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1 INTRODUÇÃO

Na ocasião em que Black idealizou as formas do preparo cavitário, preconizou
abertura e contornos seguidos de extensão preventiva, pouco se preocupando com a
quantidade de estrutura dental removida. Com o tempo, os métodos tradicionais de retenção
mecânica dos materiais restauradores foram sendo substituidos, em grande parte ,por
técnicas restauradoras adesivas. (PERDIGÃO et al., 1999).
Após observar o uso industrial do ácido fosfórico para aumentar a adesão de
pinturas e coberturas de resina em superficies de metal, Buonocore, em 1955, propôs que o
ácido fosfórico poderia ser usado também para transformar a superficie de esmalte de modo a
"torná-la mais suscetível à adesão" (VAN MEERBEEK et al., 1998; PERDIGÃO, LOPES,
1999; PERDIGÃO et al., 2000).
Embora alguns autores considerem a adesão ao esmalte uma técnica confiável, a
adesão à dentina ainda representa um desafio maior. Apesar das diferenças existentes na
adesão com a dentina, a crescente procura por restaurações estéticas tem gerado exaustiva
pesquisa sobre novos materiais restauradores estéticos (PERDIGÃO et al., 1998; VAN
MEERBEEK et al., 1998; PERDIGÃO, LOPES, 1999; PERDIGÃO et al., 2000)
Durante as últimas décadas, a filosofia restauradora tem sido continuamente
revista, e as técnicas adesivas têm se tornado cada vez mais importantes.
Segundo VAN MEERBEEK (1998), estes materiais foram inicialmente
designados de agentes de unido, gradualmente foram sendo aperfeiçoados para "sistemas
adesivos" em múltiplos passos, e com procedimentos para aplicação, muitas vezes
considerados complexos.
No entanto, os sistemas adesivos dentindrios que contém grande quantidade de
frascos, com diferentes cores e formas, pertencem ao passado, visto que a tendência atual
recai na simplificação dos procedimentos adesivos, ou seja, sistemas adesivos de frasco único
e materiais monocomponentes sem frasco. (PERDIGÃO et al., 2000).
Hoje também chamados sistemas adesivos "universais" pois,

aparentemente,

aderem ao esmalte, dentina, amálgama, metal e porcelana, deixam o profissional apreensivo,
pois torna-se dificil e confusa a escolha de um produto apropriado para a utilização clinica
diária (STEFAN, SCHARER, 1997; PERDIGÃO, LOPES, 1999).
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Os sistemas adesivos têm evoluído tão rapidamente durante os últimos anos, que o
momento é oportuno para revisar e avaliar a evolução e desempenho clinico dos adesivos
dentindrios.
Literatura a respeito do desempenho clinico dos adesivos foi revisada, com unia
avaliação dos atuais sistemas adesivos, sua aplicação clinica e o mecanismo de adesão
proposto. Além disso, propomos revisar a morfologia e fisiologia dos tecidos dentários,
mecanismos de adesão, composição química, a evolução dos sistemas adesivos, a
biocompatibilidade, além de enfatizar a prática para o domínio da técnica adesiva.
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A valorização da prevenção em Odontologia, associado ao maior acesso aos
fluoretos, levaram a uma diminuição na incidência de cáries na população jovem, nas últimas
décadas. Além disso, o aumento na espectativa de vida da população tem permitido a
preservação por mais tempo da dentição natural, e à medida que a população envelhece, a
prevalência de lesões cervicais cariosas e não-cariosas tem aumentado consideravelmente.
Este fato vem produzindo uma grande mudança nas técnicas e materiais adesivos
nas últimas décadas.
O rápido desenvolvimento tecnológico durante a segunda metade deste século
deixaram um impacto na dentistica restauradora. As técnicas restauradoras adesivas têm
expandido a faixa de possibilidades para a Odontologia restauradora e estética. Atualmente,
os pacientes estão cada vez mais exigentes quanto á. estética e os dentes são uma consideração
chave na aparência pessoal (VAN MEERBEEK et al., 1998; PERDIGÃO, LOPES, 1999;
SLAVOLJUB, 2000).
Entretanto, devido à rápida evolução dos sistemas adesivos, estes

produtos,

atualmente, são liberados para o mercado odontológico sem que sejam fornecidas provas
suficientes de seu desempenho clinico.
Segundo VAN MEERBEEK et al. (1998) e TOLEDANO

et al. (2000), para

serem considerados eficazes, os sistemas adesivos devem, além de reter a restauração por um
período de tempo significativo, selar completamente as margens da cavidade, prevenindo,
assim, sem sibilidade pós-operatória, manchamento marginal, cárie recorrente e possível
patologia pulpar, que são ainda os sinais e sintomas mais comuns associados ao fracasso
clinico das restaurações adesivas Além disso, a contração durante a adesão pode causar a
formação de microfendas entre a restauração e o substrato dental, o que favorece a penetração
de fluidos bucais e microorganismos (BARKMEIER, ERICSON, 1994; SLAVOLJUB, 2000).
Diante dessa constatação, SLAVOLJUB (2000) relata que o surgimento de
sistemas adesivos de esmalte e dentina, que promovem um alto grau de adesão fisica e
química entre os tecidos dentais e os materiais restauradores, têm diminuído a contração de
polimerização e melhorado a retenção e o selamento marginal das restaurações.
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Atualmente, a maioria dos sistemas adesivos é composta de um condicionador
Acido e uma solução de monômeros hidrofilicos e hidrofábicos. Após a remoção do Acido do
esmalte e dentina, a solução de monômeros é aplicada sobre os tecidos duros em uma ou
várias camadas, de acordo com o fabricante. Para alguns sistemas adesivos, o solvente
utilizado é a acetona ou álcool, que pode deslocar Agua da superfície dentindria e da rede
coldgena umedecida. As moléculas adesivas apresentam dois diferentes grupos funcionais, um
com afinidade com a superficie, pois aumenta a energia livre de superficie da dentina, e um
outro grupo com afinidade para a resina composta (ERICSON, 1992; PERDIGÃO, LOPES,
1999).
Além disso, devido à toxicidade delegada ao mercúrio presente no amalgama de
prata, uma grande parte das pesquisas atuais está centrada no desenvolvimento de alternativas
para este material.
Os adesivos podem ser usados para restaurações diretas de resina composta e
amálgama, cimentar inlays, onlays e coroas, splints periondontais ou ortodanticos, para tratar
a hipersensibilidade dentindria, e para reparar restaurações fraturadas de porcelana, amálgama
e resina. Finalmente, a habilidade em empregar técnicas adesivas tem diminuído o hábito de
se utilizar forramentos e bases para proteger o tecido pulpar, com reduzido desconforto pósoperatório (STEFAN, SCHARER, 1997; VAN MEERBEEK et al., 1998).
0 sistema de adesão é altamente complexo. A cavidade oral é potencialmente o
local de maior alteração de dinâmica, não só em relação às forças oclusais,

mas,

principalmente, pela constituição da flora bucal, que, com o seu pH, se torna altamente
destruidora de ligações adesivas.

2.1 CONCEITOS SOBRE ADESÃO

Para que se entenda o processo de adesão e seu rompimento na cavidade oral,
relembraremos alguns conceitos relacionados, citados em 1992 por ERICSON.
O fenômeno adesão é definido como sendo o estado no qual duas superficies de
composição molecular diferentes, se unem por forças de atração, as quais podem ser
químicas, mecânicas ou fisicas. Adesão mecânica se da quando há o aprisionamento fisico do
material dentro de cavidades naturais ou artificiais, em outro corpo. A dentina hibridizada é
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considerada como uma força de adesão mecânica, de forma que os polímeros ficam
aprisionados com as fibras coldgenas. Adesão química é representada pelas forças de valência
primária, como ocorre nas ligações iônicas covalentes e metálicas e ainda pelas forças de
valências secundárias, que são as forças de Van der Walls. Para que ocorra uma adesão
química é necessário que haja uma proximidade de mais ou menos 2A, e esta, em tecidos
dentais, está diretamente relacionada com a superficie aderente e com a capacidade de
umedecimento ou molhamento do adesivo. Um liquido "molha" um sólido,quando o ângulo
de contato formado entre eles é menor que noventa graus. Adesão fisica, depende das forças
de valência secundária. Essas forças ocorrem em dipólos moleculares, e na interação da
nuvem de elétrons desprotegidos (NAKABAYASHI, PASHLEY, 2000). Coesão é a força que
existe entre as moléculas de um mesmo corpo. Tensão superficial é o resultado das forças de
coesão molecular e correspondem à. resistência da película superficial 6. entrada e saída de
sólidos, líquidos e gasosos. Para que ocorra um correto umedecimento do aderente sólido,
necessário que a tensão superficial do adesivo liquido seja igual ou menor que a tensão
superficial do aderente sólido.
Uma condição fundamental para se obter adesão, é que o liquido adesivo deva
estar em intimo contato com o substrato para facilitar à atração molecular e propiciar adesão
química ou mecânica. Os líquidos conseguem intimo contato quando umedecem a superficie,
ou seja, espalham-se rapidamente sobre a superficie.
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3 ESTRUTURAS DENTAIS

Para avaliar a dinâmica do processo de adesão, é necessário a revisão das
estruturas dentais, considerando em particular o esmalte e a dentina, pois são tecidos
extremamente diferentes quanto h. composição química, propriedades fisicas e microfisiologia.

3.1 ADESÃO AO ESMALTE
Os protocolos de adesão podem, atualmente, ser facilmente conseguidos através
do simples condicionamento ácido do esmalte, transformando a sua superficie suave e lisa
numa superficie altamente irregular, aumentando sua energia de superficie. Quando um
material resinoso é aplicado na superficie do esmalte, condicionada com ácido, os monómeros
são levados para dentro das irregularidades por atração capilar, estabelecendo assim, a adesão.
0 fluxo de penetração dos adesivos nas areas porosas resulta na formação de "tags" de resina
que se unem mecanicamente A. resina composta e ao esmalte previamente condicionado. Estes
"tags" de resina podem penetrar de dez a vinte micrometrons na porosidade do esmalte,
porém seu comprimento dependerá do tempo de condicionamento (AMUSSEN,
MUNKSGAARD, 1988).
Atualmente, os valores de adesão dos compósitos ao esmalte condicionado são,
geralmente, acima de vinte MPa. No entanto, para que o ácido tenha efetividade de ação,
necessita estar em intimo contato com a superficie do esmalte, o que só é conseguido através
de adequada profilaxia prévia. A profilaxia diminui o ângulo de contato, o que aumenta o
poder de molhamento do agente ácido (PERDIGÃO, RAMOS, LAMBRECHTS, 1999).
Valores de adesão entre 17 e 24 MPa garantem retenção adequada e diminuição da
microinfiltração à volta das margens de esmalte, pois a infiltração marginal de bactérias e
componentes salivares na interface dente/restauração pode resultar em injúria pulpar,
descoloração marginal e cáries secundarias (RUYTER, 1992; VAN MEERBEECK et al.,
1998; CARDOSO et al., 1999; PERDIGÃO et al., 1999; SLAVOLJUB, 2000).
Há registros na literatura relatando que as restaurações de resina composta,
adequadamente aderidas ao esmalte, trazem outros beneficios como o reforço cuspideo, pois,
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após o preparo cavitário, os dentes tornam-se mais susceptíveis à fratura, ou seja, restaurações
adesivas reforçam substancialmente a estrutura dentária (MCCULLOCK, SMITH, 1986,

apud, BARATIERI et al., 2001).
Deve-se considerar que a profundidade de desmineralização do esmalte está
diretamente relacionada à concentração e tempo de aplicação do ácido, contudo, uma maior
profundidade de

desmineralização não

implica necessariamente em maior

retenção

(GWINNETT, KANCA, 1992; GWINNETT GARCIA-GODOY, 1992).
A preferência pelo Acido fosfórico a 37% para condicionamento do esmalte, e,

posteriormente, esmalte/dentina, deve-se ao fato de que propicia porosidade adequada em
tempo clinico aceitável, com ótimos resultados de retenção. Quanto ao tempo de aplicação no
esmalte, convencionou-se em trinta segundos, porque determina padrão e retenção ideais, sem
comprometer aspectos biológicos. De importância crucial é a lavagem abundante de todo o
esmalte condicionado, por no mínimo vinte segundos.

Após lavagem vigorosa do

condicionador ácido, a aparência do esmalte deve ser branca e descalcificada; este deverá
permanecer seco e limpo para posterior infiltração do monômero. Uma contaminação

momentânea com saliva ou sangue reduz a energia de superficie do esmalte, impedindo uma

molhabilidade efetiva pelo agente adesivo e interferindo na formação de uma adesão efetiva
(RUYTER, 1992).

3.2 ADESÃO À DENTINA
A adesão à dentina representa um desafio maior do que a adesão ao esmalte,
embora se suponha um "embricamento" similar entre as resinas e a dentina (PERDIGÃO .
LOPES, 1999; PERDIGÃO et al., 1999). Vários fatores contribuem para essa diferença de
adesão entre esmalte e dentina; suas diferenças de composição são o primeiro fator. 0 esmalte

6, predominantemente, composto de mineral (hidroxiapatita), enquanto a dentina contém
maior percentagem de água e material orgânico, principalmente colágeno tipo I. A dentina é
um tecido úmido, constituído por uma rede tubular, contendo extensões dos odontoblastos, os
processos odontoblásticos, que se comunicam com a polpa. Cada tilbulo é preenchido com
fluido e cercado por uma bainha de dentina hipermineralizada,

chamada de dentina

peritubular. A dentina menos mineralizada e mais fibrosa entre os tiibulos é chamada de
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dentina intertubular. A área ocupada pela dentina peritubular aumenta em direção à polpa, ao
contrário da dentina intertubular que diminui sua área de ocupação quanto mais próximo da
polpa.
Quando preparamos cavidades cada vez mais profundas em dentina, encontramos
um substrato cada vez mais poroso, com uma quantidade maior de túbulos dentindrios e com

diâmetro cada vez maior, o que torna a dentina profunda um substrato mais permeável e
úmido. A natureza dinâmica da dentina é responsável pela infiltração marginal que ocorre em
todos os adesivos à base de resina (PERDIGÃO, et al., 2000).
Após o condicionamento ácido total, a fase mineral da superficie dentindria e
algumas proteínas não-colagenosas são solubilizadas, e parte das proteínas são removidas,
expondo a rede coldgena da matriz da dentina desmineralizada, ficando mais macia e elástica.
Ou seja, o módulo de elasticidade da matriz dentindria desmineralizada

e úmida é

aproximadamente de cinco Mpa, que é mais de mil vezes menor que o da dentina
mineralizada. A importância clinica desta baixa dureza é que as fibras coldgenas podem
colapsar facilmente quando desidratadas, interferindo, assim, com a quantidade incorporada
de monômeros adesivos (NAKABAYASHI, PASHLEY, 2000).
Segundo TOLEDANO et al. (1998), a adesão à dentina é de primordial

importância para restaurações de classe V e em dentes com erosão cervical, onde geralmente
nenhum esmalte está presente para a adesão na margem gengival, sendo que, em muitos
desses dentes, é dificil preparar cavidades com formas de retenção adequadas.

II

4 SMEAR LAYER OU LAMA DENTINARIA

Em qualquer procedimento de corte, podem ser produzidas camadas de resíduos.
No esmalte e na dentina, esta camada é criada por instrumentos manuais e rotatórios durante o
preparo cavitário. Estes depósitos também podem ser encontrados no cemento e na dentina do
canal radicular.
A camada de lama dentindria que se acumula sobre a superficie é composta de
hidroxiapatita e coldgeno alterado, com uma superfície externa formada por colágeno

desnaturado em forma de gel. A smear layer oclui os tiibulos dentinários e diminui a
permeabilidade da dentina em 86% (PASHLEY, 1978, apud PERDIGÃO, 1999).
Segundo GWINNET (1984), a camada residual de dentina contém cristais de
hidroxiapatita, coldgeno parcialmente desnaturado, sangue, saliva e bactérias. 0 diâmetro das
microparticulas variam de menos 2 um até 50 um. Esta lama dentindria foi definida como um

filme orgânico cuja espessura é de 0,5 a 5 um, sendo parcialmente porosa e constituída por
canais sub micrométricos que permitem o fluxo dos fluidos através dos taulos dentindrios. A
morfologia da lama dentindria é determinada, de certa forma, pelo tipo de instrumento que a
criou e pelo local da dentina onde é formada. Além disso, serve como hospedeira para a
colonização bacteriana, para os produtos do metabolismo bacteriano e para a deposição de

complexos proteina-carboidrato e gordura.
Em um estudo realizado sobre adesão à dentina MASATOSHI et al. (1999), relata
que as características da lama dentindria podem mudar devido à estrutura da dentina da qual é
formada, ou seja, a smear layer em dentina afetada por cárie é mais porosa que aquela da
dentina normal, porque a dentina afetada por cárie é mais amolecida que a dentina normal. Os
valores de Knopp mais baixos em dentinas cariadas, indicam que elas são menos

mineralizadas que a dentina normal e por isso podem ser mais porosas. Este estudo in viiro
relata ainda que os primers auto condicionantes parecem infiltrar, através da lama dentinária,
até a dentina cariada subjacente, mais facilmente, se comparada à dentina normal. Talvez a
lama dentindria da dentina afetada por cárie seja mais fina que a lama dentindria da dentina
não cariada.
A presença da lama dentinária possui pontos positivos como: diminuição da
umidade superficial, redução da permeabilidade dentindria aos fluidos bucais e produtos
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tóxicos como as toxinas bacterianas e ácidos presentes em certos materiais, redução da

difusão por obliterar os tübulos dentindrios, não permitindo a movimentação do liquido em
seu interior, diminuindo,
Assim, por conseqüência, a sensibilidade pós-operatória e prevenção da
penetração bacteriana nos tübulos dentindrios. Como ponto negativo, citamos o fato de que a

lama dentindria é permeável aos produtos bacterianos, que podem resultar em resposta
inflamatória do tecido pulpar, sendo que os próprios remanescentes bacterianos podem

sobreviver e se multiplicar; além disso a lama dentindria pode propiciar a infiltração marginal

e interferir no processo de adesão, porque pode agir como uma barreira entre os agentes
adesivos e a estrutura da dentina subjacente.
Esta lama dentindria permanece aderida à. superficie do dente por forças
desconhecidas e suficientemente fortes (aproximadamente 5 Mpa) para impedir que seja
removida através de limpeza comum da cavidade feita com substâncias neutras como Agua ou
soro fisiológico. Por esses motivos, vários agentes têm sido utilizados para remover a lama
dentinária, com o intuito de propiciar desinfecção adequada da superficie dentinaria e,

conseqüentemente, melhorar a adesão. Entre as soluções empregadas para a remoção da lama
dentindria estão: o ácido fosfórico, Acido cítrico, ácido maleico, EDTA e ácido poliacrilico,

sendo que este dependerá do tempo de aplicação da solução e da sua concentração
(GWINETT, 1984; F'ASHLEY, CARVALHO, 1997).

Diante dessas constatações, ERICKSON (1992) e SLAVOLFUB (2000) acreditam
que, devido à lama dentindria ser um ponto fraco e uma barreira à adesão entre a dentina e as

resinas orgânicas, deveria ser completamente removida.
Porém, apesar da lama dentindria ter sido considerada um fator limitante em
atingir altas forças de união, atualmente, ela pode ser vista como um legitimo substrato de
unido pelos sistemas chamados de auto condicionantes ou "self etching". (FRITZ, FINGER,
1999; MIL1A, LALLAL GARCIA — GODOY, 1999; CARDOSO et al., 1999; PERDIGÃO,

LOPES, 1999; MASATOSHI et al., 1999; PERDIGÃO et al., 2000).
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5 EVOLUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CRONOLÓGICA DOS

SISTEMAS ADESIVOS DENTINÁRIOS

Com o objetivo de descomplicar o entendimento em relação aos inúmeros tipos de
sistemas adesivos, surgidos no mercado nos últimos tempos e suas diversas técnicas de
aplicação, os pesquisadores e fabricantes tentaram agrupá-los em métodos e categorias. Uma

das primeiras classificações que surgiram foi a "cronológica", que reúne os adesivos de
primeira a quinta gerações. A classificação também pode levar em conta o número de frascos
utilizados, ou seja, multifrascos ou frasco único; pode considerar também o caráter hidrofilico
de cada produto, sendo classificados em hidrófilos ou hidrofóbicos. Levando em conta o tipo
de veiculo presente no material, podem ser classificados como contendo álcool, acetona ou
água; e se fossem classificados quanto ao tipo de polimerização, seriam classificados de
fotoativados ou com presa dual. A maior dificuldade de classificá-los em categorias é devido

as diversas características que cada sistema adesivo possui, o que desperta e exige da classe
odontológica o domínio da técnica e da situação clinica para poder determinar,

satisfatoriamente, o produto a ser utilizado em cada situação especifica.
Diante destas diversas propostas de classificação dos adesivos já realizadas, e
levando em consideração a dinâmica das pesquisas, e, conseqüentemente, a evolução da
Odontologia, sell() apresentadas aqui duas classificações, que acreditamos ser de maior
abrangência: uma classifica os sistemas adesivos pela sua evolução cronológica ou geração, e

a outra, baseada na atuação dos adesivos com relação a smear layer: se remover, alterar ou
dissolvê-la parcialmente, pois julgamos que, no presente momento, é a maneira de classificar

os sistemas adesivos de forma mais objetiva e atualizada.

5.1 ADESIVOS DENTINARIOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO

Surgiram nos anos oitenta,

e compunham-se de

ácido glicerofosfórico

dimetacrilato (GPDM); cianocrilatos; poliuretanos; N-fenilglicina-glicidil metacrilato (NPGGMA). O ácido glicerofosfórico dimetracrilato provê uma molécula bifuncional ao grupo

fosfato hidrofilico, capaz de interagir com os ions cálcio da hidroxiapatita da dentina e o
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grupo metracrilato aderia-se ao grupo metacrilato da resina acrílica restauradora. Porem esta
unido química era fraca. Exemplo: Cavit Seal (Amalgamated Dental & Trade Distributors
Ltda.), usado com a resina acrílica Sevitron.
Com a resina de unido composta pelo NPG-GMA composto, desenvolvido por

Bowen, em 1965, com mecanismo de unido por quelação entre o NPG e o Cálcio, surgiu o
primeiro sistema adesivo para dentina lançado no mercado, chamava-se Cervident (SSWhite)
nos Estados Unidos e Cosmic Bond (Cosmic Detray, Brigton), na Europa. Ele preconizava o
condicionamento da dentina com ácido clorídrico a 7%, por 60 segundos, com a finalidade de
facilitar o contato do agente resinoso de unido com a superficie da dentina e interior dos
taulos dentinários, pela remoção da smear layer (BARKMEIER, COOLEY, 1992).
0 condicionamento ácido da dentina abria a embocadura dos tiibulos dentindrios,
aumentando o fluxo de fluido no interior destes e, em consequência, aumentava a umidade
superficial da dentina; o NPG-GMA possuía natureza hidrofóbica, e a adesão ficava
comprometida. Ocorria então a queda da restauração ou infiltração marginal, com o aumento
da permeabilidade dentinária e invasão de bactérias e produtos irritantes ao complexo
dentino-pulpar. 0 produto foi retirado rapidamente do mercado. Esta geração de adesivos se
caracterizou por conseguir adesão efetiva só com o esmalte, com a dentina a resistência
adesiva era baixa, na ordem de 2 a 3 Mpa (RETIEF, DENYS, 1989).

5.2 ADESIVOS DENTINÁRIOS DE SEGUNDA GERAÇÃO

Surgiram em torno dos anos oitenta. A maioria dos sistemas desta geração eram
compostos de fosfatos polimerizáveis, adicionados ao BIS-GMA (bisfenol A
glicidilmetacrilato). Os adesivos fosfatados apresentavam grupamentos hidrofóbicos como

o

BIS-GMA, e hidrofilicos, como o HEMA (2-hidroxietil metacrilato). Preconizavam a união
ao Cálcio da dentina por um grupamento de clorofosfato, através de ligações iônicas, porém, a
união entre Fosfato e Cálcio pode sofrer hidrólise eventual. Com a hidrólise, a resina tende a
se separar da dentina, formando "gaps" ou fendas nas margens da restauração, permitindo
infiltração nas margens cavitárias localizadas em dentina ou cemento.
Como produtos comerciais foram lançados: Clearfil Bond System F, que utilizava
o produto da reação do HEMA, e um éster vinil fenil fosfato (Phenyl P). Este sistema era o
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único da geração que empregava o prévio condicionamento ácido da dentina pelo ácido ortofosfórico a 40%. FUSAYAMA et al. (1979) afirmaram que havia formação de "tags"
(prolongamentos de resina polimerizada nos taulos dentinários) na dentina, o que auxiliava
na retenção e adesão. Outro produto comercial foi o Scothbond (3M) composto por um éster
halofosforoso de BIS-GMA, que em 1984 passou a ser fotoativado. Foram lançados também o
Bondlite (Sybron/Kerr), Dentin Enamel bonding Agent (Johanson&Johnson) e Dentin

Adhesit (Vivadent).
Esta geração de adesivos eram aplicados diretamente sobre a camada de lama
dentinária (com exceção do Clearfil). Como resultado obtiveram força de unido entre 1 a 5
Mpa, que na verdade se limitava à força coesiva da lama dentindria. EICK et al. (1991)
estavam entre os primeiros a mostrar, através de microscopia eletrônica, que estes adesivos
penetravam apenas décimos de micrometrons no topo da lama dentindria.
Caracterizou-se, esta geração, por promover adesão ao esmalte condicionado e
dentina; possuir poder de adesão maior que os adesivos de primeira geração e realizar a
manutenção ou remoção parcial da camada de lama dentindria (EICK et al., 1991).

5.3 ADESIVOS DENTINARIOS DE TERCEIRA GERAÇÃO

Nesta geração de adesivos, a técnica de aplicação ficou mais complexa e, como
conseqüência, ocorreu o aumento do tempo clinico. Estes sistemas de adesão removem,
modificam ou substituem a lama dentindria através do condicionamento ácido da dentina,
comum a quase todos os produtos desta geração (FUSAYAMA et al., 1979).
0 tempo de condicionamento da dentina deveria ser o suficiente para produzir
retenção adequada e não exceder 1 a 2 micrometrons de espessura, para não denaturar o
coldgeno nem remover totalmente a camada de lama dentindria.
Entretanto, na época, foi sugerido que a aplicação do Acido na dentina poderia
provocar inflamação pulpar. Anos mais tarde, verificou-se que a reação inflamatória pulpar
não se devia ao condicionamento da dentina, mas sim à falhas no selamento marginal
(FUSAYAMA et al., 1979).
Nesta geração, surgiram os "primers", que são compostos orgânicos com um
grupamento hidrofilico funcional, que une A. dentina, e um grupo hidrófobo que se une ao

16

adesivo propriamente dito. São soluções usadas para aumentar a capacidade de molhamento
da superficie dentiniria e são aplicados antes do agente de unido. Nesta geração de adesivos, o
"primer" tem características geralmente ácidas.
Como exemplos de produtos que removem a camada de lama dentinaria temos:
Gluma Dentin bond (Bayer Dental Leverkuzen, W. Germany) e Tenure (Den-Mat).
Produtos que modificam a lama dentindria: Scotchbond 2 (3M); XR Bonding
(Kerr); Prisma Universal Bond 2 (Caulk) e Prisma Universal Bond 3 (Caulk), substituído pelo
Probond (TPH).

Os adesivos dentindrios de terceira geração caracterizaram-se por: realizarem
unido da dentina com esmalte; reduzir significativamente a infiltração marginal; aumentarem

a capacidade de união à dentina; possuírem técnica de aplicação mais complexa; inclusão do
"primer" para tratamento e remoção da lama dentindria e substituição do oxalato férrico pelo
oxalato de alumínio.

Atualmente, estão no mercado: Scothbond II (3M); XR Bbond (Kerr); Syntac
(Vivadent); Prisma Universal Bond (Dentsply) e Denthesive II (Kulzer).

5.4 ADESIVOS DENTINÁRIOS DE QUARTA GERAÇÃO

Os adesivos de quarta geração, para efeito de classificação, são aqueles que
removem a lama dentindria, desmineralizam superficialmente a dentina inter e peritubular e
expõem a rede de fibras coldgenas para posterior impregnação da area desmineralizada por
monômeros hidrofilicos. 0 "primer" hidrofilico é responsável por umedecer, penetrar e

preencher toda estrutura desmineralizada ao redor do coldgeno. Logo após, o agente adesivo é
aplicado sobre o "primer" para complementar o processo de selamento das estruturas
desmineralizadas do dente e unir-se ao material restaurador (PERDIGÃO, RITTER, 2001).
FUSAYAMA et al.(1979) propuseram que o condicionamento ácido fosse total,

realizado na dentina e no esmalte. Este procedimento foi controverso na época, pois o ramo
conservador da Odontologia acreditava que a infiltração do ácido na dentina promoveria a
necrose pulpar.

A este novo composto, formado pelo infiltrado de resina

fluida e pelas fibras

coldgenas da dentina exposta pelo condicionamento ácido, chamou-se camada híbrida
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(também chamada de zona de transição, zona de interpenetração ou zona de difusão) e,
atualmente, é considerado o principal mecanismo de adesão à dentina.
A adesão à dentina é baseada no conceito de que a dentina é um composto

biológico de uma matriz de colageno, altamente preenchida por cristais nanométricos de
mineral de apatita e com alta resistência. Após solubilização dos cristais e da remoção da fase
mineral em torno das fibras coldgenas pelo agente ácido, ocorre a substituição por um

polimero de resina para formar um compósito terapêutico artificial, uma matriz de resina
preenchida com polímeros biológicos fibrosos. Esta nova estrutura é um híbrido entre resina e

coldgeno. Para que haja formação da camada híbrida, há a necessidade de fibras coldgenas,
para que sirvam de infra estrutura à infiltração da resina e conseqüente retenção. Então, a
camada híbrida é melhor formada em dentina superficial, por haver nesta região maior
quantidade de dentina intertubular (VAN MEERBEECK et al., 1998; PERDIGÃO, LOPES,

1999).
Em 1993, GWINNETT relata sobre um trabalho que separou as partes
componentes da unido com a dentina. Utilizando o sistema adesivo All Bond 2 (Bisco), ele
encontrou força de unido próxima a 10 1VIPa da resina com a dentina coberta pela lama

dentindria. Quando esta camada foi removida por jato de abrasão a ar, expondo a dentina
intertubular mineralizada, sadia e intacta, mas deixando a luz do túbulo obstruida pelo smear
plug, o valor encontrado para a força de adesão foi de 20 MPa e correspondia à adesão
superficial à dentina sadia, sem que houvesse infiltração na dentina inter ou intratubular. Em

dentina fraturada, quando não havia smear plug, houve a formação de "tags" estreitos de
resina, aumentando a força de adesão para 26 1V[Pa. Porém quando a dentina foi condicionada
por ácido, a força de união cresceu para 32 MPa, e foi o resultado da formação da camada

híbrida da dentina intertubular. A forca de unido das resinas compostas à dentina pode ser
vista como um somatório das forças de unido individuais, proporcionadas pela adesão de

superficie, formação de "tags" de resina e formação da camada híbrida.
Essa geração de adesivos também 6 chamada de multi frascos ou multi
componentes e também são capazes de se unirem ao amálgama, ligas metálicas e porcelana,
além das resinas compostas. Por isso são chamados de multi uso. Esta passou a ser então a
técnica dos três passos: ácido, "primer" e adesivo.
Como exemplos de sistemas adesivos de quarta geração temos: Scothbond Multi
Uso (3M); Scothbond

Multi-Uso Plus (3M); Optibond (Kerr); All Bond

(Bisco);
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Amalgambond (Parke!!), Solid Bond

(Kulzer); Prime&Bond

NT

(Dentsply/Caulk);

Permaquick (Ultradent).

5.5 ADESIVOS DENTINÃRIOS DE QUINTA GERAÇÃO
Os adesivos de quinta geração são os chamados de monocomponentes. A
principal diferença está na junção do "primer" ao adesivo propriamente dito, num único
frasco (fazem a remoção da lama dentindria, assim como os antecessores); ou combinam o
condicionador, "primer" agente adesivo em uma única solução. Sao os chamados "seff

etching" e que alguns autores lhes conferem a classificação como os únicos verdadeiramente

monocomponentes.
A maioria destes sistemas mantem um equilíbrio nas concentrações dos

monômeros hidrofilicos e hidrof6bicos para que exerçam, ao mesmo tempo, a função do
"primer" e da resina adesiva. Inicialmente, são materiais fluidos e voláteis ("primer") e
tornam-se mais espessos após a evaporação (adesivo). 0 monômero hidrofilico auxilia no
processo de infiltração para dentro da rede coldgena desmineralizada. O monômero

hidroffibico BIS-GMA assegura formação de uma razoável espessura de resina não
polimerizada, cuja função é promover a adaptação do material restaurador polimérico.
monômero REMA é o componente principal da maioria destes produtos. Geralmente
apresentam como solvente álcool ou acetona, sendo o ultimo mais sensível à técnica e tem
resultado em valores elevados de adesão in vitro, principalmente quando aplicados em dentina

úmida (KANCA, 1996; ABDALLA, GARCIA-GODOY, 1997).
Apesar da maioria dos produtos de frasco único ainda necessitar de pelo menos
duas aplicações, seu maior apelo comercial é o da eliminação dos passos da técnica, ou seja,

redução do tempo de aplicação.
Vários sistemas de frasco único tem sido lançados: One-Step (Bisco); OptiBond
SOLO Plus (Kerr); Tenure Quik F (Den-Mat); Syntac Single-Component, Syntac Sprint e
Excite (Vivadent); Single Bond ou Scotchbond 1 (3M); Prime&Bond NT (Dentsply) e BondIT (Jeneric/Pentron).
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6 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ADESIVOS
QUANTO ik SMEAR LAYER

Considerando este critério para classificação dos adesivos, VAN MEERBEEK et
al. (1998) os separaram dependendo da postura clinica diante da smear layer produzida pela
preparação cavitaria, em três mecanismos de adesão, a saber:

6.1 SISTEMAS ADESIVOS QUE MODIFICAM A SMEAR LAYER

Os adesivos dentindrios que modificam a smear layer, se desenvolveram a partir
do conceito de que a camada de lama dentindria oferece uma barreira natural para a polpa,
protegendo-a contra a invasão bacteriana e limitando a saída de fluido pulpar, que poderia
prejudicar a eficiência da adesão. Sendo assim, estes sistemas adesivos procuram incorporar a

smear layer no processo de adesão. Os monômeros infiltram a lama dentindria e são
polimerizados "in situ", esperando que reforcem a adesão da smear layer à dentina, formando
micro retenções e, provavelmente, uma fraca adesão química. A interação destes adesivos
com a dentina é muito superficial. Clinicamente, estes sistemas requerem o condicionamente
ácido seletivo do esmalte em separado. Exemplo de algumas marcas comerciais: Pertac
Universal Bond (ESPE), Probond (CAULK).

6.2 SISTEMAS ADESIVOS QUE REMOVEM A SMEAR LAYER

Removem a smear layer na sua totalidade, através do condicionamento ácido, que
é aplicado, simultaneamente, no esmalte e na dentina. 0 primeiro passo destes sistemas é o
condicionamento com ácidos, com o objetivo de remover a lama dentindria e promover a
desmineralização superficial da dentina, expondo uma malha de fibras de coligeno.
segundo passo é a aplicação dos "primers", ou seja, os verdadeiros promotores da adesão.
Contém monômeros com propriedades hidrofilicas, que têm afinidade com as fibras colagenas
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e propriedades hidrofóbicas para co-polimerizar com a resina fluida. 0 objetivo do "primer" é
transformar a superficie dentindria hidrofilica numa superficie hidrofóbica e permitir que a
resina fluida possa penetrar na malha de coldgeno exposta. 0 objetivo principal da resina
fluida é a formação da camada híbrida, através dos "resin-tags" nos tUbulos dentindrios
desobstruidos. Os "tags de resina" contribuem não só para a adesão, corno também para o
selamento dos tUbulos dentindrios contra a invasão bacteriana. Exemplo de algumas marcas
comerciais: All-bond (BISCO), Amalganbond Plus (PARKEL), Scotchbond Multi-purpose
(3M). Sistemas mais recentes combinam o "primer" e resina fluida num único passo.
Exemplo: One-step (BISCO), Prime & Bond 2.1(DENTSPLY), Scotchbond 1 (3M).

6.3 SISTEMAS ADESIVOS QUE DISSOLVEM A SMEAR LAYER

São utilizados "primers", levemente acidicos, que desmineralizam, parcialmente,
a camada de lama dentindria e a superficie dentindria subjacente, sem a remoção dos
remanescentes da camada de lama dissolvida e abrindo os orificios dos túbulos dentindrios.
Além da simplificação, o raciocínio por trás deste sistema, é desmineralizar, superficialmente,
a dentina e, simultaneamente, penetrá-la com monômeros que podem ser polimerizados em
situ. Uma camada continua desde a dentina inalterada até a resina adesiva é criada, sem a
formação de uma camada de monômeros hidrofilicos não polimerizados na base da camada de
dentina desmineralizada, que seria altamente sensível à hidrólise. Estes sistemas auto
condicionantes são aplicados e não são lavados, e a resina fluida é aplicada logo em seguida.
Exemplos de marcas comerciais: Clearfil Liner Bond 2 (KURARAY), Scotchbond 2 (3M),
Etch & Prime 3.0 (DEGUSSA), Prompt-L-Pop (ESPE).
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7 SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES
OU "SELF ETCHING"

A recente estratégia de adesão dentindria atual recai na simplificação das técnicas
adesivas através do uso dos "primers" auto condicionantes, que se baseiam no uso de
monômeros polimerizaveis ácidos, sem a necessidade de remoção pela lavagem, sobre a
dentina e esmalte (PERDIGÃO, LOPES, 1999).
0 que faz a diferença entre estes novos produtos e os adesivos dentinarios que

modificam a smear layer, é o aumento da concentração ácida no "primer" de 6 para 20%
nestes novos produtos.
WATANABE et al. (1994), reportaram que os "primers" acidicos penetram
através da lama dentindria e smear plugs localizados sobre os tübulos dentindrios, mais do que
eles penetram na lama dentinaria que cobre a dentina intertubular. Conseqüentemente, os
componentes acidicos dos "primers" auto condicionantes desmineralizam através da lama
dentinaria e se difundem em uma curta distancia por dentro da dentina subjacente, resultando
na criação de uma adesão fina, porém, forte à dentina. A acidez fraca dos "primers" auto
condicionantes minimiza a desmineralização do esmalte e da dentina.
Ern dentina, estes adesivos não removem a lama dentindria. Eles impregnam os
plugs (tampões) de lama dentindria, fixando-os dentro do taulo. Sobre o esmalte, o
comportamento dos ácidos fracos tem gerado uma certa incerteza, pois a superficie
esbranquiçada, usualmente observada clinicamente, não é evidente, após ácidos fracos terem
sido aplicados sobre o esmalte instrumentado. Alguns estudos (GWINNET, KANCA, 1992;
PERDIGÃO et al., 1999) têm relatado que os ácidos mais fracos condicionam o esmalte tão
efetivamente quanto o acido fosfórico convencional a 30% ou 40%. Porém, ácidos mais
fracos proporcionam forças de resistência ao cisalhamento mais baixas, mesmo quando o
tempo de aplicação sobre o esmalte é o recomendado pelo fabricante. Em artigo publicado em
1999, PERDIGÃO e LOPES relataram que, sob microscopia eletrônica de varredura, o
esmalte instrumentado condicionado com ácido maleico a 10% ou ácido fosfórico também a
10%, por 15 segundos, não adquire as características de padrão de condicionamento do

esmalte condicionado com acido fosfórico de 30% a 40%, por 15 a 30 segundos.

A base que está por trás desses agentes auto condicionantes é a formação de uma
continuidade entre as superficies dentais e o material adesivo, sendo que a maior vantagem
deste sistema sobre os demais está na simplificação e menor sensibilidade da técnica, devido
ao fato de que o profissional não necessita de tanto critério, em se tratando do quão úmida
deve estar a dentina para se aplicar o sistema adesivo, embora a recomendação dos fabricantes

é de que não se resseque a dentina. Além disso, a eliminação dos passos de lavagem reduz a
possibilidade de excesso de secagem ou umidade e pode exercer uma influência negativa
sobre a adesão (VAN MEERBEEK et al., 1998; CARDOSO etal., 1999).
Através de um trabalho in vitro, MASATOSHI et al. (1999) citam que os sistemas
adesivos auto condicionantes apresentam forças de unido mais baixas em dentina cariada que
os sistemas adesivos convencionais de múltiplos passos ou frasco único, que utilizam Acido
fosfórico e 30% a 35%.

Clearfill Liner bond 2 (KURARAY) utilizam um "primer" auto condicionante e
possui em sua composição o Phenyl-P (2-metacriloxietil-fenil-hidrogênio fosfato), que é uma
molécula ligeiramente ácida, e que, ao se misturar aos outros componentes: HEMA (Hidroxietil-metacrilato)

e

5NMSA (N-metacriloli1-5- ácido aminosalicilico), dimetacrilatos

hidrofilicos, etanol, água e fotoiniciadores, resulta em um pH entre 1,25 e 1,4. Esta solução é
aplicada por 30 segundos sobre dentina e esmalte (sem necessidade de lavar, após sua
aplicação). Ela dissolve a smear layer e realiza uma descalcificação de cerca de 0,5 a 1 mm na
dentina subjacente, depositando, simultaneamente, os monômeros resinosos e formando uma
fina camada híbrida superficial. Em seguida, há a aplicação da resina adesiva, composta por
BIS-GMA (Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato), HEMA (Hidroxi-etil-metacrilato), 10-MDP (10metacriloiloxidecil dihidrogeno fosfato), silica coloidal.
0 mecanismo de unido deste sistema adesivo é baseado na dissolução da smear
layer, desmineralizando a dentina intertubular em aproximadamente 1 mm

e posterior

penetração na dentina, com fixação das fibras coldgenas pela impregnação de monômeros
hidofilicos, para em seguida receber a penetração do adesivo, que formará uma camada

híbrida fina, em torno de 1 mm, com a formação de curtos, finos e poucos "tags" de resina. A
restrita área de desmineralização é imediatamente preenchida por monômeros, evitando
extensas áreas desmineralizadas e não impregnadas por monômeros resinosos. Por preservar a

smear plug, a permeabilidade da dentina é mantida relativamente baixa (WATANABE et al.,
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1994). Com este sistema, foram encontrados valores de resistência de unido à dentina e ao

esmalte superiores a 20Mpa (PASHLEY, CARVALHO, 1997).
MILIA, LALLAI, GARCIA-GODOY (1999) declaram que o uso deste sistema

adesivo auto condicionante não produz alterações morfológicas significativas no substrato
dentindrio úmido, porém, condições adversas são obervadas, quando excesso de umidade for

deixado na superficie dentindria.
GORDAN et al. (1998) avaliaram a ocorrência de microinfiltração, utilizando
sistemas adesivos auto condicionantes (o Clearfill Liner bond 2 e Denthesive II) em
restaurações classe V, tendo como grupo controle a utilização do sistema adesivo SBMP. A
avaliação revelou não haver diferença significativa entre os grupos, nem em esmalte, nem em
dentina.

Etch & Prime 3.0 (DEGUSSA)

Sistema adesivo auto condicionante,

monocomponente, que associa o condicionador, o "primer" e o adesivo em um único frasco, e
é fotopolimerizável. Sua composição 6: tetra-metacriloxietilpirofosfato, HEMA, inciadores e
estabilizadores, tendo a água como solvente e uma pequena quantidade de etanol. Conforme

informação do fabricante, o efeito condicionador do "primer" termina juntamente com o
processo de polimerização, no qual o monômero pirofosfato é incorporado à rede polimérica.
Este sistema adesivo não possui uma resina adesiva, por isso é recomendada a reaplicação
para obtenção de melhores resultados. A melhor superficie para adesão é a úmida, seca com
jatos de ar.

0 sistema não possui carga. Para utilização em restaurações indiretas e com

materiais auto polimerizáveis, o fabricante recomenda polimerização prévia do sistema
adesivo. Por sua ação auto condicionante, permite diminuir as chances de contaminação da
dentina por saliva.

Em artigo publicado em 1999, FRITZ e FINGER realizaram um estudo
comparativo da eficiência adesiva de três sistemas adesivos: Etch & Prime 3.0, Clearfill Liner
bond 2 e Gluma One bond. Relatam que o Etch & Prime 3.0 é o que tem a técnica adesiva
mais simplificada. Entretanto sua performance clinica deve ser melhorada, antes de sua
irrestrita recomendação; a força adesiva ao esmalte foi similar a dos demais, mas a dentina
obteve 50% da força alcançada pelos outros dois sistemas.
Prompt-L-Pop (ESPE)
fotopolimerizavel,

Sistema adesivo auto condicionante, monocomponente,

que consiste de fosfatos metacrilatos e Agua, em uma única unidade de

aplicação. Seu solvente é a acetona e, por isso, a sua superficie ideal para adesão é a úmida.
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fabricante informa que pode ser utilizado tanto em restaurações diretas quanto indiretas, mas
neste caso, sua polimerização deve ser antes da aplicação do cimento resinoso. E compatível
com materiais autopolimerizaveis, desde que tenha sido polimerizado antes. Não possui carga
inorgânica. Sua apresentação é em embalagem prática, com aplicador (microbrush), e todos os

seus componentes são misturados na hora do uso. Continua válido para este sistema adesivo,
também, a característica clinica do brilho superficial, que deve existir após afetiva aplicação
do "primer" ou "primer/adesivo".
Embora o padrão de condicionamento para o Prompt-L-Pop tenha sido descrito
como bem definido, as forças de resistência ao cisalhamento, obtidas com este material, são
de maior magnitude, quando combinadas com um compômero do que quando combinadas
com uma resina composta (ROSA, PERDIGÃO, 2000).
Quando usados com resinas compostas, os resultados com Prompt-L-Pop não são
tão altos quanto àqueles obtidos quando o esmalte é condicionado com ácido fosfórico. Uma

explicação viável seria a baixa viscosidade do compômero e o fato de que o Prompt-L-Pop é
um material à base de água, portanto, quimicamente mais compatível com os materiais
restauradores, com propriedades hidrofilicas melhores, tais como os compõmeros, do que com
os materiais restauradores hidrofóbicos, tais como as resinas compostas (MARTIN,

JEDYNAKIEWICZ, 1998, apud, PERDIGÃO, 2000).
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8 ADESÃO ÚMIDA

As últimas gerações de agentes adesivos têm alcançados valores de adesão à
dentina em torno de 30 Mpa, e são desenvolvidas para permitir o condicionamento ácido total
Porém, a integridade marginal nem sempre é alcançada, mesmo com os materiais mais novos
(SANTINI, MITCHEL, 1998).
Por esses motivos, vários autores relatam que a umidade dentindria é fator- chave
para se obter uma unido clinica eficiente, pois bactérias colonizam rapidamente qualquer falha
presente entre a resina composta e a estrutura dental, e uma vez que a infecção bacteriana tem
sido considerada como a principal responsável pelas reações pulpares, a integridade marginal
é de primordial importância na manutenção em longo prazo, das restaurações de compósito.

No entanto, a adesão à dentina ainda se apresenta desafiadora, porque a dentina é um tecido
orgânico naturalmente úmido, penetrada por uma rede tubular, contendo os processos
odontoblásticos que se comunicam com a polpa. Esta umidade intrínseca pode favorecer a
química dos sistemas adesivos mais novos, que para serem efetivos, devem ser aplicados
sobre a dentina úmida (PERDIGÃO, LOPES, 1999).
Segundo PERDIGÃO et al. (2000), a principal razão para aplicação dos novos
sistemas adesivos sobre a dentina umedecida, independente do solvente utilizado como
transportador dos monômeros, é que o colapso das fibras coldgenas sob a dentina
desmineralizada e seca impede os monômeros de penetrarem no labirinto de nanocanais,
formados pela dissolução dos cristais de hidroxiapatita entre as fibras coldgenas.

A medida que os espaços interfibrilares da dentina desmineralizada fi cam cheios
de água, o único mecanismo disponível para a infiltração dos monômeros está na difusão
deles em um solvente qualquer, nos espaços existentes entre as fibras coldgenas. Por esse
motivo, essa zona é chamada de "zona de interdifusdo de resina" (NAKABAYASHI,
PASHLEY, 2000).
Como os "primers" e os monômeros adesivos se difundem para dentro da matriz
dentindria desmineralizada, seu grau de conversão em polímeros pode variar muito,
dependendo da quantidade de água presente no espaço perifibrilar na dentina intertubular
(JACOBSEN, SODERHOLM, 1995).
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Em célebre artigo, publicado em 1992, KANCA relata que os solventes orgânicos
como a acetona e o álcool, geralmente presentes nos novos sistemas adesivos e, devido suas

características voláteis, podem ser considerados como captadores de água, são usados para
facilitar a penetração dos monômeros e obter um contato direto da resina com as fibras
coldgenas.
Tem sido relatado que a secagem com ar da dentina condicionada com acido,
impede a penetração de moléculas ambifilicas na rede de coligeno. Quando a água é
removida, as características elásticas do coldgeno podem ser perdidas. 0 colapso das fibras
coldgenas sob secagem pode, portanto, ser resultado dessas alterações no arranjo molecular.
Em um estado úmido, amplas lacunas separam as moléculas de coligeno umas das outras, em
um estado seco, as moléculas estão arranjadas mais compactamente. A razão é que no
coldgeno do tipo I hidratado, os espaços extrafibrilares estão preenchidos com água, ao passo
que no coldgeno seco não existem espaços extrafibrilares, ou somente poucos espaços
pequenos, disponíveis para a penetração do monômero. Durante a secagem com ar, a água que
ocupava os espaços interfibrilares, anteriormente ocupados pelos cristais de hidroxiapatita, é
perdida pela evaporação, resultando em uma diminuição do volume ocupado pela rede
coldgena a quase um terço do original. Quando a dentina desmineralizada seca com ar, é
reumedecida com água, a matriz colágena pode se reespandir e reocupar suas dimensões
primárias aos níveis do estado original hidratado.
Sob microscopia eletrônica de varredura, áreas de desunido com hibridização
peritubular incompleta têm sido observada, juntamente com a penetração deficiente do
adesivo dentro dos taulos dentindrios. Espaços não infiltrados (aproximadamente 100 a150
nm de extensão) são observados separando a dentina desmineralizada da dentina não afetada.
O reumedecimento reespande este coldgeno que sofreu colapso. No entanto, para os adesivos
com nanoparticula, o reumedecimento pode não ser indicado, devido as nanoparticulas se
acumularem e obliterarem a entrada dos taulos umedecidos (PERDIGÃO et al., 1998).
Um estudo interessante, feito por SANTTNI e MITCHEL (1998) sobre os efeitos
da adesão úmida e seca na infiltração marginal demonstrou que a adesão úmida não diminuiu
a microinfiltração com nenhum dos materiais usados (Gluma CPS, EBS e Prime & Bond
2.1), sendo que os fabricantes recomendam que a superficie da dentina seja mantida úmida.
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9 CAMADA HÍBRIDA

Quando BRANNTROM, em 1986, relatou a teoria da hidrodindmica, a
importância da hibridização na proteção do complexo dentino-polpa passou a ser melhor
compreendida, pois esta teoria demonstrou que trocas de pressão do fluido, presente no
interior do túbulos dentindrios podem causar dor através dos processos odontoblásticos, por
flutuação na temperatura, introdução de soluções iônicas e por desidratação excessiva da
dentina.
Não há dúvida de que o papel da camada híbrida continua sendo assunto de
grande controvérsia, pois, enquanto estudos indicam que a infiltração da resina ou
hibridização dos túbulos dentindrios e dentina intertubular é responsável pela adesão da resina
dentina, outros estudos sugerem que a camada de coligeno não oferece nenhuma
contribuição com a resistência adesiva interfacial.
Para a maioria dos adesivos dentindrios, a caracterização ultramorfológica da
transição entre a camada híbrida e a dentina não afetada sugere que exista uma alteração
abrupta do tecido híbrido mineralizado, sem qualquer espaço vazio que pudesse resultar em
infiltração. A linha limite parece ser composta de cristais de hidroxiapatita, incluidos na resina
proveniente da camada híbrida (PERDIGÃO, LOPES, 1999).
Além disso, as moléculas do adesivo são bifuncionais, o que significa que elas
têm dois radicais funcionais diferentes. Um destes radicais têm afinidade para superficie de
união, ou seja, ele aumenta a energia livre da superficie da dentina, e o outro tem afinidade
pelo material restaurador colocado sobre o adesivo. Na polimerização, o adesivo se torna
micromecanicamente retido na rede de fibras colágenas, expostas pelo condicionamento
ácido, formando uma estrutura mista com fibras coldgenas circundadas pela resina e cristais
de hidroxiapatita residuais (ERICKSON, 1992).
Através de uma revisão da literatura, VAN MEERBEECK et al. (1998) relataram
que a penetração da resina nos taulos abertos, juntamente com formação da camada híbrida
na parede do WWI°, são favoráveis para o selamento hermético do complexo dentino-polpa
contra o ingresso de microorganismos e suas toxinas. Espera-se que, quando a união falhar
sobre ou sob a camada híbrida, considerados como os dois elos fracos na ligação
micromecânica, a ligação intima das vilosidades de resina As paredes dos orificios dos ttlbulos
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mantenha-os selados. Portanto, além de contribuir para a força de união resina-dentina, o
papel principal das vilosidades de resina é fechar efetivamente os orificios dos tiibulos,
reduzindo a possibilidade de aumento da permeabilidade e, portanto, possível irritação pulpar.
Especialmente esta hibridização do túbulo ou fixação das vilosidades de resina As paredes dos

taulos, até a profundidade do afunilamento produzida pelo agente de ataque ácido, deve ser
intima e hermética para prevenir a microinfiltração, até mesmo quando a união é rompida.
Com os sistemas adesivos mais novos, pode-se observar ainda que a resina é

infiltrada nos ramos laterais do tikulo e hibridiza suas paredes, resultando em um fenômeno
definido como hibridização do túbulo lateral.
O hipoclorito de sódio (Na0C1) tem sido usado para impedir a formação da
camada híbrida com resultados diversos. Tem se concluído que o hipoclotito de sódio remove
permanentemente o coldgeno da dentina, e, por conseqüência, impede a formação da camada

híbrida. Quando se aplica o AD Gel, uma marca comercial de Na0C1 a 10%, por 60
segundos, sobre a dentina condicionada, de acordo com as recomendações do fabricante,
observa-se uma camada de coligeno residual. Além disso, a extensão da dissolução da

hidroxiapatita é de 30% a 50% mais profunda, quando o AD Gel é aplicado sobre a dentina
condicionada com ácido, em comparação com o condicionamento ácido. Conseqüentemente,

o Na0C1 deveria ser considerado como um agente desproteinizante, com conseqüências
imprevisíveis, em longo prazo. 0 uso deste produto, no momento atual, deve ser
desencorajado, e a camada híbrida deve ser considerada como o fator mais importante do que
qualquer outro na adesão dentindria (PERDIGÃO, LOPES, 1999).

9.1 VARIA'VEIS QUE INFLUENCIAM A FORMAÇÃO
DA CAMADA HÍBRIDA

Existem diversos fatores que podem interferir com a infiltração adequada dos

monômeros resinosos na dentina desmineralizada:
- condicionamento Acido não uniforme: pode ocorrer devido As variações
regionais de composição e morfologia da dentina e smear layer associado a um

possível superaquecimento durante o preparo cavitário. A ação ineficaz do

condicionamento Acido criará Areas onde a porosidade superficial necessária
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para infiltração do agente resinoso ficará deficiente, o que comprometeria a
adesão, resultando em selamento marginal ineficiente e possível sensibilidade
pós-operatória;
variações importantes entre extensão de desmineralização, tempo de aplicação

e

extensão

de infiltração deste: um tempo demasiado longo de

condicionamento ácido dará origem a uma extensão de desmineralização
maior, com maior conteúdo de água entre as fibras coldgenas,
necessitaria de maior quantidade de "primer" para removê-la,

e que

o que não

garantia que toda a área desmineralizada seria infiltrada pelos monômeros
resinosos. Causaria uma diferença entre zona desmineralizada e zona infiltrada;
a umidade de superficie: dentina, demasiadamente seca ou úmida, é prejudicial
A adesão. A umidade dentindria deve ser compatível com o sistema adesivo
utilizado;
como a dentina superficial contém menos túbulos dentindrios, a infiltração da
resina na dentina intertubular vai ser responsável pela maior parte da força de
unido. Em dentina profunda, onde ha abundância de tiibulos dentindrios, a
penetração intratubular das resinas será, provavelmente, responsável por uma
grande fração da retenção e do selamento. Contudo, é possível que os
monômeros possam também se infiltrar na rede de colágeno desmineralizada
por difusão radial da luz do ti.ibulo dentindrio que foi condicionado, livre da
dentina peritubular. Este mecanismo de infiltração da resina resultaria em
melhor infiltração da resina intertubular em dentina profunda, onde os tilbulos

estão mais próximos, do que em dentina superficial (PASHLEY,
CARVALHO, 1997);
alterações fisiológicas e patológicas do substrato dentinário (dentina cariada,
dentina esclerótica e dentina que estava em contato anterior com materiais
restauradores e/ou forradores que estão sendo substituidos): são substratos que
se caracterizam por apresentarem alterações estruturais e composicionais que
refletem uma reação de defesa diante do agente agressor. Essas reações são
geralmente representadas pela obliteração gradual dos túbulos dentindrios
(esclerose) e hipermineralização da dentina intertubular. Na dentina subjacente
aos processos cariosos, encontramos uma redução na permeabilidade associada
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à redução da dureza (PASHLEY et al., 1993). A resistência de unido de vários
sistemas adesivos à dentina esclerótica e afetada por cárie 6, aproximadamente,
40% menor do que a obtida em dentina normal. Essa redução, provavelmente,
se deve à reduzida formação de "tags" de resina dentro dos tiabulos e a menor
eficiência dos ácidos em desmineralizar a dentina esclerótica (MASATOSHI,
et al., 1999).
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10 PASSOS CLÍNICOS SEQUENCIAIS
DOS SISTEMAS ADESIVOS

Constando das técnicas mais usadas atualmente, cada um dos passos será
considerado separadamente:

10.1 CONDICIONAMENTO ÁCIDO
Embora o uso de ácidos não fosse totalmente aceito até o final da década de 70,
hoje é usado na Odontologia como agente condicionador de esmalte e dentina, pois sabe-se

que o condicionamento ácido é a maneira mais eficaz de se melhorar a adesão mecânica e o
selamento marginal, tendo, como conseqüência, a diminuição do manchamento marginal
causado pela infiltração na interface dente/restauração, além de prevenir a irritação pulpar e
cáries recorrentes (PERDIGÃO et al., 1999).

Atualmente, a aplicação simultânea de um ácido sobre o esmalte e a dentina,
conhecida como técnica do condicionamento Acido total, é a estratégia mais difundida de

adesão dentindria. Os adesivos atuais contém um condicionador ácido (geralmente Acido
fosfórico), o qual é aplicado e a seguir enxaguado, para que uma solução de monômeros
hidrofilicos ou hidrof6bicos possa ser aplicada em uma ou várias camadas para penetrar na
dentina (PERDIGÃO, LOPES, 1999).
Hoje, a maioria dos produtos contendo

ácido fosfórico apresenta uma

concentração entre 30% e 40%. Todavia, GWINETT e KANCA (1992) relataram que
concentrações mais baixas têm alcançado valores de adesão similares aos obtidos, quando se
utiliza ácido fosfórico nesta concentração, ou seja, ácidos como ácido maleico e fosfórico a

10% e ácido nítrico a 2,5%, apresentam o mesmo padrão de condicionamento que o Acido
fosfórico a 37% comumente utilizado (GWINETT, GARCIA-GODOY, 1992).
Segundo estes mesmos autores, o condicionamento ácido do esmalte, apresenta

três padrões diferentes de desmineralização. No padrão tipo 1, ocorre a desmineralização da
cabeça e da cauda do prisma, ou seja, do núcleo, mantendo a periferia dos prismas intacta. No
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padrão tipo 2, ocorre uma dissolução preferencial da periferia dos prismas. Já no padrão tipo
3, não ocorre uma preferência de dissolução, sendo, portanto, o padrão menos distinto.

Sobre a dentina, o condicionamento ácido prepara a superficie, promovendo um
melhor molhamento pelo "primer". Os condicionadores ou soluções ácidas são usados em sua
maioria, para remover a camada de lama dentindria e desmineralizar a porção mais superficial
da dentina subjacente, expondo a rede microscópica de fibras coldgenas. 0 condicionamento
ácido da dentina, produz profundas mudanças na composição química e propriedades fisicas

da matriz que podem influenciar a qualidade da unido da resina/dentina, sua força e sua
durabilidade.
Após a dissolução da lama dentindria, o condicionador ácido age sobre a dentina
peritubular, dissolvendo-a por completo por aproximadamente 10 a 20 micrometros dentro

dos tóbulos dentindrios. Um pouco mais lentamente, ele promove a dissolução da dentina
intertubular por cerca de 3 a 8 micrometros. Após a lavagem da cavidade, os taulos
dentindrios estarão com sua embocadura aumentada aproximadamente três vezes mais que seu

diâmetro original, e a dentina intertubular e periférica dentro dos titbulos ficam desprovidas
do seu suporte mineral. Haverá, então, a formação de porosidades ideais para a infiltração do
adesivo. Os espaços entre as fibras coldgenas (de 20 nm a 400 nm) são preenchidos por água,
através do qual as resinas devem se difundir para formar a camada híbrida. Para que haja
formação de uma camada híbrida ideal, uniforme e continua, com selamento

e retenção

adequados, a resina adesiva deve penetrar em toda a extensão da Area desmineralizada pelo

ácido, tanto intra como intertubular. A infiltração intratubular da resina forma "tags" que, ao
se unirem as paredes dos túbulos, previnem a microinfiltração,

a sensibilidade e

proporcionam retenção. A infiltração intertubular ideal, acontece quando as resinas são
capazes de substituir completamente a água em torno das fibras coldgenas, envolvendo-as em
sua maxima extensão, infiltrando até a profundidade desmineralizada, reforçando suas
propriedades fisicas e protegendo-as do ataque hidrolitico (PASHLEY, CARVALHO, 1997;
MILIA, LALLAI, GARCIA-GODOY, 1999).
Há registros na literatura relatando que a

dentina peritubular, altamente

mineralizada, é condicionada mais profundamente que a dentina intertubular, pois a
penetração do ácido ocorre, primariamente, ao longo dos túbulos. A interação dos agentes

condicionadores com a dentina é limitada pelo efeito tampão da hidroxiapatita e componentes
protéicos dentindrios (PASHLEY, CIUCCBEE, HORNER, 1993).

33

Segundo ERICKSON (1992), as alterações induzidas no conteúdo mineral do
substrato, também modificam a energia superficial livre da dentina. E de extrema importância
que o adesivo tenha uma baixa tensão superficial e que o substrato tenha uma alta energia
superficial para um contato interfacial melhor. A dentina consiste de dois substratos distintos,
uma de alta energia superficial (hidroxiapatita),

e outra de baixa energia superficial

(coligeno). Conseqüentemente, após o condicionamento ácido, a densa rede de coldgeno
exposta torna-se um substrato com baixa energia superficial. De fato, existe uma forte
correlação entre a capacidade de um adesivo se espalhar sobre a superficie dentinária e a
quantidade de cálcio sobre esta mesma superficie. Um aumento na tensão superficial critica
da dentina pelos seus componentes superficiais ativos é altamente desejável, visto que uma
correlação direta entre a energia de superficie da dentina e a força de resistência ao
cisalhamento tem sido demonstrada.
KANKA, em 1992, demonstrou que a resistência adesiva dos sistemas adesivos,
aplicados sobre a dentina, mantida úmida após a lavagem do condicionador ácido, era maior
do que a união conseguida, quando a dentina era excessivamente seca. Um ano após,
PASHLEY et al. demonstraram que a superficie da dentina condicionada com ácido fosfórico
a 37%, lavada e posteriormente secada com jatos de ar, apresentava uma camada amorfa em
praticamente toda a extensão da dentina intertubular. Nesta superficie não foi observada a
porosidade necessária para a infiltração do agente resinoso. Porém, quando a superficie da
dentina foi mantida úmida, as fibras colágenas e respectivas porosidades entre elas ficaram
evidentes na dentina intertubular. 0 estudo concluiu que a secagem com ar„ da dentina
desmineralizada, causava um colapso das fibras coldgenas, reduzindo a porosidade superficial
e prejudicando a formação da camada híbrida.
INAI et al. (1998) relatam em seu trabalho que os sistemas adesivos que têm
acetona como solvente, promoveram, em comparação com

o procedimento normal,

equivalente ou maior força de adesão, quando uma solução de hipoclotito de sódio foi usada
após o condicionamento ácido, indicando que o adesivo interagiu fortemente com a superficie
tratada que possui maior conteúdo mineral.
ARMSTRONG et al. (1998) citam em seu experimento, utilizando o sistema
adesivo All Bond 2 (Bisco) e a resina restauradora Prodigy (Kerr), utilizando dois grupos de
estudo: o primeiro com a aplicação do sistema adesivo, conforme indicação do fabricante, e
no segundo grupo, após o condicionamento ácido do esmalte e dentina, foi realizado uma
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fricção suave com hipoclorito de sódio a 5,25% ,durante um minuto, a fim de remover a trama
colagena exposta pelo condicionamento ácido. Como o teste era para veri fi car a força de
união sob estas circunstancias, observou-se que no grupo com aplicação do sistema adesivo

de maneira convencional, a fratura ocorria na linha de união do adesivo. JA no grupo onde foi
empregado o hipoclorito de sódio, a fratura ocorria na interface adesivo/dentina e propagavase por 1 a 2 micrômetros dentina adentro.
Apesar de serem comercializados como líquidos, por anos, a maioria dos agentes
condicionadores atuais é composta por géis, tanto espessos como finos. Os fabricantes
adicionam espessantes (partícula de silica tratada) em seus géis de forma a facilitar sua
manipulação. As vantagens das formas em gel são que o clinico pode facilmente controlar a
distribuição do ácido sobre a superficie e identificar visualmente a presença do ácido. 0 efeito

da desmineralização pode ser observado diretamente, quando bolhas de dióxido de carbono se
acumulam dentro do gel. Os fabricantes adicionam também surfactantes em seus géis ácidos
fosfóricos, de forma a facilitar a distribuição do gel sobre as superficies dentais. Uma

vantagem de ter surfactantes nos géis condicionadores é que eles podem ser capazes de
dissolver o óleo residual deixado pela peça de mão ou mesmo a saliva (PERDIGÃO, LOPES.
1999).

10.2 "PRIMER"
"Primers" são conhecidos como os promotores da adesão, que contém
monômeros resinosos com propriedades hidrofilicas e hidrofóbicas, tendo ao mesmo tempo

afinidade pelas fibras coldgenas expostas e capacidade de co-polimerizar com o segundo
componente adesivo. Sao compostos, basicamente, por moléculas de metacrilato, como
HEMA (hidroxietilmetacrilato), NTG-GMA (N-tolil glicina-glicidil metacrilato), NPG-GMA
(N-fenil glicina-glicidil metacrilato), BPMD (difenildimetacrilato), PMDM (acido
piromelitico dietilmetacrilato), 4-META (4-metacriloxietil trimelitato anidro), dentre outras,

que têm como propriedades características a hidrofilidade e fluidez necessárias para infiltrarse na dentina desmineralizada. Difundem-se também na hidroxiapatita irregular sob o
coldgeno.

Os "primers" são os agentes de infiltração e os primeiros formadores da camada
híbrida. São eles que, verdadeiramente, se in fi ltram por entre as fibras coldgenas e ocupam

35

espaços anteriormente ocupados pela porção mineral, e sua aplicação é indispensável dentro

de uma técnica onde se emprega o condicionamento ácido da dentina. A energia livre de
superfície da dentina diminui após o condicionamento ácido, devido à presença de fibras
colágenas. Os "primers" possuem uma tensão superficial que se assemelha à energia livre de
superficie da dentina condicionada, facilitando o molhamento e conseqüente infiltração na sua
intimidade. Para a otimização da unido adesiva, é necessário a aplicação do "primer" sobre a
superficie dentindria pré-condicionada e mantida úmida. "Primers" aumentam a capacidade

superficial de molhamento da dentina, facilitando a penetração do monômero adesivo.
Contém grupos hidrofilicos, com a afinidade pela superficie da dentina, e grupamentos
hidrofóbicos que se unirão ao segundo agente de unido: a resina adesiva, adesivo ou bond

(ERICKSON, 1992).
Segundo JACOBSEN e SODERHOLM (1995), o objetivo da aplicação do
"primer" é sua difusão pelos espaços interfibrilares de toda a dentina desmineralizada,
substituindo a água ali presente. Para facilitar a infiltração do "primer" por toda a dentina
desmineralizada, freqüentemente, estes monômeros resinosos são diluídos em solventes

orgânicos, como acetona ou etanol, que pela característica volátil e alta miscibilidade com a
água, tem a capacidade de deslocar a água presente na superficie dentindria e na rede
colágena,simultaneamente à infiltração dos monômeros resinosos. Quando a concentração do
solvente orgânico for maior que a da água presente entre as fibras coligenas, essa se desloca
misturando-se com os solventes e evaporando da superfície. Por esse motivo, há a necessidade

de aplicação de diversas camadas do "primer", em muitos casos. Como a Agua é removida por
evaporação juntamente com o solvente orgânico, devemos aplicar leves jatos de ar após
aplicação do "primer". Nem água nem resíduos do próprio solvente devem permanecer na
intimidade da dentina desmineralizada, pois ambos irão propiciar inadequada polimerização

dos monômeros resinosos contidos nos "primer" ou na resina fluida, aplicada posteriormente.
PERDIGÃO, SWIFT, LOPES (1999) estudaram a força de adesão sob o uso
repetido dos sistemas adesivos de frasco único e concluíram que os adesivos que possuem
acetona como solventes tern vida útil diminuída após repetidos usos, quando comparado aos
sistemas adesivos que contém etanol e água como solventes, isto por ser a acetona um
solvente bastante volátil.

Este estudo demonstrou, ainda, que a camada de colágeno não oferece
contribuição significativa para a adesão dentina/resina e que esta, provavelmente,6 derivada
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da interdifusão do mon8mero resinoso para a dentina intertubular, ficando a camada de
coligeno como coadjuvante no processo de adesão. A remoção do coldgeno poderia contribuir
ainda, impedindo o inicio da deterioração da interface adesivajd que não haveria fibras
colágenas remanescentes expostas ao meio bucal.

"Primers" que contém solvente como a acetona e álcool são mais sensíveis quanto
ao manuseio clinico, pois frascos deixados abertos inadvertidamente pelo profissional podem
ter seu solvente evaporado, principalmente a acetona e, quando for utilizado na cavidade,
pode não conter solvente suficiente que permita sua infiltração pela zona desmineralizada, não
formando uma adequada camada híbrida e gerando sensibilidade pós-operatória em diversos
casos.
Alguns "primers" contém água como solvente orgânico, além do álcool. A maior
aplicação destes "primers" encontra-se nos casos em que o profissional seca em demasia
algumas áreas do preparo cavitário. Desta forma, a água contida no "primer" agiria como um
"auto- expansor", revertendo

o colapso da fibras colágenas, reidratando-as (VAN

MEERBEEK et al., 1998).
Com o intuito de associar ação antimicrobiana ao "primer", alguns produtos como
Prisma Universal bond 3 (Caullc/Dentsply), Gluma (Bayer), Pro bond (Dentsply) e Syntac
(Vivadent), foi adicionado Glutaraldeido, que também promove a fixação do colágeno da
dentina; ao Prime&bond 2.1 (Caulk/Dentsply), Optibond (Kerr), Syntac Single Component
(Vivadent) e Perma Quik (UltraDent), foi associado Flúor, que além de inibir a ação
bacteriana, aumenta a resistência de superficie.
Alguns sistemas adesivos incorporam a resina fluida (adesivo propriamente dito)
ao "primer", em uma única solução, reduzindo o número de passos operatórios, ex: One Step
(Bisco), Prime&bond (Dentsply), Single bond (3M), Optibond Solo (Kerr), dentre outros.
Estes sistemas monocomponentes devem ser agitados antes do uso e levados à cavidade, com
ponta aplicadora, por 15 a 20 segundos, de forma continua e ativa, para ajudar sua penetração
através da zona desmineralizada e para evaporação do solvente.
Clinicamente, a maneira mais correta de identificarmos se o "primer- foi bem
aplicado é pela observação, após a evaporação do solvente, se a superficie dentindria
apresenta brilho em toda a extensão cavitária, sugerindo a formação de uma camada de
adesivo espessa o suficiente para selar, adequadamente, os taulos dentinirios (KANCA,
1996).
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10.3 ADESIVO

Podem, também, sere chamado de resina fluida ou agentes de união e devem ser
aplicados logo após o "primer". As resinas mais comumente utilizadas são o BIS-GMA
(bisfenol glicedil metacrilato) e UDMA (uretano de metacrilato), mas podem conter
monômeros hidrofilicos, como o HEMA, para facilitar o contato com a dentina. E uma resina
fluida com as características hidrofóbicas, que se une quimicamente ao "primer", na porção
mais superficial da camada híbrida por este formada. Como a presença do oxigênio inibe a
fotopolimerização da camada superficial do adesivo, formando uma película em torno de
quinze micrometros, rica em grupamentos metacrilato, permitindo uma adequada copolimerização e conseqüente unido com a resina composta, inserida posteriormente. Sua
polimerização pode ser por fotoativação, química ou sistema dual (ERICKSON 1992).
Sua aplicação deve ser em camadas finas, o suficiente para cobrir o esmalte e a
dentina. 0 adelgaçamento desta película resinosa deve ser feito de maneira delicada, pois o
extravasamento da resina para fora do limite cavitário pode gerar Areas com total ausência do
adesivo, e possibilitar a inclusão de ar na camada, o que prejudicaria a polimerização. No
entanto, espessura muito fina, da camada pode determinar resistência adesiva não confiável
em muitos sistemas adesivos, pois em espessuras muito finas o oxigênio inibiria sua
fotopolimerização. O acúmulo de resina adesiva nos ângulos e pontos internos devem ser
evitados, pois podem ser interpretados como recorrência de cárie em radiografias
subseqüentes, isto se a resina adesiva não for radiopaca.
Uma tendência atual para os adesivos está na adição de cargas inorgânicas (20% a
40%) à matriz orgânica de BIS-GMA. Os adesivos passam a ter baixo módulo de elasticidade,
conferindo maior flexibilidade As restaurações realizadas com materiais mais rígidos,
funcionando como uma camada elástica que absorve e reduz o stress funcional concentrado na
interface adesiva dente/restauração durante a polimerização. Acredita-se que a camada
híbrida, obtida com estes adesivos, seja mais reforçada e resistente, aumentando a força de
união e reduzindo a infiltração marginal. Adesivos com carga deixam uma película mais
espessa que as demais, e este fato é favorável à polimerização, visto que camadas muito
delgadas não permitem boa polimerização, devido a sua inibição pela presença de oxigênio. A
espessura maior é favorável, em se tratando da polimerização e flexibilidade, porém se o
tamanho da partícula for muito grande, haverá prejuízo estético, principalmente em
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restaurações classe III e IV. Como produtos no mercado há: Optibond, Opti Solo Plus (Kerr),
Superbond D-Liner (Sun Medical): Protect-Liner (Kuraray) (DAVIDSON, ABDALLA 1994).

Os adesivos dentindrios tendem à mudanças de fotopolimerizadores para
polimerização química ou dual, pois tem-se observado que os adesivos fotoativados tendem a

se contrair mais e, dependendo da intensidade da lâmpada, podem levar ao desprendimento
dos adesivos dos taulos dentindrios, ou então criar espaços na zona híbrida chamados de
zona vazia ou gaps. Os adesivos químicos permitem uma contração de polimerização menos
intensa e mais vagarosa, liberando as tensões (VAN MEERBEECK et al., 1998).
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li BIOCOMPATIBILIDADE

0 conceito de biocompatibilidade vem evoluindo, conforme evoluem e se
aperfeiçoam as técnicas de diagnóstico, os métodos de investigação e os conhecimentos sobre

Biologia e Morfologia Celular. Atualmente, um material é considerado biocompativel quando

não produz reações adversas nos tecidos com os quais se relaciona.
Durante vários anos, acreditou-se que os agentes acidicos, presentes em alguns
materiais restauradores, provocavam reações pulpares adversas. Por essa razão, acreditava-se

que o uso de bases de forramento eram necessárias para proteger a polpa do efeito nocivo dos
materiais restauradores (BARAT1ERI et al., 2001).
Hoje, sabe-se que uma perfeita formação da camada híbrida, propiciando

selamento hermético das margens da restauração e, conseqüentemente, da superficie
dentindria, garantiria integridade ao complexo dentino-pulpar (PASIILEY, 1992). Associa-se
a isto uma remoção segura e total dos microorganismos presentes na cavidade operatória, quer
mecanicamente ou associada A produtos químicos como o glutaraldeido e a clorexidina.
A resposta dolorosa no pós-operatório pode ter origem na não polimerização dos

monômeros resinosos contidos no "primer" (HEMA) e que se in fi ltrariam em direção As
células odontoblasticas. A inadequada polimerização pode atuar como um reservatório de
monômero livre com potencial citotóxico (VAN MEERBEECK et al, 1998).
FUSAHYAMA, em 1987, demonstrou que o condicionamento ácido da dentina
contribuía não somente para a adesão, mas também para a remoção de bactérias que poderiam

estar presentes na camada de lama dentindria, e que a possível irritação pulpar era proveniente
da falha adesiva, com posterior infiltração de bactérias em direção A polpa.
A inflamação pulpar é decorrente da invasão bacteriana e não da utilização de um

Acido na dentina. A utilização de ácidos deve ser seguida de critério, pois se não houver um
selamento completo da dentina ou margens cavitárias, por falha técnica ou contaminação da
cavidade, poderá ocorrer uma penetração bacteriana, e os tilbulos dentindrios e areas

peritubulares, agora totalmente abertos pelo tratamento Acido da dentina, conduzirão estas
bactérias em direção A polpa, levando a sua injúria e ao fracasso do tratamento.
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12 CO-VARIÁVEIS QUE PODEM AFETAR 0 COMPORTAMENTO DOS ADESIVOS DENTINÁRIOS

0 comportamento clinico dos adesivos dentindrios pode ser afetado por várias covariáveis, que são únicas na cavidade oral:
fatores materiais, diretamente relacionado com os adesivos dentinários ou com
a manipulação destes;
a variabilidade do substrato, devido As diferenças estruturais e de composição
entre esmalte e dentina;
- tamanho e forma da lesão;
- contração de polimerização, pois sabe-se que as resinas dentárias de
metacrilato, sofrem contração durante a reação de polimerização;
- flexão da peça dentária, fator etiológico das lesões de abfração, dificultando
também a retenção das restaurações de classe V.
- idade do paciente: a dentina esclerótica e a flexão dentária aumentam com a
idade. A abfi-ação tem sido associada a dois fatores: deformação lateral do
dente, causada por forças oclusais excêntricas, resultando em forças de tensão
nas bordas de uma restauração cervical, e de formação vertical de um dente,
causada por forças cêntricas do tipo bruxismo ou apertamento ,que comprimem
a restauração cervical e originam fraturas marginais;
em alguns sistemas adesivos, a adesão A dentina é afetada pela espessura de
dentina residual, após o preparo cavitário, sendo os valores de adesão em
dentina profunda mais baixos que em dentina superficial (SUZUKI, FINGER,
1988);
- a umidade da dentina: a umidade interna é importante para a eficácia dos
agentes hidrofilicos, e a umidade externa afeta negativamente A adesão;
- a elasticidade dos adesivos, que pode absorver parte da contração de
polimerização, prevenindo o deslocamento interfacial.
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Falhas de adesividade estão mais relacionadas com a técnica do que com o material
utilizado. Alguns materiais interferem na adesão à dentina e esmalte, tais como o tratamento
para clarear os dentes, que interferem na reação de polimerização da resina (DELLA BONA
et al., 1992).
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13 0 FUTURO DA ADESÃO DENTINARIA

A Odontologia contemporânea apresenta-se ansiosa em experimentar protocolos
clínicos novos e menos complexos. Por esse motivo, a dentistica restauradora clama pela
simplificação dos procedimentos adesivos. Essencialmente, todos os fabricantes agora
apresentam um sistema adesivo monocomponte no mercado. Apesar de serem mais simples,
um passo de condicionamento ácido é ainda necessário para a maioria dos adesivos
(PERDIGÃO, LOPES, 1999).
Diante dessa constatação, novos materiais estão sendo inseridos no mercado, sem
um passo de condicionamento ácido separado; são os adesivos auto condicionantes ou "todos
em um". Esta nova técnica adesiva simplificada tem sido amplamente utilizada na Europa
para restaurações classe V e, mais recentemente, em restaurações classe IV.
Um exemplo desta categoria de adesivos é o Prompt — L- Pop, que foi
desenvolvido para condicionar esmalte e dentina antes da inserção dos compõmeros, estando
agora disponível também para compósitos. Esses materiais têm resultados laboratoriais muito
promissores (NUNES, PERDIGÃO, ROSA 1999, apud, PERDIGÃO, LOPES, 1999).
Pesquisas clinicas na area de protocolos de adesão simplificados, estão sendo desenvolvidos
em vários centros de pesquisa clinica.
Segundo BARATIERI et al (2001), um dos objetivos da dentistica moderna é
chegar a dispensar totalmente a necessidade de preparos cavitários para a grande maioria das
restaurações intracorondrias. Segundo estes autores, existem, atualmente, projetos de pesquisa
em médio prazo, que estão focalizados no tratamento das lesões de cárie, sem a necessidade
de instrumentos rotatórios, nem a remoção da dentina cariada.
Uma outra área de certo interesse pode ser o desenvolvimento de materiais
restauradores provenientes da engenharia genética. Existe um trabalho em andamento na
Universidade do Sul da Califórnia, procurando demonstrar o potencial de materiais
restauradores, baseados na composição dos substratos dentais. Os pesquisadores identificaram
e clonaram uma proteína que auxilia o cálcio e o fosfato a se combinarem e produzirem
cristais maiores. Este material restaurador, idêntico ao esmalte humano, está em estágio inicial
de desenvolvimento. Segundo os autores, esse novo material pode ter propriedades similares
ao esmalte humano e deverá ser biocompativel (FINCHAN et al., 1995, apud, PERDIGÃO,
LOPES, 1999).
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14 DISCUSSÃO

A procura por materiais adesivos restauradores que tenham born desempenho
clinico, tem sido o objetivo de consideráveis pesquisas nos últimos anos, pois estes materiais
têm expandido a faixa de possibilidades para a Odontologia restauradora estética. Materiais
restauradores da cor dos dentes são usados para restaurar cosmeticamente ou re-contornar
dentes, com pouco ou nenhum preparo cavitário. Os avanços da Odontologia adesiva têm
permitido ao pro fi ssional melhorar a estética facial de um modo relativamente simples e
econômico (VAN MEERBEECK et al., 1998; EL KALLA, 1999).

As técnicas adesivas com compósitos foram inicialmente empregadas para
substituir estruturas dentais cariadas, ou para preencher defeitos abrasivos ou erosivos na Area
cervical dos dentes. Outro fator que impulsionou as pesquisas na área adesiva foi devido A
toxicidade alegada ao mercúrio do amálgama de prata. Uma parte substancial das pesquisas
atuais está focalizada no desenvolvimento de alternativas para o amálgama.
Por esses motivos, os agentes condicionantes de esmalte dos anos 60s e 70s
evoluiram progressivamente para os adesivos universais ou em vários frascos complexos, no

inicio dos anos 90s, os quais foram criados para se unir ao esmalte, A dentina, aos compósitos,
ao amálgama, A porcelana e aos metais não preciosos (PERDIGÃO, LOPES, 1999).
No entanto, existe um consenso entre os autores pesquisados (RUYTER, 1992;
VAN MEERBEECK et al., 1998; PERDIGÃO, LOPES, 1999; CARDOSO, et al., 1999;
MILIA, LALLAI, GARCIA-GODOY, 1999; PERDIGÃO et al., 2000; SLAVOLJUB, 2000),
que se um sistema adesivo não aderir eficazmente ao substrato dentinário, pode desenvolver-

se uma fenda na interface dente/restauração, a qual pode dar origem A penetração de bactérias
e substâncias toxicas no complexo pulpo-dentindtio. Quando a adesão não é eficaz, a
contração de polimerização leva à formação dessas fendas ou "gaps".
Não há dúvidas, na literatura pesquisada, que resistências adesivas dentindrias em
cisalhamento,para resistir As tensões geradas pela contração de polimerização, devem ser na

ordem de 17 a 20 Mpa. A absorção de água pelas resinas compostas compensa, em parte, o
efeito dessa contração, sem, entretanto,reestabelecer nova adesão.
Baseados nestes conhecimentos, os investigadores partilham da opinião de que,
embora a adesão ao esmalte tenha sido superada, a adesão à dentina ainda representa uma
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tarefa desafiadora, pois trata-se de um tecido orgânico naturalmente úmido, penetrado por
uma rede tubular contendo os processos odontoblasticos que se comunicam com a polpa
(FRITZ, FINGER, 1999; PERDIGÃO et al., 1999, MASATOSHI et al., 1999; SLAVOLJUB,
2000; BARATIERI et al., 2001). As resistências adesivas ao esmalte são suficientes para
prevenir a formação de fendas na interface dente/restauração,provenientes da contração de
polimerização, podendo inclusive, através de um bisel no ângulo cavo-superficial ,melhorar o
selamento marginal.
Em artigo, publicado em 1999, MASATOSHI et al. relatam ainda que as forças de
unido resina-dente são ainda mais baixas, se a dentina envolvida no reparo estiver afetada por
cárie. Conseqüentemente, os autores sugerem que se desenvolvam resinas aderentes e
procedimentos que produzam forças de unido altas e uniformes para todos os tipos de dentina,
quer seja normal, esclerótica ou afetada por cárie, assim como na dentina superficial como na
profunda.
De acordo com a literatura revisada, a capacidade de um material adesivo em selar
a interface com a estrutura dental ser o fator mais significativo em determinar a resistência
microinfiltraçã'o marginal, outros fatores também podem levar à formação de falhas na
interface dente/restauração. Entre os fatores mais importantes, podemos citar as mudanças
dimensionais, diferenças entre coeficientes de expansão térmica e absorção higroscópica
incompleta (VAN MEERBEECK et al., 1998; CARDOSO et al., 1999; SLAVOLJUB, 2000).
Na incansável busca pelo adesivo dentindrio ideal, surgiram os "primers" auto
condicionantes ou "self-etching". Entretanto, os sistemas adesivos que promovem

o

condicionamento ácido total ,anteriormente ao "priming' dentindrio, ainda representam o
método dominante e mais confidvel para alcançar alta resistência adesiva com a dentina
(PERDIGÃO et al., 1998; FRITZ, FINGER, 1999; PERDIGÃO et al., 1999; MILIA,
LALLAI, GARCIA-GODOY, 1999). 0 Prompt- L- Pop é um "primer" auto condicionante
bastante comercializado, sendo, atualmente, utilizado com resinas compostas,

o que

representa uma modificação da primeira versão, no qual foi recomendado exclusivamente
para os compômeros, sem um passo separado de fotopolimerização. 0 uso de adesivos
monocomponentes para a adesão de materiais restauradores à base de resina com a dentina, é
um conceito muito promissor que precisa ser melhor testado, pois o comportamento destes
materiais têm sido um assunto muito controverso (CARDOSO et al., 1999; PERDIGÃO et al.,
2000).
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Outro aspecto que se apresentou de maneira conflitante nessa revisão literária, diz
respeito A. contaminação do substrato dental. Segundo RUYTER (1992), a contaminação do
substrato por saliva ou sangue diminui a sua energia de superficie, pois impede que o adesivo
promova uma adequada molhabilidade. No entanto, um estudo interessante, feito por ELKALLA (1999), para comparar os efeitos da contaminação por saliva, na adaptação
micromorfológica da resina de quatro adesivos de frasco único, concluiu que a contaminação

por saliva não impediu a formação da camada híbrida. Isto pode ser devido à vários fatores: a
película de água que foi deixada, após a lavagem do agente ácido, atuaria como uma barreira

para prevenir as proteínas salivares de penetrarem nos taulos dentinários e ao redor das
fibras coldgenas expostas da dentina intertubular, após o condicionamento acido; a natureza
hidrofilica dos adesivos permitiria que eles funcionassem bem, na presença da saliva, talvez

deslocando-a ou difundindo-se através dela para alcançar os tiibulos dentinarios e as fibras
colagenas expostas, para la se polimerizar em forma de camada híbrida; a secagem, corn ar,

do adesivo para remover o solvente, poderia empurrar a resina adesiva para dentro da
superficie da dentina ou misturá-la com a saliva, que evaporada pelo ar ou pela ação da

mistura, deixaria a resina para trás.
Finalmente, podemos dizer que a Odontologia adesiva sofre alterações em ritmo
rápido. Novos materiais estão sendo constantemente introduzidos. Alguns deles sem nenhum

controle clinico. Pesquisa deveria ser orientada na investigação das alterações a longo prazo,
do que apenas se concentrar nos efeitos imediatos dos adesivos sobre a dentina. Muitas
avaliações clinicas são realizadas em trés anos, embora tempos mais longos sejam desejáveis,

pois, após este tempo, muitos adesivos já estão superados ou foram substituidos por um
sucessor (VAN MEERBEECK et al., 1998; PERDIGÃO, LOPES, 1999).

15 CONCLUSÃO

A possibilidade de utilização dos diversos sistemas adesivos, hoje disponíveis no
mercado, nos permite ampliar, diversificar e até ousar em procedimentos restauradores em
dentistica. Com conhecimento das limitações e vantagens destes materiais, estaremos dando

nossa parcela em direção ao aperfeiçoamento e excelência da Odontologia.
A classe odontológica espera que os sistemas adesivos possuam características
"ideais" como: facilidade de uso, biocompatibilidade, união confiável à dentina, ausência de
contração de polimerização, sem microinfiltração, unido que resista às forças oclusais e

resistência de unido próxima de 20 Mpa. Associada a estas características, devem estar
presentes também: o domínio da técnica de utilização de cada material, evitando possíveis
falhas de selamento, a primazia pela excelência de um trabalho oferecido respeitando uma
rigorosa assepsia do campo operatório e a remoção completa de todo o tecido cariado.
Analisando todos estes aspectos citados, podemos concluir com esta pesquisa que:
- o desempenho clinico dos adesivos atuais tem melhorado significativamente,
permitindo obter restaurações com um alto nível previsível de sucesso;
- os sistemas

adesivos atuais

são

melhores que seus

predecessores,

especialmente em termos de retenção, que não é mais a causa principal de
fracasso clinico;
o uso de adesivos reforça, substancialmente, o esmalte e a dentina residuais,
tornando-os menos suceptiveis A. fratura;
- apesar dos resultados de sucesso que podem ser encontrados na literatura no
que diz respeito à adesão ao esmalte, a adesão à dentina tem provado ser muito
mais dificil e menos previsível, devido a sua estrutura histológica mais
complexa;
- a descoloração marginal, cáries recorrentes e inflamação pulpar podem resultar
da invasão bacteriana ou de seus produtos metabólicos, levando à falha da
restauração adesiva;

- os adesivos que removem a camada de lama dentinária apresentam um
desempenho clinico melhor do que aqueles que modificam a lama dentinária;
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embora a redução do tempo clinico possa ser de grande interesse para o
profissional, um selamento perfeito permanece ainda como o aspecto mais
importante e desafiador a ser considerado quando da escolha do material
adesivo;
- nenhum sistema adesivo, disponível atualmente,

é capaz de garantir

restaurações hermeticamente seladas com margens livres de infiltração.

Seria sensato, então, dizer que o aprimoramento diário em busca de novos
conhecimentos e experiências devem ser respeitados e estimulados. Acima e mais importante
é admirar aqueles que não se contentam ou não se contentaram com o que havia disponível
em sua época, pois foi com base nestas pessoas e em suas dúvidas e anseios quanto As
limitações que lhes foram impostas, que a Odontologia está onde está hoje, com inovações,

pesquisas, mudanças de conceitos, técnicas e materiais que nos conduzem a um futuro com
certeza mais promissor e realizador. Porém, não há dúvida que nos próximos anos a adesão
dentindria ainda sell um dos grandes desafios da dentistica restauradora.
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