB=16,0
OS=10,3
CL=7,8
24 hs:
(i) FLC=16,5
(ii) FLC=31,3
(iii) FLC=26,1
1 dia:
CSE/PLF=27,5
CSE/IMS=15,7
CSE/GC=10,6
6 meses:
CSE/PLF=17,9
CSE/IMS=14,1
CSE/GC=9,1
1 dia: SB=15,4
SE=16,4
7 dias: SB=17,4
SE=14,0
30 dias: SB=15.3
SE=13,1
6 meses: SB=16,5
SE=13,6
Imediato:
SB=26,7
OS=27,2
SC=20,3
10 min.:
SB=33,9 (0,5 m/s)
SB=38.2 (1,6 m/s)
SB=35,9 (2,6 m/s)
24h:
SB=33,9 (0,5 m/s)
SB=46,2 (1,6 m/s)
SB=42,5 (2,6 m/s)

CSE=70,3

CSE=23,83%

OFL=I7,72

OFL=62,02%

SB=18,96

SB=36,63%

SB=18,68

SB=13,71%

SB=14,2
OS=10,9
CL=9,4

SB=36,32%
OS=41,39%
CL=aumentou
11,90%

(i) FLC=2,4
(ii) FLC=9,7
(iii) FLC=6,2

(i)=85,45%
(ii)=69,0%
(iii)=76,24%

CSE/PLF=13,7
CSE/IMS= I 2,2
CSE/GC=6,5

CSE/PLF=50,18%
CSE/IMS=22,29%
CSE/GC=38,67%

SB=17,2
SE 13,3

SB= I 1,68%
SE=18,9%

SB=19,9
OS=17,6
SC=20,4

SB=25,46%
OS=35,29%
SC=aumentou
0,49%

SB=34,0 (0,5
m/s)
SB=35,3 (1,6
m/s)
SB=48,9 (2,6
m/s)

SB=aumentou
0,29% (0,5 m/s)
SB=7,5% (1,6
m/s)
SB=aumentou
36,21% (2,6 m/s)

97

Donmez et

al.

2005

Clearfil SE Bond
(CSE)
Clearfil Protect

Bond (CP)

1 ano

24 hs:

In vivo:

In vivo:

In vivo:

CSE=13,77
CP=18,63

CSE=35,41%
CP=aumentou
4,07%

In vitro:

In vitro:

CSE=21,32
CP=17,90

CSE=21,44
CP=28,34

CSE=36,81%
CSE=33,93
CP=aumentou
CP=28,14
0,71%
(i): sem pré-tratamento ácido; (ii): ácido polialquenóico; (iii): ácido fosfórico a 37 5%
PLF: Protect Liner F; IMS: Ionosit Micro Spand; GC: grupo controle
In vitro:

