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RESUMO 
 
 

Objetivou-se observar a influência da fluorose dental nas características do padrão 

de condicionamento ácido e na penetração de sistemas adesivos no esmalte, por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e na resistência de união de sistemas 

adesivos ao esmalte, por teste de microtração. Para tal, 196 dentes permanentes 

posteriores foram classificados seguindo o Índice Thylstrup e Fejerskov (TF= 0, 1 e 

4), sendo selecionados 69 deles. Adesivos de 2 passos, um autocondicionante, 

Clearfil SE Bond®, e um de condicionamento ácido total, Adper Single Bond 2® foram 

usados. Para análise em MEV do padrão de condicionamento e das réplicas de 

resina, 27 pré-molares foram seccionados no sentido mesiodistal e divididos em 9 

grupos (n=3). As superfícies vestibulares foram selecionadas e seccionadas no 

sentido longitudinal, sendo metade para cada análise. Os espécimes pertencentes 

ao grupo do ácido fosfórico foram condicionados com tempos de 15 ou 60 segundos, 

lavados com ar/água por 20 segundos e secos. Os espécimes do grupo Clearfil SE 

Bond® receberam aplicação do primer do material, e em seguida, tratamento para 

removê-lo. Para obter as réplicas de resina, as superfícies foram delimitadas 

(2x2mm) com fita isolante, tratadas com cada adesivo, e submetidas à construção 

de bloco de resina (Filtek Z250TM – 3M do Brasil) com 2 mm de altura. Esses 

espécimes foram imersos em HCl a 18% por 48h e lavados com água destilada em 

ultra-som por 15 minutos. O teste de microtração foi realizado na superfície 

vestibular intacta de 42 terceiros molares divididos em 7 grupos e subdivididos de 

acordo com grau de fluorose e com sistemas adesivos sendo que no grupo TF4 



foram usados dois tempos condicionamento (15 e 60 segundos). Após profilaxia com 

pedra-pomes, lavagem e secagem, procedeu-se à aplicação dos sistemas adesivos. 

e construção de bloco de resina composta Filtek Z250TM (3M ESPE) de 5x5x5mm 

sobre a superfície tratada. Após 24h, os blocos foram seccionados no sentido X e Y 

perpendiculares à interface de união, obtendo-se palitos com área aproximada de 

1mm2. Os palitos foram submetidos às forças de tração à velocidade de 1mm/min e 

os valores obtidos à Análise de Variância (p<0,05). As superfícies condicionadas, as 

réplicas e palitos fraturados foram processados para análise em MEV. Houve 

diferença estatística significativa entre os adesivos (p = 0,008), sendo que o Single 

Bond 2® apresentou os maiores valores de resistência de união. A severidade da 

fluorose não influenciou nos valores de resistência de união, no padrão de 

condicionamento ou na formação de tags de resina. O aumento do tempo de 

condicionamento, testado em TF4 influenciou na resistência de união, mostrando 

menores valores em 60 segundos. Concluiu-se que o adesivo de condicionamento 

ácido total mostrou-se melhor que o autocondicionante em termos de resistência de 

união, padrão de condicionamento e penetração de sistemas adesivos, 

independentemente do grau de fluorose. O aumento do tempo de condicionamento 

na fluorose mais severa (TF4) prejudicou a resistência de união.  

 
Palavras-chave: Sistemas adesivos, fluorose, resistência de união 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to observe the influence of dental fluorosis on the 

characteristics of the acid etch pattern and penetration of adhesive systems into 

enamel, by means of scanning electron microscopy (SEM), and on the bond strength 

of adhesive systems to enamel, through microtensile testing. In order to do so, 196 

permanent posterior teeth were classified according to the Thylstrup and Fejerskov 

Index (TF= 0.1 and 4) and 69 of them were selected.  Two-steps adhesive systems, 

one self-etching, Clearfil SE Bond®, and one total-etching, Adper Single Bond 2®, 

were used.  For SEM analysis of the etch pattern and of the resin replicas, 27 

premolars were sectioned mesiodistally and divided into 9 groups (n=3). The buccal 

surfaces were selected and longitudinally sectioned, using the half for each analysis. 

Specimens of the phosphoric acid gel at 37% (Magic acid®) group were etched using 

the two etching times (15 and 60 seconds), washed with air/water for 20 seconds and 

dried.  Specimens of the Clearfil SE Bond® group received application of the 

material’s primer followed by a treatment to remove it.  In order to obtain the resin 

replicas, the surfaces were outlined (2x2mm) using insulating tape, they were treated 

with each adhesive and underwent the building of a resin block (Filtek Z250TM – 3M 

ESPE Brazil) of 2mm height.  These specimens were immersed in 18% HCl for 48 

hours and washed with distilled water under ultrasonication for 15 minutes.  

Microtensile testing was conducted on the intact buccal surface of 42 third molars 

that were divided into 7 groups and subdivided according to the degree of fluorosis 

and to the type of adhesive system, being that two etch times (15 and 60 seconds) 



were used in the TF4 group. After prophylaxis with pumice, washing and drying, the 

adhesive systems were applied and the composite resin blocks (Filtek Z250TM – 3M 

ESPE Brazil) of 5x5mm were built upon a treated surface. After 24 hours, the blocks 

were sectioned in the X and Y directions perpendicular to the bond interface in order 

to obtain stick-shaped specimens with an area of approximately 1mm2. The sticks 

were submitted to tensile forces at a speed of 1mm/min and the values obtained 

underwent variance analysis (p<0.05). The etched surfaces, the replicas and 

fractured sticks were processed for analysis by SEM.  There was a statistically 

significant difference between the adhesives (p = 0.008), being that Single Bond 2® 

presented the highest bond strength values. The severity of fluorosis did not 

influence the bond strength values, the etch pattern or the formation of resin tags. 

The increase in etch time, tested in TF4, influenced the bond strength, showing lower 

values for the 60 seconds time. In conclusion, the total-etch adhesive presented 

better results than the self-etch one in terms of bond strength, etch pattern and 

penetration of adhesive systems, regardless of the degree of fluorosis. The increase 

in etch time for the most severe fluorosis (TF4) cases impaired bond strength.  

 
Key Words: Adhesive systems, fluorosis, bond strength.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os benefícios do flúor na prevenção e controle da doença cárie são 

reconhecidos e valorizados há muitos anos.  

Revisões sistemáticas têm apontado que além dos dentifrícios fluoretados, a 

água de abastecimento fluoretada tem contribuído para a redução da prevalência da 

doença cárie, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Dessa forma, o emprego do flúor tem sido suportado cientificamente. Entretanto, 

com a intensificação do seu uso em diferentes formas, há maior chance de ocorrer 

ingestão de doses acima da recomendada durante a formação do esmalte e 

conseqüentemente maior risco de ocorrer fluorose dental, transformando-se em uma 

preocupação para a saúde pública (AOBA, 1994; CANGUSSU et al., 2002; CHEDID 

et al., 2003; FEJERSKOV et al., 1994b; JONES et al., 2005).  

As características clínicas da fluorose dental incluem alterações na cor do 

esmalte, expressas por manchas que podem variar de brancas a marrons, além de 

perda de estrutura em casos mais severos, com o acometimento de dentes 

bilateralmente em ambos os arcos (FEJERSKOV et al., 1994b). 

Quando razões estéticas ou funcionais apontam a necessidade de tratamento 

para os dentes com fluorose, algumas opções podem ser usadas. Especialmente 

para as formas moderada e severa, pode ser indicada a realização de restaurações 

adesivas, que envolvem condicionamento ácido e retenção micromecânica 

(KILLIAN, 1993). Os materiais adesivos também estão inseridos nos tratamentos 

ortodônticos, quando da realização da colagem de braquetes (COMPTON et al., 
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1992; LOPES et al., 2003). Desse modo, torna-se importante conhecer o 

comportamento destes materiais no esmalte acometido por fluorose. 

 Diante do exposto, este estudo se propõe pesquisar a influência da fluorose 

dental na resistência de união de sistemas adesivos ao esmalte, por teste de 

microtração, além de observar as características deste substrato submetido à 

condicionamento ácido e penetração de sistemas adesivos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este capítulo abordará dados relacionados às características histoclínicas da 

fluorose dental e sua possível influência na resistência de união dos materiais 

adesivos. Além disso, comentará sobre os sistemas adesivos e os ensaios 

mecânicos usados para testar a resistência de união desses materiais ao substrato 

dental, enfocando especialmente a microtração. 

 

 

2.1 Características histoclínicas da fluorose dental 

 

 

Histologicamente, em condições normais, a degradação e a remoção da 

matriz orgânica permitem o crescimento dos cristais de mineral. Após o depósito de 

uma fina camada superficial de esmalte aprismático, os ameloblastos reduzem em 

altura, diminuindo suas organelas relacionadas à síntese e secreção, por meio de 

mecanismos de autofagia. Desse modo, nesta fase de maturação os ameloblastos 

mostram-se como células cilíndricas baixas, apresentando sua superfície distal lisa, 

envolvida na remoção de elementos orgânicos e água, ou com dobras, que 

participam do rápido bombeamento de íons cálcio e fosfato para a matriz, permitindo 

o crescimento dos cristais de hidroxiapatita. Nesta fase, o conteúdo inicial de 

amelogeninas é reduzido por meio de degradação (provavelmente, pela ação de 

metaloproteinases), o que parece ser importante para aumentar o conteúdo mineral 

(KLATCHBURIAN; ARANA, 1999). 
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Ao ocorrer ingestão excessiva de flúor, podem ocorrer mudanças na natureza 

e distribuição de sítios de crescimento e/ou interações na matriz mineral, que afetam 

o crescimento do cristal durante a maturação, resultando na presença de poros. As 

proteínas são retidas e formam-se poros ao longo das estrias de Retzius, na camada 

subsuperficial do esmalte, que se torna hipomineralizada. Os poros aumentam em 

extensão e gravidade com o aumento da exposição ao flúor. Dependendo da 

severidade da fluorose, as porosidades podem atingir a junção amelodentinária. A 

camada referente aos 200μm mais externos do esmalte é bem mineralizada, 

conforme constatado por teste de dureza e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e é onde está a maior concentração de flúor (DenBESTEN, 1999; 

FEJERSKOV; MANJI; BAELUM, 1990; FEJERSKOV et al. 1994a; KIRKHAM et al., 

2001; KLATCHBURIAN; ARANA, 1999; RICHARDS; FEJERSKOV; BAELUM, 1989; 

SUCKLING; THURLEY; NELSON, 1988). 

Entre as hipóteses que sustentam o efeito do flúor na degradação e remoção 

da matriz proteica, algumas são mais consideradas: 1) o flúor pode afetar 

diretamente os ameloblastos, atuando no seu metabolismo e nas funções celulares, 

nas fases de secreção e maturação (DenBESTEN; CRENSHAW; WILSON, 1985; 

DenBESTEN; THARIANI, 1992); 2) proteínas podem ser mais fortemente aderidas à 

hidroxiapatita dificultando a proteinólise (TANABE, 1988); 3) o flúor pode inibir a 

proteinase (enzima catalizadora da hidrólise de proteínas) do esmalte (DenBESTEN; 

HEFFERNAN, 1989); 4) efeito sistêmico do flúor na homeostase do cálcio e na 

alteração da secreção de proteínas, prejudicando a biossíntese da matriz. 

Entretanto, apesar dos avanços científicos para elucidar essa questão, não existem 

resultados conclusivos. 
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O esmalte fluorótico apresenta prismas com tamanho e organização normais, 

envolvidos por grandes espaços periprismáticos, espaços intercristalinos extensos, 

principalmente quando severamente acometido. Entretanto, a forma dos prismas 

apresenta-se com freqüência irregular, totalmente arredondada ou em forma de 

ferradura (FEJERSKOV; JOHNSON; SILVERSTONE, 1974). Adjacentes à região 

hipermineralizada, os 2/3 mais externos da área hipomineralizada e as regiões 

interprismáticas apresentam cristais esparsamente dispostos, achatados, com forma 

hexagonal, perfurados no centro ou com defeitos que se estendem para a periferia, 

indicando pouco ou nenhum conteúdo de flúor (YANAGISAWA; TAKUMA; 

FEJERSKOV, 1989). 

Kirkham et al. (2001) avaliaram por meio de microscopia de força atômica o 

tamanho e a rugosidade superficial dos cristais de esmalte de incisivos de ratos, com 

e sem fluorose, em todos os estágios de desenvolvimento, a fim de gerar dados 

quantitativos e qualitativos sobre essas características. Os resultados mostraram 

que o flúor afeta a morfologia ultra-estrutural superficial dos cristais em todos os 

estágios de desenvolvimento, sugerindo influenciar seu crescimento. Os cristais de 

estruturas fluoróticas apresentaram-se significantemente mais rugosos que aqueles 

dos dentes-controle. Isso acontece por efeito direto, devido às alterações químicas 

que afetam os sítios de crescimento do cristal, ou efeito indireto, por influência na 

matriz mineral. 

 Para Opinya (1988), a influência do excesso de flúor no crescimento do cristal 

de esmalte também seria a principal causa da modificação da topografia superficial, 

com aumento da rugosidade, que pode resultar no aumento da área de superfície e 

periquimácias acentuadas no ponto de convergência das áreas rugosas, com 

distinto padrão de prismas. O arranjo dos cristais, peso ou comprimento não são 
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significantemente diferentes, quando comparados com os dentes-controle avaliados, 

mas há o aumento da rugosidade. (OPINYA, 1988; FEJERSKOV; MANJI; BAELUM, 

1990; KIRKHAM et al., 2001).  

O aspecto clínico da fluorose dental caracteriza-se por um espectro de 

mudanças na superfície do esmalte, que variam de linhas finas esbranquiçadas até 

quadros, onde toda a sua superfície é atingida. A superfície externa do esmalte pode 

se apresentar com fóssulas irregulares com aparência porosa (FEJERSKOV et al., 

1994b; OPINYA, 1988).  

Após a erupção dos dentes podem ocorrer alterações na cor do esmalte, por 

influência da dieta do indivíduo. Nas formas mais severas de fluorose, o esmalte de 

áreas submetidas ao esforço da mastigação se rompe criando depressões e 

modificando a forma do dente. As lesões apresentam-se distribuídas simetricamente 

nas arcadas dentárias (FEJERSKOV et al., 1994b).  

Thilstrup e Fejerskov (1978) propuseram um sistema para classificar o padrão 

clínico dessas lesões baseado em características histológicas, onde a aparência 

macroscópica dos graus de fluorose foi correlacionada com o grau de porosidade 

subsuperficial.  

Este sistema chamado Índice de Thylstrup e Fejerskov (TF) inclui 10 escores 

designados para caracterizar o grau de severidade da fluorose que afetou a 

superfície vestibular/lingual e oclusal dos dentes (Quadro 2.1). 

Outros índices foram criados anteriormente (DEAN, 1934; DEAN 1942; 

FEJERSKOV et al., 1994b) com categorias que incluíam as classificações de 

normal, questionável, muito branda, branda, moderada e grave, mas que 

apresentavam problemas, como distinguir com clareza gradações dos extremos de 

severidade. Por este índice os aspectos quantitativos, área e grau de acometimento, 
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são mais valorizados, enquanto no TF são destacados os aspectos qualitativos, 

existindo correlação com histologia. Posteriormente ao TF também foi proposto o 

TSIF (HOROWITZ, 1984) distribuído em 8 categorias que utiliza a superfície dental 

como unidade de análise, e que não exige que a superfície seja seca durante o 

exame, o que poderia dificultar a classificação de graus de severidade mais leves. 

Parece ocorrer uma concordância entre índices de classificação TF e Dean, 

quando o grau questionável que corresponderia a um valor de 0,5, passa a 

representar o grau 1 de TF (GRANATH; WIDENHEIM; BIRKHED, 1985; SANGLARD 

PEIXOTO; NASSIF; RODRIGUES, 2005). Entretanto, o TF apresenta maior 

sensibilidade (THILSTRUP; FEJERKOV, 1978) podendo haver subestimação do 

exame quando o índice Dean é usado, especialmente por causa dos graus mais 

leves, inferindo em uma menor prevalência de fluorose. 
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Quadro 2.1 – Índice de Thylstrup e Fejerskov (1978) 

 
 
 

 Considerando que os aspectos clínicos observados na fluorose dental 

refletem alterações histológicas, surgem dúvidas de como este substrato se 

comportaria em relação aos procedimentos adesivos.  

 

 

 

ESCORES CRITÉRIOS 

TF 0 Esmalte sem evidências de fluorose, translúcido. 

 

TF 1 

Finas linhas brancas opacas cruzam a superfície do esmalte; estas linhas 
correspondem à posição das periquimácias. Em alguns casos, pode ser vista 
pequena “cobertura de neve” nas pontas de cúspides e bordas incisais.  

 

TF 2 

As linhas brancas opacas tornam-se mais pronunciadas e freqüentemente se 
fundem para formar pequenas áreas nebulosas espalhadas por toda a 
superfície. A “cobertura de neve” nas pontas das cúspides e bordas incisivas é 
comum. 

 

TF 3 

Ocorre fusão das linhas brancas e as áreas nebulosas de opacidade 
espalham-se por muitas partes da superfície. Linhas brancas podem ser vistas 
entre as áreas nebulosas. 

TF 4 Toda a superfície do esmalte apresenta uma opacidade marcante. 

TF 5 Toda a superfície do esmalte é opaca, com depressões discretas (perda de 
estrutura do esmalte) com menos de 2 mm de diâmetro. 

 

TF 6 

Pequenas depressões no esmalte opaco podem se fundir para formar faixas 
com menos de 2 mm de altura vertical. As bordas das cúspides do esmalte na 
face vestibular estão envolvidas, com dano resultante menor que 2 mm. 

TF 7 Perda de esmalte em áreas irregulares em menos da metade da superfície do 
dente. O esmalte restante é opaco. 

TF 8 Perda de esmalte em mais da metade da superfície do dente. O esmalte 
restante é opaco. 

TF 9 Perda de esmalte na maior parte do dente, que resulta em mudanças na sua 
forma anatômica, restando apenas um halo de esmalte na porção cervical do 
dente. 
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2.2 Influência da fluorose dental na resistência de união de materiais adesivos 

ao substrato dental 

 

 

Teoricamente vários fatores poderiam interferir na resistência de união dos 

materiais adesivos ao substrato dental acometido por fluorose, ocorrendo 

divergências na literatura sobre esses fatores. O tempo de condicionamento ácido 

ideal ao qual a estrutura dental deve ser submetida, o pH e tipo de ácido, desgaste 

ou não da camada superficial do esmalte, idade do paciente, severidade da fluorose, 

além das características inerentes aos materiais adesivos usados são fatores 

abordados pela literatura (AL-SUGAIR; AKPATA, 1999; ATEYAH; AKPATA, 2000; 

CHRISTENSEN, 1992; OPINYA; PAMEIJER, 1986). 

A profundidade do condicionamento ácido no esmalte de dentes normais é 

afetada não só pelo tipo e concentração do ácido, mas também pelo tempo utilizado 

e composição química do esmalte. Assim, a fluorapatita, que é rica na camada 

hipermineralizada de dentes fluoróticos, torna o esmalte mais resistente à dissolução 

ácida que em dentes normais, sugerindo o uso de mais tempo de condicionamento 

para esses dentes (CHRISTENSEN, 1992). Entretanto, observam-se na literatura 

tempos que variam desde 15 (AL-SUGAIR; AKPATA, 1999) até 120, 150 e 180 

segundos (OPINYA, 1988; OPINYA; PAMEIJER, 1986). 

Opinya (1988) condicionou esmalte com fluorose moderada e severa, com 

ácido ortofosfórico a 37%, por 150 segundos. Os dentes com fluorose moderada 

apresentaram áreas com esmalte normal e áreas com crateras. As periquimácias 

estavam ausentes em quase toda a superfície em aumento de 60 vezes. Na fluorose 

severa predominou o padrão não convencional de condicionamento, o que poderia 
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significar fraca resistência de união de materiais restauradores. Em aumento de 60x 

em MEV, pôde-se observar perda total de esmalte, resultando em formação de 

poros e fóssulas irregulares cobrindo a base da cratera. Em aumento de 2000 vezes, 

a interface entre a cratera causada pela fluorose e a superfície aparentemente 

normal apresentou diferença acentuada dos controles, mostrando que a base e as 

margens dos poros apresentavam microporos, de mais difícil acesso ao ácido, 

resultando em esmalte não condicionado. Os poros são protegidos por projeções do 

esmalte, o que provavelmente dificulta a manutenção dessa superfície 

constantemente úmida com ácido. As áreas porosas mostraram-se como 

perfurações, sem periquimácias. A junção entre a base do poro e a superfície do 

esmalte não apresentava padrão de condicionamento específico, interposto por 

áreas pouco condicionadas. Opinya (1988) concluiu que o condicionamento de 

dentes com fluorose severa com manchas ou fóssulas é difícil, ainda que o tempo de 

condicionamento seja prolongado.  

Al-Sugair e Akpata (1999) também pesquisaram o efeito da fluorose no 

padrão e na profundidade do condicionamento ácido de dentes humanos usando 

ácido fosfórico a 37%, mas em diferentes tempos de condicionamento (15; 30; 45; 

60; 75; 90 segundos). Foi observado que dentes com TF = 1-3 devem ser 

condicionados pelo mesmo tempo que dentes não-fluoróticos (por 15 segundos), ao 

passo que dentes com TF = 4 devem ter seu tempo de condicionamento no mínimo 

dobrado (30 segundos), a fim de aumentar a profundidade do condicionamento. 

Entretanto, dentes classificados com esse escore só apresentaram padrões típicos 

de condicionamento após o aumento do tempo para 75-90 segundos. Dentes com 

TF=5-6 devem ser condicionados por 90 segundos, a fim de remover a camada 

superficial mineralizada e o conteúdo orgânico, sendo possível condicionar a 
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camada subsuperficial do esmalte. Houve diferença estatística entre profundidade e 

os diferentes tempos de condicionamento para os dentes com fluorose, exceto para 

o TF6 onde a profundidade de condicionamento a 15 ou 90 segundos foi 

praticamente a mesma (5,50 ± 3,70). Dentes com fluorose TF = 4 apresentaram a 

menor profundidade de condicionamento (0,92 ± 0,37μm) quando o tempo foi de 15 

segundos, mas semelhante aos dos dentes com TF = 1-3, condicionados por 30 

segundos (8,02 ± 0,38μm). Observaram-se padrões de condicionamento típicos, 

independentemente da severidade da fluorose, mas os autores destacam a 

relevância de realizar o diagnóstico da severidade da fluorose antes do 

condicionamento ácido. 

Ng’ang’a et al. (1992) também não observaram uma relação entre o padrão 

de condicionamento e a severidade da fluorose, após o condicionamento por 60 

segundos com ácido fosfórico a 40%. Observaram variados padrões de 

condicionamento (Tipos 1, 2, 3), nos fluoróticos e não fluoróticos. Segundo 

Fejerskov; Manji; Baelum (1990) isso poderia ser explicado pelo fato de que o 

arranjo dos cristais de esmalte em dentes com e sem fluorose não são tão 

diferentes, exceto para dente com fluorose severa, onde os cristais podem estar 

separados por espaços maiores. Quanto à resistência de união do material adesivo 

(Concise®) à tração, ainda no estudo de Ng’ang’a et al. (1992), não foi observada 

diferença estatisticamente significante entre dentes fluoróticos (TF3 e TF4) e não 

fluoróticos (TF0). 

Opinya e Pameijer (1986) avaliaram a resistência de união à tração da resina, 

Concise, a dentes normais (de americanos e de kenianos) e fluoróticos (de 

kenianos), íntegros ou desgastados, após o condicionamento com ácido 

ortofosfórico por 60 segundos nos dentes normais, e 150 segundos nos dentes 
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fluoróticos. O maior tempo de condicionamento foi justificado por estudos prévios em 

MEV, nos quais dentes com fluorose submetidos a 120 e 180 segundos de 

condicionamento mostraram padrões semelhantes aos dos grupo-controle, que 

receberam aplicação do ácido por 60 segundos. O desgaste da camada 

hipermineralizada do esmalte fluorótico antes do condicionamento ácido resultou em 

aumento de 19% nos valores de resistência à tração. 

Ateyah e Akpata (2000) após estudarem o efeito da idade, da severidade da 

fluorose e do tempo de condicionamento ácido na resistência de união da resina ao 

esmalte desgastado (0,5mm), por meio de teste de cisalhamento, usando o adesivo 

Coltène Margin Bond®, observaram que a idade e o tempo de condicionamento do 

esmalte fluorótico influenciaram na resistência de união, que ficou entre 11,2 e 21,6 

MPa. O aumento do tempo de condicionamento de 60 para 120 segundos em 

pacientes com menos de 40 anos de idade resultou em valores maiores de 

resistência de união da resina composta ao esmalte fluorótico (p<0,05). Entretanto, a 

severidade não se mostrou como fator influenciador nos valores de resistência de 

união. Obteve-se predominância do número de fraturas mistas em dentes com TF 

=1-3 e coesivas em esmalte em dentes com TF= 4-6 em todas as idades. 

Apesar dos poucos estudos com fluorose privilegiarem o esmalte, Ermis e 

Gokay (2003) avaliaram em dentina o efeito da fluorose (TF = 3,4,5) na resistência 

de união de um sistema autocondicionante (Clearfil SE Bond®) a esse substrato, por 

meio de ensaio de cisalhamento. Constataram que a severidade da fluorose não 

interferiu na resistência de união à dentina; que os dentes com TF = 3 e 5 

apresentaram modo de fratura adesivo, enquanto a maioria dos dentes com TF = 4 

apresentou modo de fratura coesivo em resina e dentina. Os autores associaram o 

fato de não ter ocorrido diferença significante na resistência de união à dentina dos 
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dentes com (22,72 ± 3,52) e sem fluorose (24,37 ± 3,54) ao mecanismo de ação dos 

adesivos autocondicionantes, que não requerem condicionamento ácido prévio, o 

que aumentaria muito mais a perda de cálcio do substrato, prejudicando o processo 

de adesão, como sugerido por Perdigão et al. (2000). 

 Como comentado, poucos estudos têm sido realizados com a finalidade de 

verificar o comportamento do esmalte acometido por fluorose, tendo a maior parte 

deles analisado o uso do condicionamento ácido, e a resistência de união por testes 

de tração e cisalhamento. 

 Apenas recentemente, em 2005, por meio do teste de microcisalhamento, que 

utiliza menor área de interface adesiva, conforme têm recomendado a literatura 

atual, Weerasinghe et al. (2005), avaliaram a resistência de união de sistemas 

adesivos autocondicionantes ao esmalte fluorótico desgastado (TF0, TF1-3, TF3-6, 

TF6-7), além de analisar a morfologia desse substrato tratado com estes materiais. 

No primeiro grupo, foi analisado somente o autocondicionante Clearfil SE Bond® (C) 

e no segundo foi realizado aplicação de ácido fosfórico (A) por 30 segundos antes 

da aplicação do mesmo sistema adesivo (A+C). O uso do condicionamento ácido 

antes do sistema adesivo favoreceu o aumento da resistência de união, mas foi 

significativo somente para os dentes com fluorose de graus TF3-6 (C = 29,6 ±4,2; 

A+C = 35,0 ± 4.8) ou TF6-7 (C = 25,1 ± 3,5; A+C = 30,2 ± 6,0), considerando os dois 

tipos de tratamento. O grupo condicionado com ácido fosfórico apresentou tags com 

extensão em torno de 3,5μm, enquanto o primer autocondicionante penetrou no 

esmalte em torno de 1μm.  

Pode-se notar que poucos estudos têm abordado a estrutura dentária 

acometida por fluorose, especialmente, nos casos de materiais adesivos mais 

recentes, como os autocondicionantes. Além disso, não foi encontrado nenhum 
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trabalho utilizando microtração, método freqüentemente utilizado para testar a 

resistência de união. Desta forma, a seguir, informações serão apresentadas a 

respeito dos sistemas adesivos e deste método, mais utilizado na atualidade. 

 

 

2.3 Características dos diferentes tipos de sistemas adesivos 

 

 

A necessidade da Odontologia restauradora de reduzir o tempo de trabalho, 

facilitar as técnicas operatórias e minimizar os problemas relacionados à 

sensibilidade da técnica adesiva, principalmente em substrato dentinário, incentivou 

o desenvolvimento de novos produtos, tais como os adesivos de frasco único e 

sistemas autocondicionantes, que buscam a resolução dessas questões e o sucesso 

clínico dos procedimentos adesivos.  

O mecanismo básico de adesão ao esmalte e à dentina é essencialmente um 

processo que envolve a reposição de minerais removidos dos tecidos dentais duros 

por monômeros resinosos, que se tornam micromecanicamente embricados nas 

porosidades criadas (DE MUNCK et al., 2005). Com base nesta estratégia de 

adesão existem 3 classificações de sistemas adesivos (Van MEERBEEK et al., 

2001), com seus subgrupos (PEUMANS et al., 2005): 

• A) Adesivos de condicionamento ácido total: baseiam-se na aplicação inicial de 

um ácido, em geral o ácido fosfórico a 37% em gel, lavagem, secagem e 

aplicação do sistema adesivo (PEUMANS et al., 2005; VAN MEERBEEK et 

al., 2001). Esta categoria inclui 2 subgrupos: 
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• Aa) Adesivos de condicionamento ácido total de 3 passos: envolvem os passos 

de condicionamento ácido e a aplicação do sistema adesivo separadamente, 

com o primer e o adesivo apresentados em frascos independentes 

(PEUMANS et al., 2005; Van MEERBEEK et al., 2001). 

• Ab) Adesivos de condicionamento ácido total, de 2 passos ou frasco único: 

envolvem os procedimentos de condicionamento ácido e a aplicação do 

sistema adesivo separadamente, com primer e o adesivo apresentados em 

frasco único (PEUMANS et al., 2005; Van MEERBEEK et al., 2001). 

• B) Adesivos autocondicionantes: esta alternativa de sistema adesivo é baseada 

no uso de monômeros ácidos, que simultaneamente condicionam e penetram 

no substrato dentário. Existem 2 subgrupos deste tipo de sistema adesivo: 

• Ba) Adesivos autocondicionantes de dois passos: primer ácido e adesivo são 

aplicados separadamente, sendo apresentados em frascos independentes. 

Em comparação com os de condicionamento ácido total, promovem menos 

discrepância entre a profundidade de desmineralização e a de penetração da 

resina, uma vez que os dois processos ocorrem simultaneamente (DE 

MUNCK et al., 2005; VAN MEERBEEK et al., 2005). 

• Bb) Adesivos autocondicionantes de passo único: todos os componentes são 

associados e aplicados em um único passo operatório. Esse tipo de sistema 

tem se mostrado com desempenho clínico e laboratorial ineficientes 

(PEUMANS et al., 2005). 

• C) Os cimentos de ionômero de vidro: ainda dentro da classificação dos materiais 

adesivos, se aderem ao dente, em princípio, sem a necessidade de pré-

tratamento da superfície; são biocompatíveis, liberam fluoretos, têm 

resistência e adesividade satisfatórias, além de coeficiente de expansão 
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térmica similar à estrutura dentária (MARTINS, 2005; MCLEAN; 

NICHOLSON, 1994).  

Os sistemas autocondicionantes que têm sido valorizados nas pesquisas, por 

se tratarem de materiais recentemente comercializados, apresentam como 

peculiaridade técnica a eliminação da fase de lavagem, que além de reduzir o tempo 

clínico, reduz a sensibilidade técnica. A água embora seja um componente essencial 

desses sistemas, pois possibilita a ionização dos monômeros ácidos que 

desmineralizam os tecidos duros, pode influenciar a sensibilidade técnica por estar 

ligada a variações no estado de hidratação da matriz colágena desmineralizada. 

Como os smear plugs não são removidos antes da aplicação destes adesivos, o 

potencial para sensibilidade pós-operatória, que seria causada pela infiltração parcial 

da resina nos túbulos dentinários abertos pelo ácido também pode ser reduzido 

(VAN MEERBEEK et al., 2001; PEUMANS et al., 2005). Assim, essa simplificação 

de técnica reduziria as falhas causadas pelo operador, como excesso de 

condicionamento, secagem ou umidade na superfície preparada (DE MUNCK et al., 

2003; HASHIMOTO et al., 2003)  

Entretanto, em geral, os adesivos autocondicionantes variam sua acidez de 

acordo com a composição e concentração dos ácidos polimerizáveis e/ou 

monômeros resinosos ácidos presentes em sua composição, sendo classificados 

como sistemas de acidez fraca, moderada ou forte, com base na sua capacidade de 

desmineralização e penetração no substrato (TAY; PASHLEY, 2001).  

Adesivos que apresentam pH muito baixo (<1) exibem mecanismo de adesão 

em dentina e características morfológicas semelhantes àquelas exibidas pelos 

adesivos de condicionamento ácido total, podendo dissolver totalmente a smear 
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layer, formando camada híbrida espessa, semelhante àquela encontrada em dentina 

intacta, que sofre condicionamento ácido total (TAY; PASHLEY, 2001).  

Adesivos de menor acidez (pH ao redor de 2) incorporam a smear layer como 

parte da interface adesiva, formando camada híbrida fina; dissolvem a superfície 

dentinária apenas parcialmente, enquanto um substancial número de cristais de 

hidroxiapatita permanecem dentro da camada híbrida. Além da interação 

micromecânica, pode ocorrer interação química de grupos carboxil ou fosfato de 

monômeros funcionais com esta hidroxiapatita residual, da mesma forma com a 

hidroxiapatita exposta na superfície do esmalte, o que seria vantajoso em termos de 

durabilidade da restauração, prevenindo ou retardando a infiltração marginal (VAN 

MEERBEEK et al., 2003; YOSHIDA et al., 2004).  Perdigão et al. (1997) e Tay et al. 

(2004) relataram que a “agressividade” dos autocondicionantes não tem relação com 

a resistência de união ao esmalte, ou seja, sua eficácia não depende apenas da sua 

“agressividade”.  

Entretanto, em geral, adesivos autocondicionantes têm resultado em menor 

efetividade de adesão, embora alguns de 2 passos aproximem-se da efetividade dos 

de condicionamento ácido total (DE MUNCK et al., 2005) . 

O presente trabalho incluirá em sua metodologia os sistemas adesivos de 

condicionamento ácido total e autocondicionantes, ambos de dois passos. 
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2.4 Testes mecânicos usados para avaliar a resistência de união de materiais 

adesivos ao substrato dental 

 

 

Os estudos clínicos são os melhores métodos para verificar a efetividade de 

restaurações odontológicas. Entretanto, muitas vezes, não podem identificar o 

motivo do fracasso dessas restaurações devido ao impacto simultâneo de diversos 

fatores estressantes existentes no agressivo ambiente bucal. Por outro lado, os 

testes laboratoriais podem avaliar o efeito de uma única variável, enquanto mantêm 

as demais constantes, o que permite formular recomendações a respeito do uso e 

da seleção de materiais dentários.  

Para avaliar o comportamento e a qualidade destes novos materiais, vários 

testes têm sido desenvolvidos (PASHLEY et al., 1995; PASHLEY et al., 1999; SANO 

et al., 1994) envolvendo tanto esmalte quanto dentina, em dentes decíduos e 

permanentes (BURROW; NOPNAKEEPONG; PHRUKKANON, 2002; ÇEHRELI;  

AKCA, 2003; HOSOYA et al., 2000; RAMIRES-ROMITO, 2005; SENAWONGSE et 

al., 2004) . 

Os estudos que já investigaram a resistência de união associando algumas 

dessas variáveis à fluorose foram desenvolvidos especialmente por ensaio de tração 

(NG’ANG’A et al., 1992; OPINYA; PAMEIJER, 1986) e cisalhamento (ATEYAH; 

AKPATA, 2000; AWLIYA; AKPATA, 1999; ERMIS; GOKAY, 2003) com o objetivo 

principal de determinar a força necessária de descolamento de braquetes 

ortodônticos e restaurações com compósito.  

Em dentes normais, observa-se grande variação nos valores de resistência de 

união constatados tanto pelo ensaio de cisalhamento como pelo de tração 
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(BIANCHI, 1999). Isso tem sido atribuído às características desses testes, que 

apresentam peculiaridades, tais como a distribuição ineficiente de forças aplicadas 

na interface adesiva, pela presença de maior número de defeitos, que resultam em 

maior número de fraturas coesivas, o que leva a valores de resistência de união 

mais baixos, possivelmente distantes dos reais valores apresentados pelos 

materiais.  

Aliado a isto está o fato da dificuldade de comparação entre os estudos, 

diante da grande variabilidade nas metodologias apresentadas, principalmente 

quanto ao tamanho e à geometria da interface adesiva, com áreas que variam de 2 a 

6 mm2  (BIANCHI, 1999; CARDOSO; BRAGA; CARRILHO, 1998; SCHREINER et 

al., 1998; VAN NOORT et al., 1989).  

Frente a essas desvantagens e críticas de vários autores (CARDOSO; 

BRAGA; CARRILHO, 1998; SCHREINER et al., 1998; VAN NOORT et al., 1989), 

tem-se preconizado, com sucesso, o teste de microtração (ABDALLA, 2004; 

ARMSTRONG et al., 2003; KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; PASHLEY et al., 

1995; SANO et al., 1994; SCHREINER et al., 1998). Apesar de também apresentar 

algumas desvantagens como dificuldade técnica, trabalho laboratorial excessivo, 

dificuldade de mensurar valores menores que 5 MPa, requerer o uso de 

equipamentos especiais e causar rápida desidratação dos espécimes devido ao 

tamanho reduzido (PASHLEY et al., 1995), este ensaio apresenta importantes 

vantagens como obtenção de múltiplos espécimes a partir do menor número de 

dentes, ao se conseguir o seu preparo adequado, domínio do procedimento 

experimental e uso de equipamentos precisos, o que possibilita a redução da 

variabilidade da amostra. O teste de microtração parece ser o mais apropriado para 

realizar testes in vitro, por ser o mais sensível ao “envelhecimento” artificial (fratura, 
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microinfiltração e nanoinfiltração), com a possibilidade de predizer a durabilidade dos 

adesivos in vivo (CARVALHO et al., 2005; DE MUNCK et al., 2005; SANO et al., 

1994).  

Na literatura encontram-se trabalhos que empregam 3 a 6 dentes por grupo, 

com 8 a 25 palitos por dente (CARVALHO et al., 2005; GORACCI et al., 2004a).  

Outra vantagem do teste de microtração é que a superfície a ser testada não precisa 

ser obrigatoriamente desgastada (PASHLEY et al., 1995). Além disso, é possível 

avaliar várias e pequenas regiões, irregulares ou não, com várias profundidades 

(SANO et al., 1994; SHONO et al., 1999), clinicamente relevantes, de um mesmo 

dente. Este teste permite fácil alinhamento dos espécimes, garantindo melhor 

axialidade da carga aplicada e distribuição mais uniforme das tensões na interface 

adesiva (PASHLEY et al., 1995; SADEK et al., 2005), favorecendo a ocorrência de 

fraturas adesivas (ABDALLA, 2004; SCHREINER et al., 1998). 

Alguns autores como De Munck et al. (2003) e Inoue et al. (2003) testaram a 

resistência de união ao esmalte por meio do ensaio de microtração, de um grande 

grupo de materiais experimentais e comerciais, seguindo o mesmo protocolo, e 

observaram que os adesivos de condicionamento ácido total apresentaram 

resistência de união à microtração variando de 39 a 59,6 MPa para os de três 

passos, e de 40 a 43,9 MPa para os de 2 passos. No estudo de De Munck et al. 

(2003), a resistência de união à microtração dos adesivos de condicionamento ácido 

total ao esmalte desgastado foi significantemente maior que a de todos os adesivos 

autocondicionantes, ao passo que Inoue et al. (2003) não observaram diferença 

significativa entre o adesivo de condicionamento total de 3 passos e a maioria dos 

autocondicionantes, com exceção de duas marcas, de passo único (One-up Bond F® 
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e outra experimental) que apresentaram valores mais baixos de resistência de união 

à microtração.  

Em geral, adesivos autocondicionantes têm resultado em baixos valores de 

adesão, embora alguns adesivos de 2 passos se aproximem da efetividade 

alcançada pelos adesivos de condicionamento total. Resistência de união à 

microtração de 30 MPa foi obtida com adesivos autocondicionantes de 2 passos, 

sem diferença significante com respeito ao pH, se alto ou baixo, que exibiram melhor 

efetividade clínica, além de facilidade de manipulação e reduzida sensibilidade 

técnica (PEUMANS et al., 2005). 

Métodos são delineados para testar a resistência de união entre substratos, 

mas dependendo do teste, a carga aplicada não é exclusivamente concentrada na 

interface, sendo distribuída e modificada ao longo do substrato, dependendo da sua 

composição e da geometria usada (Van NOORT et al., 1989). 

Shono et al. (1997) confirmaram após o teste de tração em esmalte 

desgastado a hipótese da relação inversa entre resistência de união e área de união, 

sendo que quanto menor a área maiores os valores de resistência de união; 

observaram também semelhança entre os valores de resistência de união obtidos 

entre as superfícies vestibular e lingual e que no terço oclusal do esmalte a 

resistência de união é significantemente maior que no terço cervical, para os dois 

sistemas adesivos testados (Clearfil Liner Bond 2® e Scothbond Multi-Purpose 

Plus®). É válido destacar que esta relação inversa entre área e resistência de união 

não é específica apenas para o esmalte, mas também para a dentina (GORACCI et 

al., 2004a; SANO et al., 1994). Isso se deve a maior possibilidade de incorporação 

de falhas, em número e/ou tamanho na interface quanto maior for esta área de 
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união, interferindo negativamente na distribuição das tensões e estresse gerado 

durante o teste de tração.  

Para facilitar a interpretação dos dados de microtração quando fraturas 

ocorrem dentro do substrato, é importante determinar a resistência de união máxima 

usando o mesmo método. Assim, Giannini, Soares e Carvalho (2004) constataram 

que a resistência de união máxima das estruturas dentais variavam de acordo com 

sua natureza e localização, sendo que para o esmalte intacto, uma carga 

significantemente menor foi capaz de fraturá-lo, quando aplicada perpendicular à 

orientação dos prismas (11,5 ± 4,7), mas bem maior quando aplicada paralelamente 

aos prismas (42,2 ± 12,0).  A substância interprismática, que é mais frágil, e também 

alinhada perpendicularmente à carga aplicada, propaga as tensões pela superfície, 

causando fratura sob baixas tensões. Os prismas de esmalte são separados entre si 

pela substância interprismática e apenas poucos fraturam obliquamente. Quando o 

esmalte sofre tensões na direção paralela à orientação dos prismas, as tensões 

concentram-se nas unidades prismáticas mais fortes e a fratura requer que todos os 

prismas sejam quebrados antes que a fratura total possa ocorrer. 

Van Noort et al. (1989) e Ikeda et al. (2002) avaliaram o efeito da orientação 

dos prismas de esmalte nos valores de resistência de união de dois sistemas 

adesivos (Clearfil Liner Bond® e Single Bond®). Os autores não encontraram 

diferença estatística significante entre os adesivos, mas observaram valores 

menores de resistência de união quando os espécimes sofreram tensões 

perpendiculares ao longo eixo dos prismas. Em ambos os sistemas adesivos 

ocorreram mais fraturas coesivas perpendiculares ao longo eixo dos prismas de 

esmalte, que se torna mais friável quando tensões são aplicadas nesta direção, uma 

vez que rachaduras parecem se propagar em torno dos prismas. Dessa forma, a 
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orientação dos prismas tem grande influência na resistência de união à microtração. 

O mesmo resultado foi observado por Carvalho et al. (2000). 

Shimada e Tagami (2003) afirmaram que a estrutura anisotrópica do esmalte 

pode influenciar na capacidade de adesão dos sistemas adesivos ao esmalte. Estes 

autores observaram após o teste de cisalhamento as influências regionais (terço 

médio da superfície vestibular e cúspide) e de orientação dos prismas (com cortes 

horizontais, tangenciais e axiais ao longo eixo dos prismas). Os resultados 

mostraram valores de resistência de união maiores (40 a 51 MPa) para adesivos de 

condicionamento ácido total de frasco único (Single Bond®), quando aplicados em 

superfície perpendicular à orientação dos prismas e mais baixos quando aplicados 

em superfície paralela ao longo eixo dos primas. Os sistemas adesivos 

autocondicionantes sofreram menor influência da estrutura anisotrópica do esmalte, 

apresentando valores de 35 a 45 MPa, em todas as superfícies, provavelmente por 

não destruir excessivamente o esmalte, além de causar menor estresse de 

contração que o adesivo de condicionamento ácido total. 

Cardoso et al. (2005) observaram por teste de microtração, que a média de 

resistência de união do Clearfil SE Bond® ao esmalte foi 38,9±4,8, sendo 

estatisticamente semelhante à da dentina (44,5 ± 7,7). Os espécimes de esmalte 

falharam sob forças de carregamento muito baixas, devido à fragilidade intrínseca do 

tecido. Por meio da análise em MEV observou-se presença de bolhas e/ou 

microtrincas na interface adesiva em maior número, donde se suspeitou que o 

esmalte deve ser intrinsecamente fraco para a espessura reduzida dos espécimes 

utilizados no teste de microtração. Outra constatação interessante foi a presença 

dessas microtrincas na periferia dos espécimes causadas possivelmente durante 
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sua preparação, o que afetaria sua integridade. Os autores levantaram o 

questionamento com respeito à confiabilidade deste teste para o substrato esmalte. 

Goracci et al. (2004b) avaliaram por meio de teste de microtração, a 

resistência de união do esmalte e da dentina a 3 adesivos autocondicionantes, de 

um e dois passos, respectivamente (Adper Prompt L-Pop®, Xeno CFII® e AdheSE®) 

e um controle, de condicionamento ácido total de 2 passos (Excite®). Constataram 

de modo geral, que o adesivo de condicionamento ácido total apresentou maiores 

valores de resistência de união à microtração que os autocondicionantes; mas que 

em esmalte todos os materiais autocondicionantes apresentaram desempenhos 

similares, indicando que o substrato parece não influenciar nos valores de 

resistência de união. 

A resistência de união de adesivos autocondicionantes ao esmalte 

desgastado é similar àquela encontrada quando do uso de agentes condicionantes 

separadamente. No estudo de Ikeda et al. (2002), anteriormente citado, não houve 

diferença estatística significante entre os sistemas adesivos. Assim como para 

Perdigão et al. (1997), que constatou que a diferença não foi significante para a 

resistência de união ao cisalhamento da resina ao esmalte desgastado, usando 

adesivo autocondicionante Clearfil Liner Bond 2® comparado com diferentes 

concentrações de ácido fosfórico convencional, apesar do esmalte intacto 

apresentar valores de resistência de união menores independentemente do tipo de 

sistemas adesivo (autocondicionante ou de condicionamento ácido total) (IKEDA et 

al., 2002; KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; PERDIGÃO et al., 1997). 

A “agressividade” dos adesivos autocondicionantes seria potencialmente útil 

na adesão ao esmalte íntegro, (ÇEHRELI; ALTAY, 2000), assim como o efeito do 

condicionamento produzido por eles (ABO; UNO; SANO, 2004). Entretanto, vários 
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estudos constataram a ausência de correlação entre a profundidade, o padrão de 

desmineralização e a resistência de união produzida tanto por sistemas adesivos 

autocondicionantes com maior acidez quanto por sistemas de condicionamento 

ácido total (IBARRA et al., 2002; PASHLEY; TAY, 2001; PERDIGÃO et al., 1997; 

TAY et al., 2004). 

O discreto padrão de condicionamento ácido destes sistemas adesivos 

autocondicionantes pode ser causado por sua penetração insuficiente nas 

microporosidades do esmalte ou como resultado da precipitação de cálcio na 

superfície do esmalte, mascarando o padrão de condicionamento e interferindo na 

penetração da resina (FINGER; FRITZ, 1996; PERDIGÃO et al., 1997). Apesar de 

existir pouca evidência sobre esse assunto, é sugerido que o efeito condicionante 

dos primers autocondicionantes é provavelmente neutralizado em alguns pontos 

pela presença de cálcio e íons fosfato que surgem durante a desmineralização dos 

prismas de esmalte. Alta concentração destes íons tende a limitar a dissolução dos 

cristais de hidroxiapatita, limitando o processo autocondicionante, tornando a área 

desmineralizada pouco profunda e pouco infiltrada pelo adesivo (IBARRA et al., 

2002). Esses achados morfológicos são compatíveis com os baixos valores de 

resistência de união, o que não ocorre quando o condicionamento ácido total é 

realizado (KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999). 

Pashley e Tay (2001) observaram em MEV que os padrões de 

condicionamento do esmalte normal intacto, aprismático, e a morfologia da camada 

híbrida subsuperficial, como revelado pela MET (microscopia eletrônica de 

transmissão) variam de acordo com a agressividade do sistema autocondicionante. 

O Clearfil SE Bond® adesivo autocondicionante de 2 passos, exibiu padrão de 

condicionamento mais fraco, quando comparado com o de passo único Prompt L-
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Pop®, com o Non-Rinse Conditioner® e com o controle (ácido fosfórico 37% por 15 

segundos). A resistência de união do grupo do Clearfil SE Bond®, assim como dos 

demais grupos, foi mais baixa que a do grupo-controle, embora não tenham diferido 

estatisticamente entre si. Esse sistema produziu um efeito de condicionamento muito 

fraco, formou a mais fina camada híbrida (100nm) e a maior parte da superfície não 

foi condicionada. A ação dos adesivos foi bem localizada dentro da camada 

aprismática, havendo diferenças na espessura da camada híbrida formada. O ácido 

fosfórico, por outro lado, produziu uma camada híbrida espessa e contínua que 

incluiu tanto a espessura do esmalte aprismático como parte do esmalte prismático 

subsuperficial. 

Hobson e McCabe (2002) defenderam que não existe relação entre o padrão 

ideal de condicionamento e a maior resistência de união. Assim como Shinchi, Soma 

e Nakabayashi (2000), que observaram após o condicionamento com ácido fosfórico 

em diferentes concentrações, que o comprimento dos tags não mostra correlação 

com os valores de resistência de união, que é atribuída principalmente à capacidade 

da resina de penetrar entre os cristalitos e prismas de esmalte. Kanemura, Sano e 

Tagami (1999), após estudos em MEV, indicaram que condicionamento com ácido 

fosfórico promoveu melhor penetração da resina no esmalte intacto que no esmalte 

condicionado com adesivos autocondicionantes. A inabilidade dos 

autocondicionantes de penetrarem na camada de esmalte hipermineralizada intacta, 

ocasionando algumas áreas parcialmente não condicionadas, pode resultar em 

penetração insuficiente do adesivo nas microporosidades do esmalte, uma vez que 

os tags de resina são curtos, pouco definidos e estruturalmente incompletos. Além 

disso, constataram que os adesivos autocondicionantes são mais efetivos no 

esmalte humano desgastado que no intacto, concordando com Perdigão e Geraldeli 
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(2003) que também constataram que o esmalte desgastado apresentou melhores 

valores de resistência de união à microtração que o esmalte intacto, em dentes 

bovinos. 

 No estudo de Weerasinghe et al. (2005) os autocondicionantes também 

mostraram menor desmineralização do esmalte e produziram padrões de 

condicionamento superficiais e irregulares. 

 Torii et al. (2002) não observaram diferença significante na resistência de 

união à tração entre adesivos autocondicionantes e de condicionamento ácido total. 

Entretanto, as características morfológicas diferiram muito, sendo que o esmalte 

tratado com adesivos autocondicionantes apresentou padrões de condicionamento 

diferentes daqueles do ácido fosfórico, com descalcificação seletiva do esmalte 

interprismático e parcial do prisma. Além disso, na interface adesivo-esmalte, 

observou-se pouca penetração do sistema adesivo, formando finos e pequenos tags 

mostrando uma estrutura porosa. 

As características morfológicas produzidas da união resina-esmalte, pelos 

monômeros acídicos, são diferentes daquelas criadas quando o condicionamento 

ácido total é realizado. Quando o ácido fosfórico é aplicado sobre o esmalte, criam-

se microporosidades que possibilitam a infiltração de resina na superfície dos 

prismas, e a produção de tags de 1µm no esmalte interprismático, a fim de produzir 

camadas híbridas no esmalte. São observados tags de resina em 32 a 35% no 

esmalte interprismático condicionado por ácido fosfórico, o que não é observado 

com os primers autocondicionantes. Para os sistemas autocondicionantes, ocorre 

infiltração dos monômeros no esmalte a uma profundidade de 0,6-0,7µm, entretanto, 

tal penetração superficial da resina produz boa resistência de união, em torno de 

30Mpa. Aparentemente, a infiltração da resina entre os cristais de esmalte cria tags 
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com tamanho nanométrico que podem contribuir com a resistência de união na 

ausência de tags na região interprismática. Estes microtags devem auxiliar a adesão 

da resina ao esmalte aprismático (HASHIMOTO et al., 2003). 

Shimada e Tagami (2003) observaram em MEV e microscopia laser confocal 

que o sistema autocondicionante Clearfil SE Bond® modificou a smear layer, sem, 

entretanto ser excessivamente destrutivo a esse substrato. 

Ibarra et al. (2002) observaram que o desgaste ou não da camada superficial 

de esmalte bovino não influenciou na resistência de união à microtração de sistemas 

autocondicionantes de um (Prompt L-Pop®) e 2 passos (Clearfil SE Bond®) a esse 

substrato, que variou de 38 a 42 MPa e entre adesivos de condicionamento ácido 

total, onde se observou resistência de união em torno de 37 a 44 MPa. Os autores 

relataram que, em grandes aumentos em MEV, é impossível distinguir diferenças 

superficiais na micromorfologia do esmalte condicionado com ácido fosfórico, 

previamente desgastado ou não.  

Muita informação ainda precisa ser gerada sobre os materiais adesivos, a fim 

de possibilitar a conquista de restaurações mais efetivas. Especialmente em dentes 

com fluorose pouca informação foi produzida e pouco se sabe sobre o 

comportamento desses materiais, tornando-se pertinente esse estudo.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Este estudo se propõe a pesquisar a influência da fluorose dental: 

 

• nas características do padrão de condicionamento ácido e na penetração de 

sistemas adesivos no esmalte, por meio de microscopia eletrônica de varredura 

 
• na resistência de união de sistemas adesivos ao esmalte, por meio do teste de 

microtração.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Esta tese foi desenvolvida a partir de 3 estudos, aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(CEP-FOUSP), sendo: 

 
• Diagnóstico e classificação do esmalte quanto à severidade da fluorose dental 

(CEP-FOUSP 213/04) (Anexo A). 

• Características morfológicas ultra-estruturais do padrão de condicionamento 

ácido e da penetração de sistemas adesivos em esmalte fluorótico (CEP-FOUSP 

87/05; FAPESP 05-5555-09) (Anexo B). 

• Influência da fluorose dental na resistência de união ao esmalte por meio do teste 

de microtração (CEP-FOUSP 06/06) (Anexo C). 

 

 

4. 1 Amostra geral 

 

 

 Em cada estudo foi utilizado um número específico de dentes permanentes 

(terceiros molares e pré-molares) de um total de 196, obtidos do Banco de Dentes 

Humanos (BDH) da FOUSP.  
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4.2 Diagnóstico e classificação do esmalte quanto à severidade da fluorose 

dental 

 

 

 Para possibilitar o diagnóstico adequado e a classificação dos dentes quanto 

à severidade da fluorose e possibilitar seu futuro uso nos demais estudos, foram 

examinados 196 dentes permanentes (pré-molares e terceiros molares), 

provenientes do BDH da FOUSP. 

 Dois examinadores foram treinados e calibrados segundo um índice visual 

usado para diagnóstico de fluorose, o Índice proposto por Thylstrup e Fejerskov (TF) 

(1978) (Anexo D), por meio de visualização de slides (Al-SUGAIR; AKPATA, 1999; 

ERMIS; GOKAY, 2003) e exame de 20% da amostra. 

O exame foi realizado sob iluminação natural, após a limpeza dos dentes com 

taça de borracha e dentifrício sem flúor, lavagem com água e secagem com ar, por 

20 segundos, e constatação da ausência de lesão de cárie ou áreas de atrição e 

abrasão. 

 Posteriormente, procedeu-se à avaliação de toda a amostra, nas mesmas 

condições, a fim de se obter consenso entre examinadores e valores referenciais 

para a calibração.    

 Após a realização do segundo exame para se obterem os resultados da 

concordância intra e interexaminadores (calibração), observou-se que, apesar dos 

valores de Kappa (k) e Weighted Kappa (WK) terem sido de moderado a substancial, 

alguns dentes obtiveram escores diferentes entre os examinadores. Os resultados 

intra-examinadores foram K (0,548 ;0,526) e WK (0,739; 0,715) e inter-examinadores 

foram K (0,65) e WK (0,803). 
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 A fim de possibilitar a utilização destes dentes nos demais estudos um 

terceiro exame foi proposto, por meio de outro consenso, sendo realizado 

simultaneamente à avaliação das demais amostras que apresentavam escores 

semelhantes.  

 Apesar da amostra total (n = 196) não ser completamente usada nos estudos 

subseqüentes, esse número foi necessário, tendo em vista a obtenção de dentes 

suficientes para todos os grupos, em especial os de maior grau de severidade. 

Os dentes permaneceram acondicionados em soro fisiológico, em 4oC, até a 

realização dos demais estudos. 

 

 

4.3 Características morfológicas ultra-estruturais do padrão de 

condicionamento ácido e da penetração de sistemas adesivos em esmalte 

fluorótico 

 

 

 Da amostra total de 196 dentes, 27 pré-molares foram separados 

aleatoriamente, segundo os graus de fluorose, sendo 18 fluoróticos (TF = 1 e 4) e 9 

não fluoróticos (TF = 0) (Anexo D). 

 Os dentes foram divididos em 9 grupos (n = 3 por grupo), de acordo com o 

material a ser usado, com o tratamento ao qual seriam submetidos e com o índice de 

fluorose (Quadro 4.1).  

 Optou-se por utilizar dois sistemas adesivos diferentes, um autocondicionante 

(Clearfil SE Bond – Kuraray Medical Inc) e outro de condicionamento ácido total 

(Adper Single Bond 2  - 3M ESPE), ambos de dois passos.  
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 Os tempos de condicionamento de ácido propostos para a realização da 

técnica do adesivo Adper Single Bond 2 (3M – ESPE) de 15 e 60 segundos foi 

concordante com a literatura (AL-SUGAIR; AKPATA, 1999).  

 

27 dentes

Single Bond 2
(n=18)

Cleafil SE Bond
(n=9)

15 s 
(n=9)

60 s 
(n=9)

TF0
(n=3)

TF1
(n=3)

TF4
(n=3)

TF0
(n=3)

TF1
(n=3)

TF4
(n=3)

TF0
(n=3)

TF1
(n=3)

TF4
(n=3)

27 dentes

Single Bond 2
(n=18)

Cleafil SE Bond
(n=9)

15 s 
(n=9)

60 s 
(n=9)

TF0
(n=3)

TF1
(n=3)

TF4
(n=3)

TF0
(n=3)

TF1
(n=3)

TF4
(n=3)

TF0
(n=3)

TF1
(n=3)

TF4
(n=3)

 

Quadro 4.1 - Análise do padrão de condicionamento ácido e da penetração dos sistemas adesivos 

 

. 

 

 

4.3.1 Procedimentos para a obtenção dos espécimes usados para a análise do 

padrão de condicionamento e das réplicas de resina 

 

 

 

 Os dentes foram seccionados no sentido mesiodistal com disco diamantado 

(EXTEC Corp), sob refrigeração constante, em cortadora de precisão Labcut 

(EXTEC Corp). 

As superfícies vestibulares foram selecionadas e seccionadas no sentido 

longitudinal, obtendo-se 54 espécimes. Parte dessas superfícies foi preparada para 
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a avaliação do padrão de condicionamento e a outra, para a obtenção das réplicas 

de resina (Figuras 4.1 e 4.2). 

 

 

4.3.1.1 Processamento dos espécimes para a análise do padrão de 

condicionamento 

 

 

As superfícies pertencentes ao grupo do condicionamento ácido total (ácido 

fosfórico a 37% em gel - Magic acid - Vigodent), foram condicionadas por 15 ou 60 

segundos, lavadas com ar/água por 20 segundos e secas.  

Para a análise do padrão de condicionamento promovido pelo grupo do 

Clearfil SE Bond®  o material foi aplicado nos espécimes, conforme a recomendação 

do fabricante, e depois foi removido com banhos de 5 minutos em: acetona P.A., 

água deionizada e álcool 96%, nesta seqüência. Finalmente, novo banho em água 

deionizada, pelo mesmo tempo.  

Os espécimes de ambos os grupos receberam então processamento para a 

análise em MEV, descrito no item 4.3.1.3. 

 

 

 

 

4.3.1.2 Processamento dos espécimes para a obtenção das réplicas de resina 
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As superfícies foram delimitadas (cerca de 2x2mm) com fita isolante (3M), a 

fim de receberem a aplicação dos materiais respectivos a cada grupo. 

Assim, no grupo do ácido fosfórico, as superfícies foram condicionadas por 15 

ou 60 segundos (ácido fosfórico a 37% em gel – Magic acid®t), seguido de lavagem, 

secagem e aplicação do sistema adesivo (Adper Single Bond®), de acordo com as 

instruções do fabricante (Apêndice A), com o auxílio de Microbrush (KgBrush – KG 

Sorensen). Depois, procedeu-se à construção de bloco de resina (Filtek Z250TM – 

3M do Brasil) de 2mm de altura, realizado em dois incrementos, e fotopolimerizados 

por 40 segundos cada. 

Do mesmo modo, os espécimes pertencentes ao grupo do Clearfil SE Bond® 

receberam a aplicação do material segundo as instruções fabricante (Apêndice A) e 

posterior construção do bloco de resina, como descrito. 

 Para a obtenção das réplicas de resina, os espécimes foram imersos em HCl 

a 18% por 48 horas (FERRARI et al., 1996) para a dissolução total da estrutura 

dentária. Em seguida, foram lavados em ultra-som (Thornton T14) por 15 minutos 

(PERDIGÃO et al., 1997; WEERASINGHE et al., 2005) com água destilada, sendo 

depois processados para análise em MEV. 
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4.3.1.3 Processamento de todos os espécimes para a análise em MEV 

 

 

As superfícies condicionadas e as réplicas de resina foram desidratadas em 

série crescente de álcoois, a partir do álcool a 30% até o absoluto (30%, 50%, 70%, 

80%, 90%, 95%  em banhos de 5 minutos e, por último, 2 banhos de 10 minutos em 

álcool absoluto). Após esses procedimentos, realizou-se a secagem com papel de 

filtro durante 24 horas, e os fragmentos foram montados em bases metálicas e 

cobertos por ouro no aparelho BALTEC SCD 050 Sputter Coater. A maioria das 

amostras foi examinada ao MEV JEOL, JSM – T530A (Tokyo, Japão), e algumas 

delas no MEV LEO Stereoscan 440 (Leica Ltda, Cambridge), respectivamente no 

Laboratório de Biologia dos Tecidos Mineralizados, do Instituto de Ciências 

Biomédicas – USP, e no Laboratório de Caracterização Tecnológica do 

Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo – POLI-USP. 

Os padrões de dissolução superficial obtidos após o condicionamento ácido 

foram analisados conforme aqueles estabelecidos por Silverstone et al. (1975): 

 
• Tipo 1:  dissolução preferencial do esmalte intraprismático 

• Tipo 2: dissolução preferencial do esmalte interprismático 

• Tipo 3: ocorrem esses dois padrões associados a aspectos de dissolução 

aprismáticos. 

A penetração dos materiais testados no esmalte dental foi constatada pela 

presença de tags e microtags de resina. 

 

 

 



 50

4.4 Teste de microtração em esmalte 

 

 

 Da amostra inicial de 196 dentes foram usados 42 terceiros molares, 

escolhidos aleatoriamente e distribuídos entre 7 grupos (n = 6), de acordo com: o 

grau de fluorose (TF0, TF1, TF4), com os materiais utilizados (os mesmos citados no 

item 4.3, um sistema de condicionamento ácido total de 2 passos (Adper Single 

Bond 2®  - S) e um autocondicionante também de 2 passos (Clearfil SE Bond® ) e de 

acordo com o tempo de condicionamento ácido (15 ou 60 segundos) usado para o 

sistema Adper Single Bond 2® para o grau de severidade TF4 (Quadro 4.2).  

 

Quadro 4.2 - Distribuição dos grupos de estudo segundo o material empregado, o tempo de 
condicionamento ácido e o índice de fluorose para a realização do teste de 
microtração.* Instruções do fabricante (Apêndice A) 

 

 

 

 

 
Produto (Fabricante) 

Tempo de 
condicionamento Índice TF 

 
n Grupo 

0 6 S0 

1 6 S1 15 segundos 

4 6 S2 

Adper Single Bond 2* 
(3M ESPE, St Paul, MN, EUA) 

60 segundos 4 6 S3 

0 6 C0 

1 6 C1 
Clearfil SE Bond*  

(Kuraray Medical Inc. Tóquio, 
Japão) 

Aplicação do 
material segundo 
as instruções do 

fabricante*  
4 6 C2 
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4.4.1 Procedimentos para a obtenção dos espécimes 

 

 

 Para se obter os espécimes que foram submetidos ao teste de microtração, 

os dentes receberam profilaxia com pedra-pomes de granulação extrafina e taça de 

borracha, lavagem com jato de ar/água destilada por 15 segundos e secagem pelo 

mesmo tempo, a uma distância de aproximadamente 2 cm. Os sistemas adesivos 

foram aplicados nas superfícies vestibulares, conforme as instruções do fabricante 

(Apêndice A), com o auxílio de Microbrush (KgBrush – KG Sorensen). Para os 

dentes com grau de severidade TF4, pertencentes ao grupo do adesivo Adper Single 

Bond 2®, foram utilizados dois tempos de condicionamento ácido. Para tratar a 

superfície de esmalte normal, o tempo de condicionamento de 15 segundos é 

suficiente, entretanto, a literatura tem sugerido aumentar esse tempo para esmalte 

fluorótico com maior severidade. Dessa forma, optou-se por realizar o tempo de 60 

segundos, um pouco menor que o que tem sido proposto (AL-SUGAIR; AKPATA, 

1999; OPYNIA, 1988). 

Posteriormente, um bloco de resina composta Filtek Z250TM (3M ESPE, St. 

Paul, MN, USA) com 5x5x5mm de altura, com o auxílio de matriz de teflon 

(PERDIGÃO et al., 1997) foi construído sobre a superfície tratada, sendo cada 

incremento de aproximadamente 1mm fotoativado por 40 segundos, com o aparelho 

fotopolimerizador Optilux 401 (Demetron Research Corp) com intensidade de 

600mW/cm2.  

Os dentes foram então armazenados em água destilada a 37°C por 24 h 

(COMPTON et al., 1992; CARDOSO et al., 2005). Após esse período, espécimes 

(palitos) de aproximadamente 1mm2 (CARDOSO et al., 2005; GORACCI et al., 
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2004a; SHONO et al., 1997; SHONO et al. 1999;) foram obtidos seccionando-se 

perpendicularmente à interface de união esmalte/resina, nos sentidos X e Y, em 

cortadora de precisão Labcut (EXTEC Corp), com disco diamantado (EXTEC Corp), 

sob refrigeração constante e à velocidade de 100 rpm (SADEK et al., 2005).  

Após a obtenção dos palitos, a interface dente/resina foi mensurada, pela sua 

largura e espessura, com paquímetro digital com precisão de 0,01mm (Mitutoyo Sul 

Americana Ltda), a fim de determinar sua área. 

A perpendicularidade da interface adesiva ao longo eixo do espécime foi 

confirmada em microscópio (Bausch & Lomb) com 25 vezes de aumento.  

Os espécimes foram submetidos à microtração, por forças perpendiculares ao 

seu longo eixo, após suas extremidades terem sido fixadas com cola à base de 

cianocrilato (Super Bonder® gel – Henkel Loctite), ao dispositivo de Geraldeli 

(PERDIGÃO et al., 2002), adaptado à máquina de ensaios Kratos (Dinamômetros, 

São Paulo, SP, Brasil) com velocidade de 1mm/min (IWASAKI et al., 2003), até o 

momento da ruptura da interface. 

Após a ruptura, o modo de fratura de todos os palitos foi classificado por dois 

examinadores calibrados (Kappa inter 0,73; 0,82 e intra 0,68; 0,60) em fratura 

adesiva/mista, coesiva em esmalte ou coesiva em resina. O exame foi realizado com 

o auxílio do microscópio estereoscópico em aumento de 25 a 40 vezes (Bausch & 

Lomb) e do programa Image Lab. Com o objetivo de facilitar a análise, antes do 

exame os espécimes foram imersos em fucsina a 2% por 2 horas, lavados em água 

destilada e secos.  

Após a análise do padrão de fratura, a porção de esmalte de alguns 

espécimes fraturados de cada grupo, escolhidos aleatoriamente, foram processados 

para a análise em MEV, pelo mesmo método descrito no item 4.3.1.3. 
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No teste estatístico foram incluídos valores de resistência de união referentes 

àqueles palitos cuja fratura foi classificada como adesiva/mista e com interface 

perpendicular ao longo eixo do palito. 

Os testes estatísticos usados para análise dos dados foram Análise de 

Variância, Qui-Quadrado e Teste Exato de Fisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54

 
 
Figura 4.1 - Esquema representativo do processamento dos espécimes para análise do padrão de 

condicionamento e a obtenção das réplicas de resina para o grupo do Single Bond 2® 
 
 

Avaliação do padrão de 
condicionamento 

Obtenção das réplicas de resina

Sistema 
Adesivo 

Lavagem e 
secagem 

2 x 2 
mm 

Lavagem  e 
secagem 

Processamento para a 
observação em MEV 

15 ou 60 s 

Lavagem em 
ultra-som, 15 
min com água 

destilada 

Imersão em 
HCl a 18% 

por 48h 

Lavagem por 20 s  
e secagem 

Processamento para a 
observação em MEV 

Construção de 
bloco de resina 

(Z 250 - 3M) 
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Figura 4.2 - Esquema representativo do processamento dos espécimes para análise do padrão de 

condicionamento e obtenção das réplicas de resina para o grupo do Clearfil SE Bond® 
 

 

 

Análise do padrão de 
condicionamento 

Obtenção das réplicas de resina

Sistema 
Adesivo 

2 x 2 
mm 

Lavagem e 
secagem 

Processamento para a 
observação em MEV 

Resina Z 250 
 (3M) 

Lavagem em 
ultra-som, 15 
min com água 

destilada 

Imersão em 
HCl a 18% 

por 48h 

Aplicação do primer autocondicionante 
do sistema adesivo 

Processamento para a 
observação em MEV 

Banhos de 5 minutos em: 

1. Acetona P.A. 

2. Água deionizada 

3. Álcool a 96% 

4. Água deionizada 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Os resultados serão apresentados retratando inicialmente as fotomicrografias 

em MEV referentes ao padrão de condicionamento obtido a partir do tratamento dos 

espécimes com ácido fosfórico a 37% em gel ou primer do Clearfil SE Bond®, nos 

graus de fluorose TF0, TF1 e TF4, respectivamente.  

 Na seqüência, estão as fotomicrografias em MEV referentes às réplicas de 

resina, obtidas a partir do tratamento dos espécimes com Single Bond 2® ou Clearfil 

SE Bond 2®, nos graus de fluorose TF0, TF1 e TF4, respectivamente, a fim de 

observar a penetração destes sistemas adesivos no esmalte. 

 E para finalizar, serão apresentados os resultados referentes à microtração, a 

fim de que se possa conhecer a influência da fluorose nos valores de resistência de 

união destes sistemas adesivos. 

 Para facilitar a identificação das fotomicrografias, a cor do título de cada 

legenda refere-se às respectivas cores das molduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fotomicrografias em MEV do padrão de condicionamento (ácido fosfórico a 

37% em gel), em dois tempos de condicionamento, no grupo TF0 

 
 
 
 
Tempo de condicionamento de 15 segundos  
 
Figura 5.1 – Esta figura inclui dois espécimes sendo que no primeiro (a, b, c, d, e) 

pode-se observar a presença de padrão de condicionamento tipo 1 (c) 

e tipo 2 (e). No segundo espécime (f, g, h, i) já foi possível evidenciar 

mais claramente o resultado do condicionamento ácido no esmalte, 

mostrando característica mais próxima do padrão tipo 3 

 
 
 
 
Tempo de condicionamento de 60 segundos  
 
Figura 5.2 - Esta figura também inclui dois espécimes sendo que o primeiro (j, k, l, 

m, n) apresentou predominantemente padrão de condicionamento tipo 

1 (l). O segundo (o, p, q, r) mostrou padrão de condicionamento tipo 1, 

mais definido e evidente, com aparência de maior profundidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

Fotomicrografias em MEV do padrão de condicionamento (ácido fosfórico a 

37% em gel), em dois tempos de condicionamento, no grupo TF1 

 
 
 
Tempo de condicionamento de 15 segundos  
 
 
Figura 5.3 - Esta figura inclui dois espécimes sendo que no primeiro (a, b, c) pode-se 

observar padrão de condicionamento tipo 2 e áreas “menos 

condicionadas” (c - seta). No segundo espécime (d, e, f, g) evidenciou-

se melhor padrão de condicionamento ácido, com predominância do tipo 

1 (f - asterisco), mas com algumas áreas mostrando tipo 2 (f - seta). Em 

maior aumento (g - seta) pode-se observar mais facilmente áreas de 

microporosidades na estrutura do esmalte 

 
 
 
Tempo de condicionamento de 60 segundos  
 
Figura 5.4  - Esta figura inclui também dois espécimes (h, i, j, k) e (l, m, n, o, p), 

sendo que em ambos observou-se padrão irregular de 

condicionamento, sugerindo um padrão tipo 3 (com as áreas mais 

porosas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 



 

Fotomicrografias em MEV do padrão de condicionamento (ácido fosfórico a 

37% em gel), em dois tempos de condicionamento, no grupo TF4 

 

 
 
Tempo de condicionamento de 15 segundos  
 
 
Figura 5.5 - Esta figura inclui dois espécimes (a, b, c) e (d, e, f, g, h, i) sendo que 

em ambos ocorreram mais áreas com padrões menos pronunciados de 

condicionamento (a, b, c, e). Algumas áreas mostraram-se mais 

condicionadas (f, g), entretanto, outras desse mesmo espécime, não 

mostraram qualquer evidência de condicionamento (i) 

 
 
 
Tempo de condicionamento de 60 segundos  
 
Figura 5.6 -. Esta figura inclui dois espécimes, sendo que no primeiro (j, k, l, m, n) 

observou-se condicionamento irregular, sugerindo padrão tipo 3 (k, l), 

e áreas mais definidas indicando desmineralização do centro dos 

prismas (tipo 1), parecendo ter ocorrido em maior profundidade. Foi 

possível observar também microporosidades na periferia dos prismas 

(seta). O segundo espécime (o, p, q, r) demonstrou com clareza a 

grande quantidade de microporos na periferia dos prismas do esmalte 

fluorótico TF4 (q, r - seta) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

Fotomicrografia em MEV do padrão de condicionamento (Clearfil SE Bond®) 
nos diferentes graus de fluorose (TF) 
 

 

 

TF0  
 
Figura 5.7 – Esta figura mostra fotomicrografias de dois espécimes. No primeiro (a, 

b, c) pode-se observar discreto padrão de condicionamento tipo 2. No 

segundo (d, e, f) parece ter ocorrido maior descalcificação do esmalte, 

mas com padrão irregular de condicionamento. 

 
 
TF1  
 
Figura 5.8 – Esta figura inclui fotomicrografias de dois espécimes. No primeiro (g, h, 

i) observa-se presença de periquimáceas. O segundo espécime (j, k, l) 
mostra áreas com melhor caracterização do padrão de 

condicionamento tipo 1 
 

 

TF4  
 

Figura 5.9 – Esta figura apresenta fotomicrografias de um único espécime (m, n, o, 
p) podendo-se observar pobre condicionamento da superfície, 

indicando uma tendência de formação do padrão tipo 1. 

 

 

 



 

 
 



 

Fotomicrografia em MEV de réplicas de resina (Single Bond 2®), em dois 

tempos de condicionamento (ácido fosfórico a 37% em gel), no grupo TF0. 

 

 

 

 

Tempo de condicionamento de 15 segundos  
 
 
Figura 5.10 - Pode-se observar que ocorreu condicionamento ácido no esmalte, o 

que possibilitou a penetração do sistema adesivo, formando os tags, 

na periferia e interior dos prismas (a, b, c) 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo de condicionamento de 60 segundos  
 
Figura 5.11 – Esta figura é composta por 2 espécimes (d, e, f, g) e (h, i, j, k, l) onde 

pode-se observar formação de tags de resina, com aparência mais 

definida e profunda, correspondentes ao padrão de condicionamento 

tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

Fotomicrografias em MEV de réplicas de resina (Single Bond 2®), em dois 
tempos de condicionamento (ácido fosfórico a 37% em gel), no grupo TF1 

 

 

 

Tempo de condicionamento de 15 segundos  
 
 
Figura 5.12 - Pode-se observar nas fotomicrografias a, b, c, d, e, que a penetração 

do sistema adesivo ocorreu de modo irregular, em algumas áreas mais 

profundamente e em outras de modo mais superficial, na periferia e 

interior dos prismas, indicando um padrão de condicionamento tipo 3. 

Nestes espécimes observou-se presença de alguns “microtags” (seta – 

c, e) de resina, possibilitados pela presença de microporos do esmalte 

fluorótico 

 
 
 
 

Tempo de condicionamento de 60 segundos  
 
Figura 5.13 - Observou-se em f, g, h, i, j, penetração de sistema adesivo 

predominantemente na periferia dos prismas, indicando um padrão 

tipo 2 de condicionamento. Nestes espécimes também observou-se 

presença de “microtags” de resina (seta - j), apesar de serem em 

menor número, possibilitados pela presença de microporos do esmalte 

fluorótico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Fotomicrografias em MEV de réplicas de resina (Single Bond 2®), em dois 
tempos de condicionamento, no grupo TF4 

 

 

 

Tempo de condicionamento de 15 segundos  
 
 

Figura 5.14 – Esta figura inclui 3 espécimes, sendo que em um deles (a, b, c) pode-

se observar penetração do sistema adesivo, de modo irregular, 

demonstrando padrão de condicionamento tipo 3. No segundo (d, e, f) 
pode-se observar discreta penetração do sistema adesivo, 

demonstrando ter ocorrido mais uma desorganização dos prismas do 

que um padrão típico de condicionamento que possibilitasse a 

formação de tags e/ou “microtags” de resina. No terceiro (g, h, i) não 

ocorreu qualquer evidência de penetração de sistema adesivo 

 

 
 
Tempo de condicionamento de 60 segundos  
 
 
Figura 5.15 – Estas fotomicrografias (j, k, l, m, n, o) mostram que neste tempo de 

condicionamento, observou-se melhor penetração do sistema adesivo 

no esmalte, evidenciando a formação de tags (asterisco - l) e maior 

número de “microtags” de resina (seta – m, o) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Fotomicrografia em MEV das réplicas de resina (Clearfil SE Bond®) nos 

diferentes graus de fluorose (TF) 

 

 

 

TF0  
 

Figura 5. 16 - .Esta figura mostra fotomicrografias de dois espécimes. No primeiro (a, 
b, c) não foi possível observar tags de sistema adesivo. Em maior 

aumento (c) observou-se pequenas e suaves projeções, indicando um 

padrão pouco retentivo de condicionamento e pouca ou nenhuma 

penetração do sistema adesivo. O segundo espécime (d, e, f) 
demonstrou ter ocorrido um melhor padrão de descalcificação da 

estrutura. 

 

 
 
TF1  
 
Figura 5. 17 - Esta figura mostra fotomicrografias de dois espécimes (g, h, i) e (j, k, 

l)  que demonstraram ter ocorrido formação de projeções de resina ao 

longo das periquimáceas (g), apesar de também serem discretas (h,i) 
 
 
TF4  
 

Figura 5.18 – Esta figura que inclui um único espécime (m, n, o, p) mostra formação 

de prolongamentos de resina que se devem provavelmente a padrões 

de condicionamento tipo 1 e 2 proporcionados durante o tratamento da 

superfície. Entretanto, com característica diferente da encontrada nos 

espécimes com TF0 e TF1 
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5.1  Análise dos resultados de resistência de união por teste de microtração 

 

 

 A análise estatística foi obtida pelo pacote estatístico SPSS (Statistical 

Packaged for Social Science) versão 12 for Windows. Foi realizada a Análise de 

Variância para testar os valores médios da resistência de união dos grupos 

experimentais. 

 Foram incluídos nos cálculos os palitos perdidos no corte, atribuindo-lhes 

valor zero (CARVALHO et al., 2005; SADEK, 2005), além de considerar apenas 

valores provenientes dos palitos cuja interface adesiva era perpendicular ao 

longo eixo do palito (PASHLEY et al., 1995; SANO et al., 1994) e as fraturas 

adesivas/mistas (ROCHA, 2004), como apresentado na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Valores descritivos para a resistência de união (em MPa) incluindo fraturas 
adesivas/mistas e palitos com interface perpendicular ao seu longo eixo 

 Grupos* 
 TF 0  TF 1  TF 4 

 C0 S0  C1 S1  C2 S2 
(15s) 

S3 
(60s) 

N 6 6  6 5  6 6 6 
Média 25,19 34,28 26,09 36,49 20,84 31,77 13,01
Desvio-padrão 3,43 7,59 10,46 11,35 10,57 16,01 10,48
Mediana 25,09 32,82 23,33 36,07 17,70 28,65 17,12
Mínimo 21,15 22,71 15,26 22,36 9,45 10,68 0,00
Máximo 30,78 44,81 40,93 53,90 35,30 55,66 24,79

* C= Clearfil SE Bond®   (15s) = 15 segundos de condicionamento ácido 
  S=Adper Single Bond 2® (60s) =  60 segundos de condicionamento ácido 
  

 

 

 

 

 

 



 66

 A Tabela 5.2 apresenta os resultados da Análise de Variância, segundo os 

fatores, material, grau de fluorose e tempo de condicionamento para o maior grau de 

severidade de fluorose (TF4). 

 

Tabela 5.2 - Análise de variância para os valores médios da resistência de união dos grupos 
experimentais. Níveis descritivos (p) do teste F para as comparações entre os grupos 

 (1) Fator  (15s) 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

 médio 

Estatística 

 

F             

                

    p 

Adesivo 1 895,97 7,99 0,008 

Severidade de Fluorose (TF) 2 75,35 0,67 0,518 

     
 (2) Fator (dentro de C)     

Severidade de Fluorose (TF) 2 47,27 0,61 0,561 

(C0 x C1 x C2)     
 (3) Fator (dentro de S)     

Severidade de Fluorose     

(S0 x S1 x S2) 2 30,63 0,206 0,817 

 (4) Fator (dentro de TF4)     

Tempo de Condicionamento 

(S3 x S2) 
1 1056,78 5,77 0,037 

 

 

 Foi encontrada diferença estatisticamente significante para a resistência de 

união entre os dois tipos de adesivos (p = 0,008), onde o Clearfil SE Bond® 

apresentou valores de resistência de união significativamente menores, em média, 

do que o adesivo Single Bond 2®, para todos os grupos. 

 Analisando a resistência de união entre os graus de severidade de fluorose 

para o adesivo Clearfil SE Bond®, não foi encontrada diferença significativa (p = 

0,561). Assim como entre os grupos TF0, TF1 e TF4, para o adesivo Single Bond 2®, 

considerando apenas o tempo de 15 segundos de condicionamento ácido (p = 

0,817). 
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 Entretanto, ainda para o adesivo Single Bond 2® ao serem comparados os 

dois tempos de condicionamento (15 e 60 segundos) no grupo com maior grau de 

severidade (TF4), observou-se diferença significativa (p = 0,037). Valores de 

resistência de união foram significativamente maiores, em média, quando os dentes 

foram condicionados por 15 segundos, quando comparados ao tempo de 60 

segundos de condicionamento ácido. 

 Pela própria dificuldade de trabalhar em esmalte que é uma estrutura friável 

ou por fatores inerentes à técnica, vários palitos foram perdidos durante o corte. O 

número de palitos perdidos no corte, incluídos na análise com valor zero e daqueles 

testados estão apresentados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 - Número de palitos perdidos no corte em cada grupo experimental 

* C = Clearfil SE Bond®;   0 = TF0; 
S = Adper Single Bond 2®;  1 = TF1; 
2 = TF4 15 segundos de condicionamento com ácido fosfórico 37% em gel; 
3 = TF4 60segundos de condicionamento com ácido fosfórico 37% em gel 

 
 
 O Gráfico a seguir apresenta o número de cada tipo de fratura, adesiva/mista, 

coesiva em esmalte ou coesiva em resina, nos dois sistemas adesivos, Clearfil SE 

Bond® (C) e Single Bond 2® (S), e graus de severidade de fluorose, sendo que 0 = 

TF0; 1 = TF1;  2 = TF4 15s de condicionamento, 3 = TF4 60s de condicionamento.  

Grupos* Total de palitos considerados 

 Perdidos no corte Submetidos à carga 
C0 2 28 
C1 6 40 
C2 6 24 
S0 1 26 
S1 0 34 
S2 – 15s 3 24 
S3 – 60s 15 27 
  33 203 
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Gráfico 5.1 - Número de palitos por tipo de fratura, para inclinação 

perpendicular ao longo eixo do palito 
 

 

 Houve maior ocorrência de fraturas adesivas/mistas para ambos os materiais. 

Considerando as fraturas coesivas, observou-se maior ocorrência para o grupo do 

Single Bond 2®. 

 A Tabela 5.4 apresenta o número de palitos com interface perpendicular ao 

seu longo eixo e interface com diferentes graus de inclinação, em função dos tipos 

de fratura. 

 
 
Tabela 5.4 - Distribuição do número de palitos por inclinação da interface e por tipo de fratura 
 

  Fratura 

    Adesiva/mista  Coesiva em 
esmalte  Coesiva em 

resina  Classificação 
impossível 

  n %  n %  n %   n % 

total 

Perpendicular 
ao longo eixo 
do palito 

130 76,47  37 21,76  2 1,18  1 85 170 

Pouco 
inclinada 59 75,64  17 21,79  1 1,28  1 78 78 

Inclinação 

Muito 
inclinada 20 74,07  6 22,22  1 3,70     0 27 

*Apêndice B 
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  O Gráfico 5.2 a seguir, apresenta de forma mais específica o número de 

palitos com interfaces inclinada e perpendicular ao longo eixo do palito, por grupo. 
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Gráfico 5.2 - Distribuição do número de palitos com interface perpendicular ao 
seu longo eixo e interface inclinada 

 

 

 O fato da metodologia incluir o tratamento do esmalte intacto, favoreceu a 

ocorrência de interfaces inclinadas. Entretanto, como se constatou na tabela 5.4 as 

interfaces inclinadas não favoreceram o aumento do número de fraturas coesivas. 

(Qui-Quadrado p > 0,05; Teste de Fisher p > 0,05). 

 A seguir serão apresentadas as fotomicrografias em MEV referentes aos tipos 

de fraturas adesiva/mista e coesiva em esmalte, para cada grupo. 



 

Fotomicrografias em MEV dos tipos de fratura (Single Bond 2®), em dois  
tempos de condicionamento (15 e 60 segundos), nos diferentes graus de 
fluorose (TF0,TF1, TF4)  
 
 
 

Figura 5.19 - Estas fotomicrografias mostram fraturas do tipo adesivas/mistas 
a: TF0 

b: TF1  

c: TF4 15 segundos 

d: TF4 60 segundos 

e: TF4 60 segundos (detalhe em maior aumento da região inferior 

direita da foto d 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 5.20 - Estas fotomicrografias mostram fraturas do tipo coesiva em esmalte 

f: TF0  

g: TF1  

h: TF4 15 segundos 

i: TF4 60 segundos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Fotomicrografias em MEV dos tipos de fratura (Clearfil SE Bond®), nos 
diferentes graus de fluorose (TF)   
 

 
 
 
Figura 5.21 - Estas fotomicrografias mostram fraturas do tipo adesivas/mistas 

 
a: TF0  

b: TF0(detalhe em maior aumento de a) 

c: TF1  

d: TF1 (detalhe em maior aumento de c) 

e: TF4  

f: TF4 (detalhe em maior aumento de e) 
 
 
 
 
 

Figura 5.22 - Estas fotomicrografias mostram fraturas do tipo coesiva em esmalte 
 
g: TF0  

h: TF1  

i: TF4  
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A fluorose dental tem sido foco de estudos epidemiológicos desde 1930, 

quando a partir de então a comunidade científica despertou para a ocorrência desta 

alteração em proporções endêmicas e para a necessidade de evitá-la, 

especialmente nos casos mais severos. Apesar desta preocupação, o acesso da 

população ao íon flúor de modo indevido por meio de ingestão de dentifrício pelas 

crianças, a falta de controle das concentrações deste íon nas águas de 

abastecimento público, o uso de suplementos e, sobretudo, a associação do seu uso 

sob diversos métodos tem possibilitado supra-dosagens e mantido a ocorrência da 

fluorose dental, mesmo que em baixos graus de severidade. 

 A partir do momento em que a fluorose causa o comprometimento estético 

e/ou funcional, quando fraturas ou tratamentos ortodônticos exigem procedimentos 

que incluem o uso de materiais adesivos, questionamentos têm sido levantados ao 

longo dos anos com respeito a possível interferência desta alteração na efetividade 

e no sucesso clínico destes materiais.   

 Os estudos com enfoque no substrato fluorótico valorizavam principalmente a 

análise da superfície submetida ao condicionamento ácido (OPYNIA, 1988; OPYNIA, 

PAMEIJER, 1986) e testes de resistência de união que envolviam interfaces 

adesivas com áreas maiores (ATEYAH; AKPATA, 2000; ERMIS; GOKAY, 2003; 

NG’ANG’A et al., 1992).  

Apesar da importância dos estudos clínicos longitudinais ser reconhecida e 

valorizada, os estudos laboratoriais buscam apontar características dos materiais 

que possam predizer seus resultados “in vivo”, embora estes resultados não possam 
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ser usados como conclusões absolutas sobre determinado material (VAN 

MEERBEEK et al., 2003). Mesmo com suas limitações, tal como a falta de 

padronização de alguns parâmetros que facilitem a comparação em si, os estudos 

laboratoriais possibilitam o controle de variáveis, que viabilizam e facilitam sua 

realização. 

 Com o desenvolvimento de novos produtos pela indústria, de maneira 

acelerada a cada ano, a necessidade de estudos sobre resistência de união tem 

aumentado, embora o substrato fluorótico não venha sendo muito considerado pela 

literatura. Sobre este assunto existem trabalhos envolvendo sistema adesivo, 

esmalte e teste de tração (NG’ANG’A et al., 1992; OPYNIA; PAMEIJER, 1986) 

sistema adesivo, esmalte e cisalhamento (ATEYAH; AKPATA, 2000), ionômero de 

vidro, dentina e cisalhamento (AWLIYA; AKPATA, 1999), sistema adesivo, dentina e 

cisalhamento (ERMIS; GOKAY, 2003) e microcisalhamento em esmalte 

(JAYASOORIYA et al., 2002; WEERASINGHE et al., 2005). Nenhum dos trabalhos 

publicados foi realizado com o teste de microtração, que atualmente tem sido um 

método mecânico muito utilizado. 

 A obtenção de vários espécimes a partir de um único dente é muito útil, frente 

à dificuldade de obtenção de dentes com fluorose para uso em testes laboratoriais. 

Além disso, a possibilidade de avaliação de pequenas e diferentes regiões e de 

redução do número de fraturas coesivas, característica do teste de microtração, 

quando comparados com o de tração e cisalhamento (SANO et al., 1994) motivaram 

a escolha do teste de microtração para o desenvolvimento do estudo, diante um 

substrato extremamente friável e poroso. 

 As limitações deste teste são conhecidas, com vários parâmetros 

questionados como influenciadores nos resultados de resistência de união 
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(GORACCI et al., 2004a), especialmente quando o substrato estudado é o esmalte, 

tendo em vista sua característica anisotrópica. A desidratação do substrato, que 

pode ocorrer durante o teste (PASHLEY et al., 1995), e a velocidade de corte com 

disco de diamante, mesmo que reduzida (100rpm), geram trincas nos espécimes, 

arrancamento de fragmentos e defeitos prematuros à aplicação da carga (SADEK, 

2005) que podem reduzir os valores de resistência de união em comparação a 

outros testes mecânicos ou substratos (DE MUNCK et al. 2003; GORACCI et al., 

2004a; INOUE et al., 2003), surgindo a possibilidade de aumentar o número de 

fraturas coesivas. 

 A identificação do grau de severidade da fluorose é imprescindível para que 

dentes fluoróticos sejam usados em estudos laboratoriais. Vários deles classificaram 

os dentes segundo o Índice de Thylstrup e Fejerskov (1978) (AL-SUGAIR; AKPATA, 

1999; ATEYAH; AKPATA, 2000; WEERASINGHE et al., 2005). A opção foi 

semelhante no presente estudo, por se tratar de um índice reprodutível, sensível, 

claro e adequado para estudos laboratoriais, além de classificar os sinais clínicos 

mais leves da fluorose (THYLSTRUP; FEJERSKOV, 1978; FEJERSKOV et al., 

1994b).  

 A metodologia empregada para a classificação dos dentes assemelhou-se à 

de Al-Sugair e Akpata (1999) e de Ateyah e Akpata (2000), cuja calibração foi 

realizada com auxílio de slides e por 2 avaliadores. No primeiro estudo obtiveram 

96,7% de concordância intra e interexaminadores, sendo que depois foram 

realizados o diagnóstico e classificação de todos os dentes, por consenso entre os 

pesquisadores. Neste aspecto, diferiu do presente estudo, uma vez que neste o 

consenso final foi realizado somente para os dentes cuja classificação diferiu no 

último exame interexaminador. No segundo estudo citado (ATEYAH; AKPATA, 2000) 
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os autores obtiveram valor de Kappa de 0,974 e 0,972, para intra-examinador e 

interexaminador respectivamente. Weerasinghe et al. (2005) obtiveram valor 

semelhante (0,96). Pode-se observar que os resultados apresentados indicam forte 

concordância na realização dos exames. 

 Neste estudo foram obtidos valores de Kappa (K) e Weighted Kappa (WK) de 

moderado a substancial, com resultados intra-examinadores de K (0,548; 0,526) e 

WK (0,739; 0,715) e interexaminadores de K (0,65) e WK (0,803). Resultados estes 

com valores menores que os observados na literatura. A este fato atribuiu-se 

subjetividade do índice e o número de dentes (196), enquanto em outros trabalhos 

utilizaram em torno de 110 dentes. Buscou-se realizar cada exame em um mesmo 

dia, de preferência no período da manhã. O alto número de dentes pode ter 

promovido cansaço visual nos examinadores, dificultando a classificação e 

promovendo um Kappa menor que o apresentado em outros estudos. Outro fato de 

grande importância para explicar estes resultados deveu-se a dificuldade de 

diferenciação entre os escores mais leves, de 1 a 3, por se tratar de um índice cujo 

diagnóstico envolve subjetividade. Apesar da literatura apontar que este é um teste 

sensível e reprodutível, o fato de ser subjetivo, dificultou a classificação pelos 

examinadores. Entretanto, esses valores se mostraram suficientes para possibilitar a 

classificação de modo adequado, mesmo porque os dentes que diferiram no 

segundo exame entre os avaliadores, foram reexaminados e a decisão, tomada por 

meio de consenso. 

 Apesar de ocorrer em alguns lugares de forma endêmica (AKPATA et al., 

1997; ATEYAH; AKPATA, 2000), a dificuldade para coletar amostras com esta 

alteração torna os estudos laboratoriais mais raros com este substrato, mesmo no 

Brasil, onde algumas cidades apresentam alta prevalência de fluorose, mesmo que 
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em graus de baixa severidade (FERREIRA et al., 1999; CANGUSSU et al., 2002; 

CUNHA; TOMITA, 2006).  

 O presente trabalho tornou-se possível, pois parte desta amostra foi 

proveniente de Banco de Dentes e da doação ao Banco por profissionais da cidade 

de Vitória (ES), que apresenta alta prevalência de fluorose, afetando 70,8% das 

crianças examinadas, em especial nos graus mais leves (FERREIRA et al., 1999; 

SANTOS SILVA, 1998). O auxílio prestado por Bancos de Dentes pode facilitar esta 

aquisição, viabilizando as pesquisas laboratoriais. Dentes humanos armazenados 

por vários períodos podem ser utilizados para avaliação in vitro da resistência de 

união por meio de ensaio mecânico de microtração (MIRANDA et al., 2005). É válido 

ressaltar que esse meio de obtenção dos dentes, dependendo do delineamento do 

estudo, impossibilita o conhecimento de algumas variáveis, como a idade do 

paciente, o que poderia interferir nos resultados, considerando a presença de 

esmalte aprismático, principalmente em dentes mais jovens.  

 O desgaste e a aposição de material orgânico e mineral durante o processo 

de maturação, torna a superfície do esmalte de dentes velhos com composição 

diferente daqueles dentes recém erupcionados, o que pode influenciar no efeito do 

condicionamento ácido (NORDENVALL; BRANNSTRÖM; MALMGREN, 1980). 

Apesar deste conceito ser controverso Ateyah e Akpata (2000) confirmaram este fato 

em dentes fluoróticos, após teste de cisalhamento, quando dentes de pacientes com 

menos de 40 anos de idade exibiram maiores valores de resistência de união da 

resina ao esmalte, com o aumento do tempo de 60 para 120 segundos. 

Neste estudo, na análise em MEV, observou-se variação na micromorfologia 

entre os espécimes submetidos ao mesmo tratamento. Nas Figuras 5.1 e 5.2, 

correspondentes ao grupo do Single Bond 2®, grau TF0, com 15 e 60 segundos de 
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condicionamento respectivamente, observou-se nos segundos espécimes de cada 

figura, padrão mais definido de condicionamento. Diferenças desta natureza também 

puderam ser observadas na Figura 5.7, referente ao sistema adesivo 

autocondicionante, que no primeiro espécime (a, b, c) apresentou discreto padrão de 

condicionamento, com pouca evidência do contorno dos prismas, concordando com 

os achados de Zanet, Arana-Chavez e Fava (2006), enquanto no segundo (d, e, f) 

apesar do padrão de condicionamento ter sido irregular pareceu ter ocorrido maior 

desmineralização da superfície. No grupo do autocondicionante com grau de 

severidade TF1, no primeiro espécime (g, h, i) observou-se presença de 

periquimácias de forma mais destacada, enquanto no segundo espécime (j, k, l) 

pôde-se observar áreas onde o condicionamento não ocorreu (j) e áreas onde o 

padrão de condicionamento foi mais próximo do convencional, com 

desmineralização do centro dos prismas, exibindo de modo mais evidente a 

estrutura prismática do esmalte (k, l). Sugere-se que um dos motivos para estas 

diferenças possa ser o fato anteriormente exposto, ligado à idade do dente e tempo 

de exposição na cavidade bucal. 

Outro motivo para as diferenças exibidas entre os padrões de 

condicionamento dos espécimes seria o tempo de condicionamento. Al-Sugair e 

Akpata (1999) afirmaram que o padrão de condicionamento ácido foi semelhante 

para os dentes com TF0, TF1 e TF3 no tempo de 15 segundos, mas que para os 

dentes com TF4 deveria ocorrer um aumento de, no mínimo, o dobro desse tempo. 

Entretanto, somente a partir de 75 a 90 segundos de condicionamento puderam 

observar padrão mais uniforme e compatível com o controle. Desta forma, no 

presente estudo optou-se por considerar um tempo intermediário, de 60 segundos, 

para o condicionamento de dentes com TF 4, visando a possibilidade de redução do 
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tempo clínico, a fim, inclusive de confirmar os dados encontrados por Al-Sugair e 

Akpata (1999) quanto à necessidade de aumento do tempo, mas defendendo a 

hipótese de se conseguir padrão ideal de condicionamento nestes dentes 

acometidos, em menos tempo. 

Após análise em MEV, constatou-se que, na Figura 5.5 (grau TF4, 15 

segundos), as amostras realmente não mostraram um padrão regular de 

condicionamento, apresentando diferenças entre os dois espécimes. No primeiro (a, 

b, c), o condicionamento ocorreu muito suavemente e no segundo (d, e, f, g, h, i), 

pode-se observar áreas condicionadas e não condicionadas, ao passo que após 60 

segundos de condicionamento, Figura 5.6 (j, k, l, m, n), pôde-se perceber um padrão 

de condicionamento tipos 2 e tipo 3, sugerindo maior profundidade favorável à 

penetração de sistemas adesivos e embricamento micromecânico, e possível 

aumento na resistência de união. Outra característica ultra-estrutural importante 

observada com o aumento do tempo de condicionamento foi a constatação da 

presença de microporos na periferia e no assoalho dos prismas, confirmando os 

achados de Opynia (1988). A observação dessa característica do esmalte fluorótico 

de maior severidade, foi possibilitada pela remoção da camada superficial 

hipermineralizada. 

Apesar de a maioria dos estudos, seja em esmalte ou dentina sugerirem 

maior tempo de condicionamento para dentes fluoróticos (ATEYAH; AKPATA, 2000; 

OPINYA 1988; OPYNIA; PAMEIJER, 1986), e das fotomicrografias realizadas neste 

estudo também apontarem melhor resultado, existem contradições quanto ao tempo 

ideal para cada grau de severidade dos dentes fluoróticos.  Isso se deve a outros 

fatores envolvidos no delineamento dos estudos, além do tempo, como tipo, 
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concentração dos ácidos, tipo de substrato, esmalte ou dentina e concentração de 

flúor nas amostras usadas.  

 Al-Sugair e Akpata (1999) sugeriram certa variedade de padrões de 

condicionamento para dentes com fluorose, de acordo com sua severidade, fato 

explicado pela dependência das variações estruturais entre dentes, entre superfícies 

e sítios de um mesmo dente, como observado na Figura 5.3 (b) e Figura 5.5 (e) e 

entre as Figuras 5.4 e 5.6, onde se confirmou que dentes com maior grau de 

severidade demandam mais tempo de condicionamento ácido total para mostrar 

uma aparência “padrão”.  

 Çehreli e Altay (2000) observaram que em geral, em esmalte normal, 60 

segundos de tratamento da superfície com ácido fosfórico a 37% afeta o centro dos 

prismas em vários graus, promovendo uma superfície de esmalte rugosa e padrão 

tipo 1 de condicionamento, mais uniforme.  A aplicação de 15 segundos resultou na 

remoção parcial dos cristais de apatita, mas de maneira suave e pouco uniforme, 

apesar de também mostrar padrão de condicionamento tipo 1, corroborando com as 

fotomicrografias apresentadas pelo presente estudo, que também mostraram para 

os dois tempos (15 e 60 segundos) padrão de condicionamento tipo 1 (Figura 5.1, 

Foto c; Figura 5.2, Foto r), bem evidente no maior tempo de condicionamento. 

Apesar de também terem sido observados padrões tipos 2 (Figura  5.1, Foto e ) e 3 

(Figura  5.1, Foto i), em especial no tempo de 15 segundos. 

 Entretanto, neste experimento, pôde-se observar ainda que o aumento do 

tempo de condicionamento melhorou a definição do padrão, que se acentuou, 

sugerindo maior profundidade, dado este constatado tanto pelas superfícies 

condicionadas quanto pelas respectivas réplicas (Figuras 5.11; 5.13 e 5.15). Com o 

aumento da severidade, houve tendência a reduzir a qualidade do padrão de 
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condicionamento ao tempo de 15 segundos, em dentes com fluorose, corroborando 

com os resultados encontrados por Al Sugair e Akpata (1999). Entretanto, nestes 

estudos o tempo sugerido é muito maior que o proposto pelo presente experimento 

que foi de 60 segundos e que se mostrou satisfatório, indicando ser possível usar 

um tempo menor que 75-90, 120 e 150 segundos sugeridos respectivamente por Al-

Sugair e Akpata (1999), Opynia e Pameijer (1986) e Opynia, (1988), reduzindo o 

tempo clínico e promovendo menos perda de estrutura de esmalte. 

 A maioria dos espécimes deste estudo mostrou padrões típicos de 

condicionamento (1, 2, 3), independente da severidade da fluorose, corroborando 

com resultados encontrados por Al-Sugair e Akpata, (1999) e Ng’ang’a et al (1992) 

mesmo considerando as diferentes metodologias destes estudos. A ausência de 

relação entre severidade de fluorose e padrão de condicionamento poderia ser 

explicada pelos achados de Fejerskov, Manji e Baelum (1990) ao defenderem que o 

arranjo dos cristais de esmalte não é significantemente diferente entre dentes 

fluoróticos e normais, não interferindo no padrão de condicionamento obtido nos 

diferentes substratos.  

 Apesar de serem observados padrão e profundidade de condicionamento que 

possibilitem adequado embricamento micromecânico e produção de tags, sugerindo 

maior retenção (especialmente para o Single Bond 2®), a literatura questiona a 

relação destes aspectos com a resistência de união, diferindo do que se acreditava 

em 1960 (GWINNET; MATSUI, 1967). A correlação entre resistência de união e 

padrão de condicionamento é complexo, uma vez que a formação e profundidade de 

tags pode não ser tão importante como previamente sugerido tanto para adesivos 

autocondicionantes, como para os de condicionamento ácido total (HOBSON; 

McCABE, 2002; KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; PASHLEY; TAY, 2001; 
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SCHINCHI; SOMA; NAKABAYASHI, 2000). A força de adesão resina-esmalte é 

resultado de uma área seccional cumulativa de prolongamentos resinosos (tags) que 

infiltram na superfície do esmalte condicionado. A exposição dos cristais de esmalte 

pelo condicionamento ácido, isto é, formação de área rugosa e porosa, é mais 

importante que os padrões de condicionamento bem definidos e a profundidade de 

formação dos tags. A “mistura” de polímeros adesivos e tecidos duros do dente a 

nível molecular permitem a adesão, sendo estes capazes de penetrar no esmalte 

condicionado e também de “encapsular” os cristais de apatita, formando uma 

camada híbrida e suportando o fato de que há pouca relação entre profundidade de 

penetração da resina no esmalte condicionado e a resistência de união 

(NAKABAYASHI; PASHLEY, 2000). 

 Neste experimento pode-se observar que a produção de tags foi coerente 

com os padrões de condicionamento ácido produzidos, para ambos os adesivos 

usados, como se pode observar comparando os espécimes da Figura 5.8 com os da 

Figura 5.17 e os da Figura 5.9 com os da Figura 5.18.  A maior formação de 

prolongamentos de resina ocorreu no grupo do condicionamento com ácido fosfórico 

(Figuras  5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14 e 5.15) em especial nos grupos cujos dentes 

não apresentavam fluorose (Figura 5.10 e 5.11), e nos  condicionados por 60 

segundos (5.11; 5.13 e 5.15), com destaque para a Figura 5.15, onde pode-se 

observar microtags de resina. 

 Outros fatores que têm influência nesta resistência de união do sistema 

adesivo ao esmalte além dos já comentados, tempo, padrão e profundidade de 

condicionamento ácido, envolvem o tipo de sistema adesivo usado, a orientação dos 

prismas de esmalte (SHIMADA; TAGAMI, 2003) e o tipo de dente (KNOLL; 

GWEINTT; WOLFF, 1986). 
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 Quanto a esta última variável, para minimizar os efeitos da diferença de 

concentração de flúor entre os tipos de dentes, só foram utilizados dentes 

posteriores, pré-molares e molares, sendo que para cada uma das etapas (análise 

do padrão de condicionamento/réplica e microtração), foi usado um tipo de dente, já 

que Knoll, Gweintt e Wolff (1986) encontraram diferença estatística na resistência de 

união ao cisalhamento entre dentes anteriores e posteriores. De qualquer modo, 

realizar estudos com dentes anteriores seria inviável, pela dificuldade de obtenção 

de amostras. 

 Fujita et al. (2005) e Yoshida et al. (2004) sugeriram que a interação 

superficial dos sistemas autocondicionantes com o substrato dental seria provocada 

pelas altas concentrações de cálcio e fosfato causadas pela dissolução da 

hidroxiapatita que tenderiam a dificultar a continuidade dessa dissolução, limitando o 

seu potencial. Considerando-se o tipo de adesivo, após estudos com dentes normais 

foi sugerido que devido ao menor potencial para embricamento micromecânico 

proporcionado pelos autocondicionantes comparado ao do ácido fosfórico, a adesão 

química adicional à hidroxiapatita contribui para a efetividade desses sistemas 

adesivos de menor acidez (KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; PASHLEY; TAY, 

2001; VAN MEERBEEK et al, 2003; YOSHIDA et al., 2004).  

 No presente estudo, assim como no de WEERASINGHE et al., 2005, o 

sistema autocondicionante mostrou menos desmineralização do esmalte e produziu 

padrões de condicionamento superficiais e irregulares (Figuras 5.7; 5.8 e 5.9), com 

conseqüente formação de prolongamentos de resina reduzidos e pouco evidentes 

(Figuras 5.16; 5.17 e 5.18). 

 Quanto à orientação dos prismas, neste estudo, optou-se por não realizar o 

desgaste da superfície de esmalte, o que possibilitaria padronizar a superfície e 
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torná-la plana (DE MUNCK et al., 2003), pelo desgaste da camada 

hipermineralizada. Nos dentes com fluorose, esse desgaste promoveria a exposição 

da camada mais porosa subsuperficial. Este procedimento não conduziria a 

resultados próximos do real considerando os objetivos do estudo. Mesmo porque já 

é bem documentado pela literatura (KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; PASHLEY; 

TAY, 2001; SENAWONGSE et al., 2004) que o desgaste desta camada 

hipermineralizada e aprismática pode melhorar o padrão de condicionamento e, 

conseqüentemente, facilitar a retenção dos materiais adesivos, aumentando a 

resistência de união. Kanemura, Sano e Tagami (1999), encontraram em teste de 

microtração menores valores de resistência de união, quando do uso do Clearfil 

Liner Bond® em esmalte intacto (19,4 ± 3,6), em relação a comparação com esmalte 

desgastado (28,4 ± 4,1); além disso encontraram para o Single Bond® (29,3 ± 2,6) 

valores estatisticamente semelhantes aos do Clearfil Liner Bond® em esmalte 

desgastado, mas superiores ao encontrado em esmalte intacto (27,6 ± 2,2). Tais 

valores em esmalte intacto são próximos daqueles encontrados no presente estudo. 

Entretanto, Ibarra et al., 2002 observaram também em teste de microtração, valores 

de resistência de união estatisticamente semelhantes, quando do uso de sistema 

adesivo autocondicionante, Clearfil SE Bond®, (38,56 ± 8,78; 41,67 ± 11,28) ou de 

condicionamento ácido total, Scotchbond Multi-Purpose®, (44,54 ± 5,96; 37,60 ± 

9,55) em dentes desgastados ou apenas limpos com pedra-pomes, respectivamente. 

Pode-se notar que esses valores foram mais altos que aqueles anteriormente 

citados, assim como daqueles obtidos nos resultados do presente estudo. Pela 

necessidade de buscar uma Odontologia cada vez mais conservadora, destacando a 

importância para a Ortodontia de trabalhar em esmalte intacto, além de conhecer o 

comportamento dos adesivos neste substrato, justificou-se realizar somente a 
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profilaxia com pedra-pomes nos dentes que seriam submetidos ao teste de 

microtração. Outros estudos já realizaram esse mesmo delineamento, mantendo o 

substrato intacto, com este tipo de teste mecânico (HADAD; HOBSON; McCABE, 

2006; PERDIGÃO; GERALDELI, 2003). Apesar de Opynia e Pameijer (1986) terem 

defendido que o desgaste superficial do esmalte fluorótico que será submetido a 

procedimentos adesivos deve ser realizado a fim de aumentar a resistência de 

união. 

 Há controvérsias na literatura com respeito à adesão em esmalte intacto, 

particularmente quando adesivos de acidez fraca são utilizados (TAY; PASHLEY, 

2004), como no caso do Clearfil SE Bond®, usado neste estudo. Alguns deles não 

apontam diferenças entre o comportamento dos autocondicionantes e dos sistemas 

de condicionamento ácido total (FRITZ; DIEDRICH; FINGER, 2001; IBARRA et al., 

2002), ao passo que outros defendem o pior (KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; 

PASHLEY; TAY, 2001) ou melhor  (PERDIGÃO; GERALDELI, 2003) desempenho 

deste sistema em esmalte intacto. A associação do ácido fosfórico à técnica do 

autocondicionante também já foi proposta, embasada nos maiores valores de 

resistência de união encontrados. Entretanto, esta associação não mostrou 

diferenças relevantes nos resultados clínicos ao longo de 2 anos (VAN 

MEERBEECK  et al., 2005) e perderia uma das vantagens deste material que é a 

redução do tempo de trabalho. 

 Neste estudo, como já comentado o adesivo autocondicionante apresentou 

pior desempenho que o de condicionamento pelo ácido fosfórico, o que corrobora 

com outros estudos realizados com microtração, especialmente naqueles delineados 

sem o desgaste do esmalte (KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; PASHLEY; TAY, 

2001; TAY et al., 2004). No estudo de Tay e Pashley (2004), após termociclagem, o 
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Clearfil SE Bond® apresentou valores de resistência de união a microtração 

estatisticamente diferentes e inferiores (16,9 ± 4,0) aos demais sistemas adesivos 

usados, tanto em relação aos dos autocondicionantes de 1 (Xeno III®, 30,7 ± 8,0) ou 

2 passos (Simplicity®, 28,8 ± 8,4), quanto aos do sistema adesivo de 

condicionamento total (29,57 ± 8,9). No presente estudo, apesar dos menores 

valores de resistência de união encontrados com o sistema autocondicionante, estes 

foram maiores que 20 MPa e assim seriam suficientes para promover adequada 

resistência às tensões causadas no meio bucal e redução da formação de gaps 

(PASHLEY et al., 1995).  É importante ressaltar que os estudos que não mostraram 

diferença entre os sistemas adesivos autocondicionantes e os de condicionamento 

ácido total (LOPES et al., 2003), ou que mostraram maiores valores (ABDALLA, 

2004) de resistência de união que os encontrados neste estudo foram desenvolvidos 

com metodologias diferentes, envolvendo teste de cisalhamento (LOPES et al., 

2003), superfície de esmalte desgastada (SADEK et al., 2005) ou outro substrato 

(ABDALLA, 2004). Deste modo, é imprescindível, comparar com cautela os 

resultados encontrados nos estudos. Mesmo porque, além das peculiaridades de 

cada metodologia, outro fator que pode interferir nos resultados é a forma de 

consideração dos dados durante o tratamento estatístico (SANGLARD PEIXOTO; 

RODRIGUES, 2006). 

 Apesar da literatura não mostrar a correlação entre padrão, profundidade de 

condicionamento, formação de tags e resistência de união, considerando-se de 

maneira geral apenas os sistemas adesivos, pode-se observar que os 

autocondicionantes mostraram superfícies menos condicionadas na análise em MEV 

e menores valores de resistência de união. Do mesmo modo, o adesivo de 

condicionamento ácido total apresentou na maioria dos grupos, valores maiores de 
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resistência de união e superfícies com padrão mais definido de condicionamento, 

além de tags extremamente destacados.  

 A severidade da fluorose neste estudo não interferiu nos valores de 

resistência de união, como apresentado na Tabela 5.1. Entretanto, no grau de maior 

severidade (TF4), o tempo de condicionamento influenciou na resistência de união, 

mostrando médias maiores (31,77 ± 16,01) quando o menor tempo (15 segundos) foi 

usado. Isso pode ser explicado considerando-se que, no grupo submetido a 60 

segundos (13,01 ± 10,48), ocorreu maior perda de palitos, possivelmente por causa 

da estrutura fluorótica que já é mais friável e porosa tornar-se ainda mais porosa, 

diante a maior desmineralização promovida pelo aumento do tempo de 

condicionamento, como observado na  Figura 5.6, tornando os espécimes menos 

resistentes às vibrações promovidas pela máquina de corte e disco diamantado. 

Esses espécimes perdidos foram incluídos no cálculo amostral, recebendo valor zero 

(CARVALHO et al., 2005). A falha prematura foi atribuída à fragilidade da interface 

de união ou a esta maior fragilidade do substrato, que se torna importante 

considerando o objetivo de estudar a influência da fluorose. Desse modo, a perda de 

palitos promoveu a redução da média de resistência (13,01 ± 10,48) e elevou o 

desvio padrão, o que segundo Carvalho et al. (2005) deve ser encarado como uma 

variação inerente do procedimento, que reflete a realidade do que se está medindo, 

tendo sido observado também em outros trabalhos (SILVA et al., 2006). Contudo, as 

perdas não inviabilizaram a análise estatística. Mesmo porque, pode ser observado 

na literatura trabalhos, que apresentaram médias provenientes de 1 (IBARRA et al., 

2002) a 4 palitos por dente (HASHIMOTO et al., 2003; PASHLEY; TAY, 2001).  

 Os espécimes que falharam precocemente são representativos da amostra e 

refletem as condições que estão em análise, portanto não podem ser ignoradas. Um 
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alto número de falhas precoces indica fragilidade do mecanismo de união, 

considerando-se que todos cuidados foram tomados durante o preparo do espécime, 

como citado por Carvalho et al. (2005). No caso específico, além dos sistemas 

adesivos creditaram-se-se ao substrato fluorótico, extremamente friável, o maior 

número de perdas prematuras e a ocorrência de fraturas coesivas. 

 Geralmente, o número de fraturas coesivas é reduzido no teste de 

microtração, uma vez que ao diminuir a área, existe a tendência de reduzir o 

tamanho dos defeitos na interface e melhorar a distribuição das tensões, 

favorecendo a ocorrência de fraturas adesivas (CARDOSO et al., 2005; GORACCI et 

al., 2004; PASHLEY et al., 1995; SANO et al., 1994; SHONO et al.,1997). Entretanto, 

as trincas no substrato induzidas pelo estresse gerado durante o uso do disco de 

diamante que realiza o corte dos espécimes podem aumentar a possibilidade das 

fraturas coesivas no esmalte (CARDOSO et al., 2005; SADEK et al., 2005). Novos 

métodos têm sido propostos para realização do corte dos espécimes, com maior 

preservação da sua estrutura (SADEK et al., 2005). 

 Além desse fato, associado às características inerentes ao substrato fluorótico 

friável, o melhor desempenho dos sistemas adesivos pode promover a ocorrência de 

fraturas coesivas em esmalte com o uso da microtração (IKEDA et al., 2002; SANO 

et al., 1994), o que foi confirmado neste estudo. O número de fraturas adesivas foi 

maior, para ambos adesivos (Gráfico 5.1). Entretanto, naqueles grupos cujo adesivo 

apresentou valores de resistência de união mais altos (Single Bond 2®), a freqüência 

do número de fraturas coesivas também aumentou, comparado ao grupo do Clearfil 

SE Bond®.  

 Segundo Giannini et al. (2004) as fraturas coesivas ocorrem com mais  

freqüência em esmalte e se propagam seguindo a orientação dos prismas. No 
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estudo de Perdigão et al. (1997), o número de fraturas coesivas em esmalte ficou em 

torno de 22%, lembrando que o adesivo usado foi o Clearfil Liner Bond 2® e o teste o 

de cisalhamento, que proporciona mais possibilidades de fraturas coesivas que o 

teste de microtração, ao passo que Ikeda et al. (2002) encontraram após teste de 

microtração, 60% de fraturas coesivas para os espécimes em forma de ampulheta 

tracionados perpendiculares ao longo eixo dos prismas, considerando um adesivo 

de condicionamento ácido total, o Single Bond®. Neste caso, é válido lembrar que a 

preparação do espécime em forma de ampulheta introduz maior possibilidade de 

trincas no mesmo, o que poderia aumentar essa porcentagem. Uma observação 

importante é que os espécimes tracionados paralelamente ao longo eixo dos 

prismas, não apresentaram fraturas coesivas. No presente estudo, mesmo com os 

espécimes sendo tracionados paralelos ao longo eixo dos prismas, já que os blocos 

de resina foram construídos no terço médio da superfície vestibular, ocorreram 

fraturas coesivas, mas em menor número em relação àqueles espécimes 

tracionados perpendicularmente ao longo eixo dos prismas, no estudo de Ikeda et al. 

(2002). O Grupo do Single Bond 2® (TF4, 60 segundos) foi o que apresentou maior 

freqüência de fraturas coesivas (Gráfico 5.1) mas possivelmente pela característica 

porosa do substrato e pelo sistema adesivo usado. Weerasinglhe et al. (2005) 

também encontraram menos fraturas coesivas com o sistema autocondicionante, 

após teste de microcisalhamento, concordando com os resultados deste estudo. 

Segundo os autores, isso reduziria o risco de danos ao esmalte em caso de fracasso 

da restauração, sendo um aspecto importante para pacientes com fluorose severa, 

pois preservaria a estrutura do esmalte. 

 A literatura apresenta algumas formas de consideração dos dados para a 

análise dos resultados de resistência de união (ARMSTRONG et al., 2003; ECKERT; 
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PLATT, 2006; FIUZA, 2003; SADEK et al., 2005). Entretanto, esse aspecto não está 

bem estabelecido. 

 Apesar de não serem a maioria, existem estudos que têm usado o teste de 

microtração sem considerar a necessidade de uma superfície totalmente plana. A 

influência da curvatura da superfície nos resultados do teste é pouco estudada 

(IBARRA et al., 2002). Silva et al. (2006) encontraram que a inclinação da interface 

interfere nos valores de resistência de união, reduzindo-os. Os autores atribuíram 

esse resultado à distribuição não uniforme das forças de tração. O aumento da 

inclinação tenderia a aumentar a área e conseqüentemente a aumentar o número de 

falhas intrínsecas na interface, como incorporação de bolhas, por exemplo. Outra 

explicação foi a de que dentro da mesma interface podem ocorrer várias inclinações, 

que impossibilitam o carregamento das tensões perpendicularmente ao seu longo 

eixo. 

 

 

6.1 Considerações finais 

 

 

 Após os resultados analisados e da revisão de literatura estudada, que 

considera que o padrão de condicionamento e profundidade dos tags não são os 

principais fatores que agem no processo de adesão, considerando as limitações do 

teste de microtração, as variáveis ao tratamento dos dados estatísticos, pensando 

na preservação da estrutura dental fluorótica, julga-se de bom senso manter o tempo 

de 15 segundos de condicionamento para este substrato, mesmo com o aumento do 

grau de severidade (TF4), até que novos estudos possam apontar outra direção. 
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 Este não é um assunto esgotado em seu conhecimento, ao contrário, muito 

trabalho deve ser desenvolvido, abordando e controlando outras variáveis, a fim de 

se estabelecer o tratamento adesivo mais apropriado para o esmalte fluorótico. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Concluiu-se que severidade da fluorose não influenciou no padrão de 

condicionamento, na penetração dos sistemas adesivos e na resistência de união. 

Em todas as análises supracitadas, o sistema adesivo de condicionamento ácido 

total apresentou melhor desempenho que o autocondicionante. A resistência de 

união foi prejudicada em dentes com TF4, com o aumento do tempo de 

condicionamento. 
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•Aplicar o primer com Microbrush e 
esperar 20 segundos 
•Secar gentilmente  
•Aplicar o adesivo com Microbrush 
•Secar gentilmente 
•Fotopolimerização por 10 segundos 

51304 Primer: MDP, HEMA, 
dimetacrilato hidrofílico, 
canforoquinona, N-N-dietanol 
toluidina,água. 
Adesivo: MDP, Bis-GMA, 
HEMA, dimetacrilato 
hidrofóbico, canforoquinona, 

Sistema adesivo 
autocondicionante 
de dois passos 

Clearfil 
SE 

Bond 
(Kuraray 
Medical 

Inc., 
Tóquio, 

•Condicionamento com ácido fosfórico 
gel a 37% (por 15 segundos) 
•Lavagem por 20 segundos com spray 
de ar-água 
•Secagem com jato de ar 
•Aplicação de duas camadas do 
sistema adesivo com Microbrush,  
•Jato de ar por 5 segundos

51202 Bis-GMA, HEMA, 
dimetacrilatos, fotoiniciador, 
copolímero, metacrilato 
funcional do ácido poliacrílico 
politacônico, etanol e água Ph 
4,2 

Sistema adesivo 
de frasco único. 
(Técnica de 
condicionamento 
ácido total) 

Single 
Bond 2 

(3M 
ESPE, 
St Paul, 

MN, 
EUA) 

Técnica de aplicaçãoLote  Principais componentesClassificação Produto

APÊN
D

IC
E A - Sistem

as adesivos usados, nom
e com

ercial, fabricante, classificação, principais 
com

ponentes, lote e instruções do fabricante

Sistemas adesivos usados (Nome comercial, fabricante, classificação, principais componentes, lote, instruções da 
técnica de aplicação segundo o fabricante). 
 
Abreviaturas: Bis-GMA: bisfenol-glicidil-metacrilato; HEMA:2-hidroxietil-metacrilato; MMMDP: 10-metacriiloiloxidecil-
dihidrogênio-fosfato. 
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APÊNDICE B – Fotografia representativa das interfaces dos palitos classificadas como plana, pouco 
inclinada e muito inclinada respectivamente 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética – Estudo 1 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética – Estudo 2 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética – Estudo 3 
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