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RReessuummoo  
 

ESTUDO SOBRE O PAPEL DOS SOLVENTES NA PRODUÇÃO DE 

UNIÃO À DENTINA 

 
O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito das interações 

moleculares entre solventes e monômeros com a matriz de dentina 

desmineralizada, nas alterações das propriedades mecânicas, na taxa de 

evaporação  e na resistência de união (RU). As propriedades mecânicas da 

dentina desmineralizada foram determinadas através da análise do módulo 

de elasticidade máximo aparente (EMax) e do relaxamento das tensões (RT). 

Os  resultados permitiram concluir que o Emax foi dependente do tipo de 

solvente utilizado e do tempo. A taxa de enrijecimento da matriz 

desmineralizada foi maior para acetona e etanol, intermediária para o ar, 

metanol e propanol, menor para o HEMA e praticamente nenhuma para 

água. Da mesma forma, o RT dependeu da solução em que os espécimes 

foram equilibrados, previamente ao ensaio mecânico, e do tipo de 

deformação induzida ao espécime. De uma maneira geral, a resposta da 

matriz desmineralizada (RT) foi maior quando equilibrada em acetona, 

propanol e etanol, intermediária para HEMA, butanol e metanol e menor para 

água. A tensão máxima gerada com o tempo foi maior quanto maior a 

deformação inicial induzida (3-5-10%). A taxa de evaporação e a perda de 
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massa total (%) de misturas experimentais à base de 

35%HEMA/65%solventes foram determinadas através da medida de perda 

de massa em função do tempo, a partir de duas superfícies distintas (cubos 

de dentina desmineralizados x superfície livre). A taxa de evaporação e a 

perda de massa foi maior para HEMA/acetona (H/AC) e HEMA/metanol 

(H/M), intermediária para HEMA/etanol (H/E) e menor para HEMA/água 

(H/A), sendo esses valores superiores a partir dos cubos de dentina. A RU foi 

determinada pelo emprego do teste de microtração. Para verificar a 

influência do aspecto de brilho superficial, foram aplicadas 2 ou 3 camadas 

de misturas experimentais (35%HEMA/65%solventes) sobre a dentina 

previamente condicionada. Os maiores valores de RU foram obtidos com a 

manutenção do brilho superficial para todas as soluções testadas (ou seja, 

com a aplicação de 3 camadas). A durabilidade da RU obtida com o uso das 

soluções experimentais (35%HEMA/65%solventes) aplicadas sobre dentina 

desmineralizada seca foi avaliada após 24hs , 6 meses ou 1 ano de 

armazenagem em água deionizada. O valor de RU sofreu uma redução com 

a referida armazenagem para a maioria das soluções testadas. Os maiores 

valores de RU foram obtidos para H/M e H/E em todos os períodos avaliados. 

Este estudo desenvolveu uma linha de raciocínio que empregou a teoria dos 

parâmetros de solubilidade para descrever e analisar as interações 

moleculares que ocorrem durante a execução de um procedimento adesivo à 

dentina, procurando estabelecer as relações de causa e efeito. 
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11..IInnttrroodduuççããoo  
 

 

O anseio pelo desenvolvimento de um sistema adesivo que promova 

uma adesão eficiente e estável à dentina tem sido a força motriz de 

inúmeras pesquisas nas últimas décadas19. A partir de uma análise do 

processo evolutivo dos sistemas adesivos, percebe-se que os mais 

significantes aprimoramentos estão estritamente ligados a um melhor 

entendimento das características do substrato dentinário e como este reage 

aos procedimentos adesivos102. 

 A adesão ao esmalte é entendida como um procedimento seguro, 

reproduzível e estável. A estrutura sólida e homogênea do esmalte, aliada ao 

seu baixo conteúdo de água, permite que sistemas adesivos hidrófobos 

possam fluir pelas microporosidades criadas pelo condicionamento ácido, 

possibilitando uma união efetiva103. A adesão ao esmalte é um procedimento 

de resultados previsíveis, pouco influenciado pelas variações de técnica e das 

características do substrato19. 

 A adesão à dentina, por outro lado, é altamente dependente das 

variações morfofuncionais deste substrato. A dentina é um substrato 

naturalmente heterogêneo, composto de mineral, de elementos orgânicos, 

quase que exclusivamente colágeno do tipo I e de água, presente, 

principalmente, no interior dos túbulos dentinários86. As diferenças regionais 
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na densidade dos túbulos, permeabilidade dentinária, concentração de cálcio, 

presença de dentina esclerótica, afetada por cárie, variações na espessura da 

smear layer, etc., são fatores que, de uma forma ou de outra, determinam 

potenciais e significantes diferenças na qualidade da adesão sobre esse 

substrato81. A seqüência de passos operatórios necessários para produzir 

adesão à dentina resulta em alterações na sua composição química e nas 

propriedades físicas da matriz, o que pode influenciar na qualidade, na 

resistência e na durabilidade do processo adesivo 20,21,80,102,108,109,111,175.  

 Na maioria dos sistemas adesivos atuais, a superfície dentinária é 

descalcificada para remover a smear layer e a porção mineral da dentina 

subjacente, expondo as fibrilas de colágeno da matriz dentinária. 

Posteriormente, os monômeros resinosos são aplicados e infiltram-se nos 

túbulos dentinários e nos espaços interfibrilares, envolvendo as fibrilas de 

colágeno e resultando na formação da camada híbrida88,89,104,199.  Durante os 

eventos de formação da camada híbrida, alguns fatores podem influenciar 

decisivamente na habilidade dos monômeros de se infiltrarem pela zona 

desmineralizada. Após a desmineralização pelo ácido, os espaços 

interfibrilares, antes ocupados pelos minerais, devem ser mantidos para 

permitir a infiltração do agente adesivo. A água proveniente da lavagem, 

após o condicionamento ácido, ocupa esses espaços e é a responsável pela 

manutenção das fibrilas de colágeno em uma condição expandida, 

preservando a porosidade necessária para a difusão dos monômeros 



Introdução_____________________________________________________________________4 

 

________________________________________________Fernanda Cristina Pimentel Garcia 

21,51,66,67,102,104. A água é um solvente com alta capacidade de formar pontes 

de hidrogênio (P-H) e pequeno peso molecular (ca. 18 g/mol), o que lhe 

confere a possibilidade de atingir a mais alta concentração química do que 

qualquer outro solvente (55.6 moles/l). As moléculas de água se 

apresentam, geralmente, em forma de aglomerados, unidas entre si por 

pontes de hidrogênio . Quando está presente nos espaços interfibrilares, 

forma pontes de hidrogênio  com qualquer molécula das fibrilas de colágeno, 

prevenindo assim a formação de P-H entre os peptídeos das fibrilas de 

colágeno77. Se a dentina for vigorosamente seca com jatos de ar, a camada 

de dentina desmineralizada sofrerá uma contração pela remoção da água 

dos espaços21. Uma desidratação maior pode causar a perda de água dos 

espaços entre as microfibrilas e determinar uma contração adicional da 

própria fibrila de colágeno21,40. Com a contração, as cadeias polipeptídeas do 

colágeno se aproximam e podem formar uma série de associações 

moleculares, que não eram possíveis na presença de água. Grupos capazes 

de formar P-H entre os peptídeos, evento que não ocorreria devido à 

formação preferencial de P-H com a água, podem, então, formar essas 

ligações entre si. As forças geradas pela atração molecular entre peptídeos 

estabilizam a estrutura da matriz de colágeno desidratada e aumentam o seu 

módulo de elasticidade46,80,111,165. Se a dentina desmineralizada e desidratada 

for hidratada, a água irá romper as P-H formadas entre os peptídeos e re-

expandir a matriz. Entretanto, se aplicarmos sobre a dentina desmineralizada 
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um solvente que seja menos capaz do que a água em se associar com o 

colágeno, esse solvente terá menos sucesso ao competir com as P-H 

formadas entre os peptídeos do colágeno e a matriz pode não re-expandir-

se22 ou expandir-se parcialmente109. A não expansão ou expansão parcial da 

matriz de dentina desmineralizada resulta em uma redução dos espaços 

interfibrilares, dificultando a penetração dos monômeros resinosos, ou 

primers, na superfície dentinária. Assim, o colapso (contração) ou expansão 

parcial da dentina desmineralizada interfere com a ideal infiltração do 

monômero adesivo21,93,108,143 e pode resultar em comprometimento da 

qualidade da união23,136.  

Embora existam diversas maneiras de categorizar os solventes em 

relação às suas capacidades de formar pontes de hidrogênio30,48, o emprego 

dos valores de parâmetro de solubilidade para forças de formação de P-H 

oferece um método conveniente54 para essa classificação. Todos os solventes 

e monômeros comumente empregados nos sistemas adesivos apresentam 

um parâmetro de solubilidade menor do que o da água 5,9,83 portanto, 

espera-se que, quando empregados para substituir a água nos espaços 

interfibrilares, em uma técnica úmida de adesão, causem uma contração das 

fibrilas e dos espaços entre elas. Por outro lado, quando aplicados sobre uma 

dentina desmineralizada desidratada, somente produzirão re-expansão se 

seu parâmetro de solubilidade for maior do que o calculado para ligações 

intermoleculares entre os peptídeos das fibrilas de colágeno83. Empregando 
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esses conceitos, PASHLEY et al.109,2001, ranquearam diferentes solventes 

anidros em relação às suas capacidades de re-expandir a matriz de dentina 

desmineralizada e desidratada. Neste estudo, todos os solventes com 

parâmetro de solubilidade para formação de P-H superior a 19 (J/cm3)1/2 

foram capazes de re-expandir a matriz. Dentre esses, aqueles com maiores 

valores de parâmetro de solubilidade, particularmente o etanol e o metanol, 

induziram uma re-expansão volumétrica semelhante à obtida pela água, 

embora em menor velocidade. 

Considerando que um dos principais mecanismos de degradação de 

interfaces adesivas ao longo do tempo esteja relacionado com a ação 

hidrolítica dos fluidos orais sobre os monômeros resinosos hidrofílicos que 

compõem a camada híbrida4,14,17,18,24,32,52,55,57,58,59,60,122,130,132,137 a 

possibilidade de mantermos a matriz de dentina desmineralizada expandida 

por solventes anidros é interessante. Nessas condições, monômeros 

resinosos hidrofóbicos poderiam ser empregados para a formação da camada 

híbrida, conferindo a esta menor susceptibilidade à absorção de água e, 

conseqüentemente, maior probabilidade de resistir à ação hidrolítica no meio 

bucal. Como visto anteriormente, não somente a água é capaz de re-

expandir as fibrilas de colágeno colapsadas após a secagem com ar, mas 

alguns solventes anidros têm se mostrado eficazes para re-expandir a matriz 

de dentina desmineralizada, a uma condição semelhante à obtida com a 

água25,35,110.  



Introdução_____________________________________________________________________7 

 

________________________________________________Fernanda Cristina Pimentel Garcia 

Outro aspecto a ser considerado quando da utilização dos sistemas 

adesivos é a evaporação dos solventes nos primers e sua provável interação 

com a matriz de dentina desmineralizada 35. Embora alguns solventes sejam 

capazes de re-expandir a dentina colapsada, ao evaporarem, podem 

provocar uma nova contração da matriz. Em decorrência disso, seria 

interessante que os primers à base de monômeros e solventes fossem 

capazes de expandir a matriz de dentina desmineralizada e, ao mesmo 

tempo, conseguissem mantê-la nesse estado expandido após a evaporação 

dos solventes. Assim, uma adequada combinação de solvente e monômero 

poderia re-expandir a matriz colapsada e enrijecê-la em uma condição 

expandida, a qual seria mantida mesmo após a evaporação do solvente. 

Pelo exposto acima, fica evidente o papel que as interações 

moleculares entre os solventes e os polipeptídeos das fibrilas de colágeno 

desempenham na determinação das alterações dimensionais e, portanto, nas 

propriedades mecânicas da dentina desmineralizada. A questão que resta a 

ser esclarecida é qual a influência que tais eventos podem ter na qualidade 

final de adesão? O presente estudo é uma extensão dessa linha de 

investigação, no qual depositamos expectativas de poder melhor entender os 

fenômenos que regem os mecanismos de adesão à dentina, possibilitando a 

confecção de restaurações adesivas mais duradouras.  

O presente delineamento experimental foi elaborado contendo muitas 

variáveis em estudo. Entretanto, todas essas variáveis focaram o objetivo de 
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investigar a ação de solventes, monômeros e misturas de ambos nas 

propriedades mecânicas e no estabelecimento de uniões à dentina. Portanto, 

os tópicos estabelecidos neste estudo foram compilados nos seguintes temas 

principais: 

- Relação entre solventes e as propriedades mecânicas; 

- Relação entre os solventes e taxa de evaporação; 

- Relação entre os solventes e a resistência de união (RU).   
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22..RReevviissããoo  ddaa  LLiitteerraattuurraa  
 

 

Este capítulo tem como objetivo oferecer subsídios para o 

entendimento do substrato dentinário como um tecido biologicamente ativo, 

com o potencial de interagir com praticamente todas as soluções 

empregadas durante um procedimento adesivo. 

O entendimento do processo adesivo é caracterizado por uma 

interação entre os substratos dentários, o agente de união, o material 

restaurador e do próprio operador129. Há uma grande diversidade de estudos 

na literatura que visam a uma melhor compreensão das características 

morfológicas e fisiológicas do substrato dentinário, de suas propriedades 

mecânicas e físicas, a fim de correlacioná-las com uma melhor performance 

dos sistemas adesivos20. O conhecimento das peculiaridades apresentadas 

pela dentina permite novos avanços no desenvolvimento dos materiais, 

tornando-os mais compatíveis e deste modo, possibilitando a confecção de 

restaurações adesivas mais duradouras81.  

Dessa forma, a revisão de literatura do presente estudo tem por 

finalidade sumarizar, em tópicos, os principais aspectos relacionados à 

dentina, bem como as interações dos solventes e monômeros com a matriz 

de dentina desmineralizada no que tange às propriedades mecânicas e a 

durabilidade da união. 
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1-Dentina: 

 Embora a técnica do condicionamento ácido preconizada por 

BUONOCORE12 ,1955, obteve êxito com os procedimentos adesivos em 

esmalte, a mesma performance, porém, não foi obtida em dentina. 

NAKABAYASHI, KOJIMA,MASUHARA89, em 1982, foram os primeiros a 

reportar a obtenção de uma adesão favorável para o substrato dentinário, 

sendo que neste estudo estabeleceu-se uma evidência clara da existência de 

uma diferença na otimização do tempo de condicionamento ácido para os 

diferentes substratos. Este raciocínio nos demonstra que, entre outros 

fatores, as diferenças estruturais, morfológicas e fisiológicas entre o esmalte 

e a dentina desempenham um papel crucial na qualidade adesiva aos 

materiais resinosos. Por outro lado, a dificuldade de se obter uma efetiva 

adesão à dentina também remanesce ao longo do tempo, a despeito da 

evolução dos sistemas adesivos observada atualmente44. 

2 -Dentina:formação, composição, morfologia e propriedades 

mecânicas: 

A dentina é formada por células denominadas odontoblastos, que se 

diferenciam a partir de células ectomesenquimais da papila dentária, sob a 

influência organizadora das células do epitélio dentário interno, durante a 

formação do germe dentário. Os odontoblastos produzem uma matriz 

orgânica extracelular que, uma vez mineralizada, passa a ser denominada 
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dentina. Essa matriz orgânica é basicamente formada por colágeno tipo I, 

que é apresentado de maneira fibrilar e praticamente insolúvel. Sua 

formação ocorre de maneira desorganizada, sem uma orientação pré-

estabelecida. Muitos outros componentes orgânicos não colagênicos como 

fosforina, sialoproteína dentinária e glicosaminoglicanas também são 

encontrados, porém em menor concentração153. A porção mineral da dentina 

é constituída de cristalitos de hidroxiapatita menores e com orientação 

menos sistemática do que aqueles encontrados em esmalte81.  

Em relação à sua composição, a dentina é constituída por 70% de 

matéria inorgânica, 18% de matéria orgânica e 12% de água (em peso). 

Devido à alta densidade de sua constituição mineral, de 30 a 50 % do seu 

volume são ocupados por matéria orgânica, conferindo a água 20 % do 

volume total ocupado86. Mais importante do que considerar os percentuais 

médios de composição é compreender que as características morfofuncionais 

da dentina variam grandemente de acordo com a região e o tratamento a 

que é submetida20. Ao desmineralizarmos a dentina, a concentração de água 

aumenta significantemente cerca de 50 a 70% em volume e isso tem uma 

implicação direta nas suas propriedades mecânicas e no processo adesivo103.  

Morfologicamente a dentina é constituída por túbulos dentinários 

distribuídos de maneira radial a partir da câmara pulpar até a junção amelo-

dentinária, com a forma de um cone. O diâmetro de cada túbulo varia entre 

1-3 µm, reduzindo seu calibre em direção à junção amelo-dentinária, devido 
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ao tempo de permanência sob ação mineralizante dos odontoblastos. Esta 

dentina altamente mineralizada é denominada peritubular. Em média, são 

encontrados 30.000 túbulos por mm2, sendo este valor crescente em direção 

à polpa. Em condições normais, os túbulos dentinários encontram-se 

preenchidos por fluido tissular proveniente da polpa dentária e 

prolongamentos citoplasmáticos dos odontoblastos, responsáveis pelo 

mecanismo hidrodinâmico de transmissão de estímulos88. 

A dentina intertubular, localizada entre os túbulos dentinários, é 

constituída por abundante conteúdo orgânico. Quanto maior a proximidade 

da junção dentina-esmalte, menor será a quantidade de túbulos dentinários 

por área delimitada, resultando em uma maior superfície de dentina 

intertubular . A disposição e formato dos túbulos dentinários determina 

diferenças significantes entre as regiões da dentina. Na proximidade da polpa 

encontra-se uma dentina predominantemente peritubular, com grande 

percentual de túbulos. Já na superfície (de 3.1 a 3.5 mm da polpa), a 

dentina intertubular ocupa 96.2% da superfície 42,88. Esta arquitetura induz 

variações no tamanho e número dos túbulos bem como na quantidade de 

dentina intertubular, o que reflete na resistência coesiva da dentina, atuando 

como um fator determinante na qualidade da interface adesiva obtida com 

os sistemas adesivos 102,166. 

A dentina pode ser classificada de acordo com a sua localização, 

estrutura, características da matriz e modificações que sofre em resposta a 
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diferentes estímulos. As variações morfológicas mais encontradas em dentina 

são: dentina esclerótica, dentina terciária reacional, dentina terciária 

reparativa e a dentina afetada por cárie.Todas essas variações regionais 

relacionadas à atividade fisiológica ou na presença de cárie refletem em um 

substrato com características complexas e individuais, de acordo com a 

constituição e disposição dos túbulos, o que pode determinar alterações 

significantes nas diversas propriedades desse substrato34,170. As propriedades 

mecânicas da dentina têm sido atribuídas principalmente à densidade das 

partículas minerais 80, a quantidade de dentina intertubular e/ou densidade 

dos túbulos25.  Estimativas da densidade e orientação dos túbulos, espessura 

da dentina peritubular, dentina superficial profunda , quantidade de dentina 

intertubular, conteúdo mineral, dentre outros, e a sua relação nas 

propriedades mecânicas e na obtenção da hibridização do substrato 

dentinário com os materiais resinosos, têm sido correntemente estudadas na 

literatura 25,47,71,97,101,166. OGATA et al. 97 ,2001, verificaram a influência da 

direção dos túbulos dentinários na resistência de união de sistemas adesivos 

simplificados à dentina. Neste estudo, os autores concluíram que a 

resistência de união foi maior quando os túbulos dentinários eram mantidos 

perpendiculares à interface adesiva em relação a sua manutenção paralela, 

sendo este achado ratificado por outros autores82,166 .Seguindo esta linha de 

raciocínio, CARVALHO et al.25, 2001, verificaram a resistência máxima à 

tração de espécimes de dentina mineralizada de acordo com a direção da 
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aplicação da força de tração em relação aos túbulos dentinários e de acordo 

com a densidade dos mesmos. Os autores concluíram ser essa propriedade 

dependente da direção da força aplicada , mas não da densidade dos túbulos 

na área de fratura. Os autores atribuíram ao maior valor da resistência 

verificada, quando da aplicação da força perpendicular à orientação dos 

túbulos, a uma melhor dissipação do estresse de tensão originado durante o 

teste; indicando que diferentes métodos de aplicação das forças levam às 

diferenças na distribuição de estresse na interface adesiva.  Estas, entre 

outras, são características que desempenham um papel fundamental no 

entendimento das propriedades mecânicas do substrato dentinário. 

A dentina é considerada um exemplo de material visco-elástico, pois 

apresenta propriedades mecânicas que variam em função do tempo76,112. Um 

bom exemplo deste fenômeno é o relaxamento que a dentina sofre quando 

mantida em tensão por um determinado tempo. SASAKI et al.133, 1993, 

compararam a relação entre tensão e relaxamento de colágeno de osso e 

colágeno de dentina e observaram que o colágeno do osso apresentou um 

relaxamento acentuadamente maior que o da dentina. Por sua vez, o módulo 

de elasticidade de um material visco-elástico é geralmente determinado na 

porção mais linear da curva que representa a tensão em função da 

deformação. Essa relação contudo não é homogênea, e sim, apresenta a 

forma de uma curva em J 168. Isto indica que a proporcionalidade entre 

tensão e deformação é pequena no começo do esforço e aumenta, em 



Revisão da Literatura_____________________________________________________________16 

 

________________________________________________Fernanda Cristina Pimentel Garcia 

função de uma maior deformação, até atingir uma relação linear. Neste 

momento o material está em tensão máxima e corre-se o risco de se atingir 

o limite de proporcionalidade e, conseqüentemente, de se causar uma 

deformação permanente ou destruição do material.  

O trabalho de CARVALHO et al.23, 1999, chamou a atenção para o fato 

de que toda a variabilidade na composição da dentina determina diferenças 

regionais para obtenção de suas propriedades mecânicas. Uma maior ou 

menor concentração de colágeno, por exemplo, pode alterar não só o 

processo adesivo em si, mas também a sua estabilidade em função do 

tempo. Como conclusão, os autores sugerem que deveria ser dada uma 

maior ênfase ao estudo das propriedades mecânicas da dentina frente aos 

procedimentos restauradores adesivos. Isto contribuiria sobremaneira para o 

entendimento do processo adesivo em si e traria conhecimento para o 

desenvolvimento de novos materiais adesivos que fossem menos sensíveis às 

variações do substrato.  

 

3-Permeabilidade e hibridização do substrato dentinário:  

As características na composição da dentina se modificam quando 

submetida ao condicionamento ácido, típico dos procedimentos adesivos,  

implicando em alterações significantes da permeabilidade, a qual sempre se 

mostra aumentada após a desmineralização. Estas variações na 
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permeabilidade também se refletem diretamente na resultante adesão de 

sistemas adesivos à dentina 47.   

Ao levarmos em conta o raciocínio de que a dentina mineralizada 

sadia é uma estrutura que oferece resistência parcial à permeação de 

substâncias, o que significa pensar que sua permeabilidade está restrita, 

primordialmente, à presença dos túbulos dentinários.  Um fator adicional que 

compromete a permeabilidade da dentina é a presença da camada de 

esfregaço dentinário ou smear layer, que é resultante de remanescentes do 

substrato secionado, sangue, saliva, bactérias, fragmentos do abrasivo, óleo, 

que se ligam à dentina intertubular e penetram nos túbulos dentinários, 

formando os smear plugs. A espessura da smear layer pode variar de 1 a 5 

µm. Camadas mais espessas são criadas quando o procedimento de 

corte/abrasão é realizado sem refrigeração com água, ou quando são 

utilizadas pontas de diamante ao invés de instrumentos rotatórios de aço ou 

carbeto de tungstênio100.   

Ao considerarmos apenas os fatores ligados ao substrato (morfologia, 

composição da dentina e presença de smear layer), já podemos prever a 

dificuldade de estabelecer uma área de união, com característica 

homogênea, entre material e dentina. A presença de smear layer reduz a 

permeabilidade e a capacidade de difusão dos monômeros presentes nos 

sistemas adesivos convencionais155. Para uma hibridização adequada é 

necessário aumentar a porosidade da dentina intertubular, liberando os 
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espaços preenchidos por hidroxiapatita. Por muito tempo acreditou-se que a 

smear layer deveria ser mantida para evitar que os tecidos vitais do dente 

fossem protegidos da agressividade dos materiais12. Porém, a adesão 

conseguida pelos sistemas adesivos à smear layer era baixa e a durabilidade 

da adesão era comprometida28. Dessa forma, os estudos se focaram para o 

estabelecimento dos efeitos das substâncias sobre a dentina11 e no 

estabelecimento da adesão direta a esse substrato com a técnica do 

condicionamento ácido total39 .Uma preocupação em relação às soluções 

ácidas aplicadas sobre a dentina residiu no fato de que o condicionamento 

ácido induz profundas mudanças na composição química da dentina e nas 

propriedades físicas da matriz desmineralizada, o que pode influenciar na 

qualidade da interface adesiva obtida, sua resistência e durabilidade102. Estas 

características resultam em alterações significantes no comportamento 

mecânico desse substrato. Nesse aspecto, existe uma preocupação com 

relação à possível desnaturação das proteínas colagênicas em decorrência do 

uso dos ácidos, o que poderia gerar uma imediata e a longo prazo 

modificação das propriedades do colágeno exposto126. Entretanto, algumas 

das propriedades mecânicas originais da dentina podem ser recuperadas, ou 

mesmo melhoradas, se o componente mineral perdido durante o 

condicionamento ácido for reposto pela resina durante a formação da 

camada híbrida128. 
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A técnica do condicionamento ácido para remoção da smear layer foi 

amplamente difundida e a partir da década de 80 tornou-se muito utilizada, 

pois, nessa época, o provável potencial agressivo dos ácidos sobre a dentina 

foi questionado140. Para os sistemas adesivos dentinários convencionais 

(preconizam o condicionamento ácido prévio da dentina, lavagem da 

superfície, secagem e aplicação do primer/adesivo), a remoção da smear 

layer se faz concomitantemente ao condicionamento ácido 88. O 

condicionamento ácido, além de remover a smear layer, ao eliminar o 

conteúdo mineral da zona mais superficial (3 a 8 µm), reduzindo o conteúdo 

de hidroxiapatita das camadas subjacentes, amplia o diâmetro dos túbulos, 

aumentando a permeabilidade da dentina e expondo uma trama de fibrilas 

de colágeno. Porém, o diâmetro dos túbulos diminui durante períodos 

prolongados de desmineralização, o que levaria a uma diminuição da 

permeabilidade dentinária3.   

Tais alterações da superfície dentinária resultam em uma estrutura 

com menor energia livre de superfície, ou seja, o substrato fica menos 

suscetível para interagir com os monômeros resinosos hidrofóbicos de alta 

tensão superficial. Para contornar essa situação indesejável, foram 

desenvolvidas soluções compostas por monômeros hidrofílicos que 

possibilitam uma maior interação entre as fibrilas de colágeno e a resina 

fluida hidrofóbica a ser aplicada 87,88. 
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Pelo exposto acima, poderia ser creditado somente ao aumento da 

permeabilidade dentinária, conseguida pela desmineralização, o 

estabelecimento de uma hibridização ideal. Porém, outros fatores estão 

diretamente envolvidos no processo adesivo. A umidade residual do 

substrato dentinário tem um papel imprescindível na infiltração dos 

monômeros resinosos na dentina condicionada. É fundamental que, após a 

desmineralização com ácido, as fibrilas de colágeno se mantenham 

expandidas, preservando os espaços interfibrilares necessários para a 

permeação dos monômeros resinosos presentes nos sistemas adesivos. A 

infiltração dos monômeros resinosos é otimizada através do uso da técnica 

úmida de adesão 50,66,67, que implica na permanência de certa quantidade de 

água previamente à aplicação do agente de união. Portanto, a água 

apresenta papel fundamental na manutenção das fibrilas de colágeno em 

uma condição expandida, pois é capaz de romper as pontes de Hidrogênio 

(P-H) formadas entre os polipeptídios das fibrilas21,104.  

Os sistemas adesivos podem se comportar de maneira diferente frente 

à umidade do substrato121,145. Adesivos à base de acetona parecem ser mais 

sensíveis ao substrato seco dos aqueles à base de água65. Entretanto, 

adesivos à base de água e álcool demonstraram ser menos sensíveis à 

variação da umidade119. Embora a presença de água seja fundamental para 

o estabelecimento da união, paradoxalmente sua permanência em excesso, 

ou overwet143,144,149, durante a aplicação dos monômeros resinosos, pode 
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gerar uma competição física que pode comprometer a ideal infiltração dos 

monômeros resinosos nos espaços interfibrilares. Adicionalmente, a presença 

de água pode promover a diluição de alguns monômeros resinosos, 

provocando a emulsificação e separação dos seus componentes e resultando, 

ao final, em um selamento incompleto da dentina144. Portanto, a forma como 

essa água é removida após o condicionamento ácido torna-se de interesse 

para vários estudos na literatura, demonstrando uma dificuldade em 

padronizar uma técnica capaz de manter a umidade ideal e uniforme em 

toda superfície condicionada. Uma das técnicas mais indicadas pelos 

fabricantes e mais referenciadas na literatura é o jato de ar68. As bolinhas de 

algodão e filtros de papel absorvente quando usados segundo critérios 

sugeridos pelos autores são opções clínicas bastante viáveis na remoção do 

excesso de água de modo mais homogêneo e padronizado120. Por outro lado, 

outro aspecto indesejado é a secagem excessiva da superfície 

desmineralizada, ou overdry143,148, que implica em uma superfície 

desidratada, caracterizada por um colapso das fibrilas de colágeno e, por sua 

vez, pouco suscetível à infiltração dos monômeros resinosos na zona 

desmineralizada. A estrutura da dentina desmineralizada mantida seca é 

muito diferente quando hidratada, e essas características provocam 

mudanças estruturais que interferem na permeabilidade da matriz aos 

monômeros resinosos 89,90,102.  
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Para a otimização da técnica de adesão, o uso de primers associado 

ao emprego dos adesivos dentinários tem contribuído para promover um 

aumento na resistência de união e performance clínica dos materiais69,87. 

NISHIYAMA et al.94, 2003, sugerem que o principal mecanismo de adesão 

não se baseia somente num embricamento micromecânico da resina no 

interior das fibrilas expostas pelo condicionamento. Os autores consideram 

crucial a ação do primer no estabelecimento da adesão da resina à fibrila. 

Esta união pode ser explicada pela ligação do tipo P-H estabelecida pelo 

grupamento éster-carbonil presente no monômero HEMA e o grupamento 

ácido carboxílico, não dissociado, presente na fibrila de colágeno. Essa 

interação do HEMA com as fibrilas de colágeno também foi demonstrada 

previamente por Xu et al.169.  

Os primers apresentam em sua composição os solventes orgânicos, 

nos quais são adicionados monômeros hidrofílicos, que têm a função de 

deslocar a água presente entre as fibrilas de colágeno, permitindo a 

infiltração dos monômeros resinosos. A remoção da água se faz por um 

processo de desidratação química, liderada pelos solventes anidros contidos 

nos sistemas adesivos19. Quando aplicado sobre a superfície úmida da 

dentina, os solventes rapidamente se misturam com a água e carregam para 

a intimidade da matriz os monômeros hidrofílicos. Após a saturação da 

superfície, a mistura de solvente com água será perdida por evaporação, 

desde que lhe seja permitido o tempo necessário para que isso ocorra.  
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 Basicamente três tipos de solventes são empregados na composição 

dos primers: etanol, acetona e água118. A escolha do tipo de solvente a ser 

empregado depende freqüentemente da solubilidade dos mesmos nos 

monômeros resinosos. Sistemas que empregam BPDM (bisfenil dimetacrilato) 

ou 4-META são solúveis em etanol e acetona, mas não em água. O 

monômero mais comumente empregado nos adesivos atuais é o HEMA (2-

Hidroxi-etil-metacrilato) que é solúvel nos três solventes, embora seja mais 

freqüentemente misturado à água69. Os solventes são responsáveis pelo 

deslocamento do fluido, penetram nas microporosidades criadas, participam 

na evaporação da água e deixam os monômeros hidrofílicos em contato com 

as fibrilas de colágeno. Quando há a polimerização dos monômeros, estes 

envolvem as fibrilas formando a camada híbrida ou zona de interdifusão 

resinosa89.  

Após a sua função de carrear os monômeros resinosos nos espaços 

interfibrilares, os solventes devem ser evaporados, pois a permanência de 

solventes residuais interfere com a ideal polimerização dos sistemas 

adesivos131. A taxa (velocidade) de evaporação de qualquer substância é 

determinada por uma propriedade dos líquidos denominada de pressão de 

vapor. Essa propriedade está diretamente relacionada com uma maior ou 

menor capacidade do solvente em deslocar a água presente entre as fibrilas 

de colágeno e de sua permanência na superfície dentinária. Para qualquer 

substância pura ou misturas, a taxa de evaporação será maior quanto maior 
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for sua pressão de vapor, assim, líquidos que evaporam mais rapidamente, 

ou seja, são mais voláteis, têm uma pressão de vapor maior. Vários são os 

fatores que podem alterar a taxa de evaporação de diferentes substâncias, 

entre eles, o mais comum é a temperatura. Em uma temperatura constante, 

substâncias simples mantêm sua taxa de evaporação e pressão de vapor 

constante ao longo do tempo necessário para a completa evaporação. 

Clinicamente, a mistura de diferentes soluções determinará um novo valor de 

pressão de vapor. Este é proporcional ao volume de cada agente. Um 

determinado volume d’água terá sua pressão de vapor elevada quando 

adicionado certa quantidade de um solvente com alto valor de pressão de 

vapor, favorecendo a evaporação da solução em um menor intervalo de 

tempo. Este fenômeno ocorre durante a aplicação de sistemas adesivos 

sobre a dentina úmida. Os solventes orgânicos se misturam à água e 

permitem uma maior evaporação nos períodos imediatos à sua aplicação. A 

concentração de monômeros resinosos aumenta de acordo com a redução 

do volume ocupado pela água, devido aos baixos valores de pressão de 

vapor dos primeiros. Entretanto, o aumento gradual da concentração dos 

monômeros reduz a pressão de vapor de toda a mistura, impedindo a 

evaporação total da água dentro do tempo clínico adequado, como 

demonstrado por PASHLEY et al.114. Independente do tipo de solvente, a 

taxa de evaporação é muito maior nos períodos iniciais, devido ao aumento 

da concentração proporcional de HEMA ou outros monômeros na mistura ao 
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longo do tempo. Um tempo apropriado para a máxima evaporação do 

solvente é de fundamental importância na qualidade final da adesão.  

Estudos recentes, entretanto, indicam que é praticamente impossível 

eliminar-se todo o solvente e água residuais dos sistemas adesivos nas 

condições clínicas de aplicação173. 

De acordo com o exposto acima, considerando os mecanismos de 

adesão conhecidos, pode-se estimar a contribuição para a adesão dos 

prolongamentos de resina dentro dos túbulos, formação da camada híbrida 

pela infiltração dos monômeros na dentina intertubular e adesão de 

superfície nas diferentes profundidades105. Porém, este modelo teórico 

assume que todos os fenômenos ocorrem em perfeita sintonia, situação essa 

que é observada raramente durante os procedimentos clínicos. As relações 

estabelecidas, que interferem com o ideal processo de hibridização, serão 

enfocadas nos tópicos subseqüentes. 

 

4- O papel do colágeno no processo adesivo 

 

Como ponto de partida, como uma maneira de conscientizar o leitor 

da importância do colágeno para o entendimento global deste estudo; serão 

abordados neste tópico: o mecanismo de biossíntese e secreção, bem como 

a sua função estrutural.  
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Os fibroblastos originam-se das células mesenquimais e são 

responsáveis por sintetizar e secretar uma vasta gama de moléculas 

extracelulares, como o colágeno, as elastinas, os proteoglicanos e as 

glicoproteínas. Os tecidos duros do corpo representados por osso, cemento e 

dentina são tecidos conjuntivos especializados, sendo o colágeno do tipo I 

mais representativo e o que desempenha um papel principal na 

determinação de suas estruturas. Sua principal função é prover resistência e 

manter a integridade estrutural de vários tecidos e órgãos. Mais de 70% do 

peso seco da pele e tendões é representado por colágeno e 

aproximadamente 23% do peso seco total do osso, entretanto, ele 

representa quase 90% de sua matriz orgânica49. Em síntese, os tecidos 

mineralizados como a dentina, osso e cemento, consistem de uma matriz de 

fibrilas de colágeno, sobre a qual os cristais de apatita são depositados 

durante o processo de mineralização.  

O colágeno é um tecido fibrilar insolúvel, constituído de moléculas 

helicoidais alongadas que estão unidas entre si por ligações cruzadas. As 

moléculas são inicialmente sintetizadas em cadeias de procolágeno 

específicos nos ribossomos associados ao retículo endoplasmático granular. A 

composição de cada molécula de colágeno é representada em 70% por uma 

seqüência de aminoácidos como prolina, hidróxiprolina e glicina em toda 

terceira posição. Cada molécula do colágeno é representada por 3 cadeias de 

peptídeos denominadas cadeias alfa, contendo aproximadamente 1000 
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aminoácidos cada153.  O colágeno tipo I é representado por 2 cadeias alfa do 

tipo 1 e 1 cadeia alfa do tipo 2, o que confere a sua configuração típica em 

tripla hélice.  As extremidades das cadeias contêm os grupamentos amina e 

carboxílicos, porém não apresentam a forma helicoidal uma vez que não 

possuem a seqüência (glicina-prolina-hidróxiprolina). Após serem secretadas 

pelos ribossomos, três cadeias de procolágeno se unem formando a 

estrutura helicoidal da molécula de procolágeno. Quando as cadeias 

polipeptídicas são montadas em tripla hélice, as ligações intramoleculares, 

estabelecidas por meio pontes de hidrogênio, são responsáveis por fixar esse 

arranjo (Figura 2.1). No momento da extrusão da molécula de procolágeno, 

a enzima lisil-hidroxilase inicia a síntese das ligações cruzadas adicionais na 

molécula do colágeno. A estabilidade da fibrila ocorre à medida que pontes 

de hidrogênio são formadas entre os peptídeos (grupamentos amina e 

carboxilícos). Desta maneira, torna-se caracterizado o cross-linking, ou 

ligações cruzadas, o qual ocorre durante a fase de biossíntese e secreção do 

colágeno, que é o mecanismo pelo qual moléculas de colágeno posicionadas 

em proximidade se ligam através de ligações covalentes. Estas ligações 

tornam a fibrila quimicamente insolúvel. A quantidade de ligações cruzadas 

presente é um determinante das propriedades mecânicas das fibrilas de 

colágeno. Diferentes comportamentos da dentina frente a diversos 

tratamentos podem ser explicados pelo tipo e quantidade de cross-linkings 

presentes no colágeno. A alta resistência do colágeno da dentina a certas 
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enzimas, como por exemplo, sua resistência à digestão pela pepsina, sugere 

que uma forma incomum de cross-linking (“hélice com hélice”) esteja 

presente41. Outro aspecto estrutural é a estabilidade das fibrilas de colágeno 

em relação às suas propriedades mecânicas frente aos desafios da 

armazenagem em longo prazo24 ou ao contato com soluções ácidas ou 

alcalinas162,175 ou com solventes46,80,111.  

  

 

Figura 2.1- Organização estrutural do colágeno. A- Cadeia de aminoácidos 

montada com uma hélice para esquerda. B- a mesma cadeia com uma 

conformação secundária em espiral na direção oposta, para formar uma 

hélice composta. C- Combinação de três hélices para conferir um arranjo de 

tripla-hélice (Adaptado de TEN CATE153, 2001). 

 

A matriz de dentina desmineralizada é formada por fibrilas de 

colágeno que apresentam um diâmetro médio de 20 a 50 nm16 e são, 
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aparentemente, formadas por microfibrilas ainda de menor 

diâmetro145,159que estão separadas por espaços preenchidos por água7. Em 

uma condição úmida, as moléculas de água estão presentes entre as fibrilas 

em forma de aglomerados, unidas por ligações do tipo P-H, o que confere ao 

colágeno sua característica visco-elástica132.  

Para formação das fibrilas, as moléculas de colágeno interagem e 

agregam-se de uma maneira precisa. Cada molécula se sobrepõe à molécula 

vizinha em aproximadamente ¼ do seu comprimento, conferindo a esse 

arranjo características regulares de sobreposição, que são identificadas em 

microscopia de transmissão como bandas periódicas ou cross-bandings. As 

áreas sobrepostas contêm poros inter e intrafibrilares, os quais estão 

relacionados com o processo de deposição da hidroxiapatita durante a 

mineralização153. Quando ocorre a desmineralização, esses espaços 

funcionam como vias de penetração dos monômeros resinosos20. A 

característica de bandas confere a condição de integridade da fibrila, uma 

vez que estão firmemente unidas por ligações cruzadas. A não observação 

das bandas periódicas em algumas áreas da dentina condicionada pode ser 

causada pela agressividade da solução ácida empregada, visto que as fibrilas 

expostas pela desmineralização apresentam-se um estado desestabilizado, 

mas não desnaturado e suscetível à degradação proteolítica98. A 

desmineralização da dentina causa alterações nas suas propriedades físicas 

21,126.  O efeito de soluções ácidas sobre a estrutura e propriedades 
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mecânicas da matriz de dentina desmineralizada sempre foi um assunto 

controverso na literatura. A preocupação com a aplicação de soluções ácidas 

sobre a dentina originou-se a partir das observações sobre os efeitos dos 

ácidos sobre a estrutura do colágeno de outros tecidos. O colágeno da 

dentina desmineralizada pode se manter estável dimensionalmente quando 

imerso em soluções ácidas, enquanto o colágeno da derme apresenta 

extenso inchamento, o que caracteriza a desnaturação causada pelos 

ácidos162. De fato, a durabilidade das fibrilas de colágeno em soluções ácidas 

ou proteolíticas é dependente de ambos o grau de cross-linking e extensão 

da desnaturação. Estas questões incitaram estudos para estabelecer o efeito 

das substâncias sobre as fibrilas, o que causaria desnaturação ou colapso 

das mesmas, e o que poderia interferir diretamente na integridade estrutural 

do colágeno. El FENINAT et al.38, 2001 verificaram, com auxílio de 

microscopia de força atômica, que a secagem da dentina com ar, após o 

condicionamento ácido, provoca um colapso das fibrilas, mas não 

desnaturação. Paralelamente, o tratamento isolado da dentina com solução 

de ácido fosfórico a 37% também não causou desnaturação das fibrilas, 

indicando que são fenômenos distintos. Em um estudo prévio37, os autores 

descreveram os fenômenos de desnaturação e colapso, sendo que a 

desnaturação pode ser considerada como perda de periodicidade e colapso 

como perda de espaço interfibrilar, ou seja, a desnaturação indica a perda da 

integridade morfológica e o colapso a perda de porosidade fibrilar. Com o 
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auxílio dessa técnica, através de uma análise estrutural da dentina, os 

autores puderam demonstrar que tanto o condicionamento ácido quanto a 

hidratação apresentam algum efeito sobre a estrutura do colágeno. Embora 

ainda remanesçam inquietações com relação ao potencial de desnaturação 

que os ácidos exercem sobre a estrutura das moléculas do colágeno, o 

fenômeno parece ser reversível37, ou ainda não interferir com a qualidade de 

união de resinas adesivas à dentina.  

 Embora o estudo das propriedades mecânicas do colágeno de vários 

tecidos como pele, tendão e osso seja uma constante na literatura, o estudo 

destas mesmas propriedades no colágeno da dentina é de interesse recente. 

AKIMOTO2 , em 1991, foi o pioneiro no estudo da propriedade mecânica do 

colágeno dentinário. O autor mensurou a resistência à tração do colágeno 

proveniente de dentina bovina desmineralizada. A dentina desmineralizada 

não condicionada apresentou uma resistência à tração em torno de 28 MPa, 

por outro lado, quando o colágeno foi exposto a solução de ácido fosfórico a 

37%, o valor caiu para 18 MPa. SANO et al.126, em 1994, mensuraram a 

resistência à tração e o módulo de elasticidade da dentina mineralizada e 

desmineralizada de dentes humanos e bovinos, sendo que ambas as 

propriedades foram diminuídas com a desmineralização. Em uma extensão 

do trabalho anterior, SANO et al.128, 1995, estudaram as mesmas 

propriedades da dentina desmineralizada e infiltrada com monômeros 

resinosos. Eles demonstraram que a infiltração de monômeros resinosos 
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(primers e adesivos) na dentina desmineralizada foi capaz de re-estabelecer 

as propriedades mecânicas originais da dentina aos valores medidos antes da 

desmineralização. Os autores especularam a possibilidade de que várias 

soluções de tratamento da dentina, durante o processo adesivo (monômeros 

e solventes), pudessem estar, individualmente, causando um efeito de 

enrijecimento no colágeno.  Paralelamente, a importância do cross-linking 

das fibrilas para o estabelecimento das propriedades mecânicas varia em 

função da localização anatômica da dentina, do seu conteúdo mineral e/ou 

da ocorrência das proteínas não colagênicas82. A associação do colágeno 

com as proteínas não colagênicas e as glicosaminoglicanas pode ser 

considerado um hidrogel. Como um hidrogel, a dentina desmineralizada pode 

absorver grande quantidade de água, entretanto, permanece insolúvel 

devido às ligações cruzadas. Por sua vez, KINNEY et al.71, 2003 avaliaram a 

importância da mineralização intrafibrilar do colágeno no estabelecimento 

das propriedades mecânicas da dentina. O modelo proposto no referido 

estudo prediz que o módulo de elasticidade aumenta com o conteúdo 

mineral, implicando dizer que a característica elástica da fibrila de colágeno 

desmineralizada pode ser restabelecida através da remineralização.  

Todas estas características interagem para a compreensão da 

importância da integridade estrutural do colágeno na resultante final de 

adesão.  
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GWINETT et al.53, em 1996, ressaltaram que a quantidade de 

colágeno exposto após a desmineralização, por si só, não exerceria um papel 

fundamental na obtenção de uma interface adesiva otimizada, mas sim, a 

qualidade desta zona exposta.  Dessa forma, fica claro que as características 

de integridade e estabilidade das fibrilas de colágeno são fundamentais para 

a formação da camada híbrida e, por sua vez, contribuem significantemente 

para a conformação estrutural da dentina157. 

Diante do exposto, fica claro entender que a porção orgânica da 

dentina, tendo o colágeno como protagonista principal, exerce um papel 

fundamental frente às alterações estruturais e propriedades induzidas 

durante o processo adesivo.  

                                                                                                      

5- A relação entre as alterações dimensionais e as interações moleculares 

como fatores determinantes das propriedades mecânicas da matriz de 

dentina desmineralizada 

 

As alterações dimensionais da matriz de dentina desmineralizada são 

regidas pelas interações moleculares entre as fibrilas de colágeno entre si e 

entre estas e as soluções que preenchem os espaços interfibrilares20,109. 

Embora o papel da água nas alterações dimensionais e propriedades 

mecânicas da dentina desmineralizada seja, de certa forma, conhecido21,80, 

pouco se sabe sobre os efeitos dos ácidos, solventes e monômeros sobre 
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essa estrutura22,80,175.  As alterações induzidas pelos sistemas adesivos à 

matriz de dentina desmineralizada infiltrada pelos monômeros resinosos 

ainda não tem sido exaustivamente estudada e compreendida117. Desta 

forma, ao conhecermos os solventes e respectivos monômeros que 

constituem os sistemas adesivos, podemos empregar a teoria dos 

parâmetros de solubilidade para estimar o grau de alteração dimensional que 

os mesmos poderão causar na dentina.   

A insólita relação entre parâmetro de solubilidade e adesão em 

odontologia deriva de conceitos básicos de físico-química, os quais regem a 

relação entre diferentes líquidos e entre líquidos e sólidos. Sob um ponto de 

vista físico, a interpenetração descreve a habilidade da resina de solubilizar a 

superfície dentinária, sendo dependente do parâmetro de solubilidade dos 

adesivos. Em outras palavras, o parâmetro de solubilidade de um líquido é a 

medida da habilidade do líquido em solubilizar a superfície sólida. Isto implica 

em dizer que os agentes adesivos deveriam ter uma composição química 

correspondente a certo parâmetro de solubilidade para que o sistema 

adesivo tenha ótima eficácia, o que nos leva a estabelecer uma correlação 

direta entre o parâmetro de solubilidade da resina e resistência adesiva6. 

Baseado neste aspecto, a interação dos monômeros resinosos com a matriz 

desmineralizada está em acordo com a facilidade encontrada pela resina em 

permear as fibrilas de colágeno. A partir de então, a investigação da 

variedade existente de monômeros resinosos e solventes, presentes nos 
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sistemas adesivos, foi enfocada na tentativa de calcular o parâmetro de 

solubilidade de cada solvente, monômero ou mistura de ambos, relacionando 

os valores obtidos com a resistência adesiva. Uma vez que os parâmetros de 

solubilidade das diferentes soluções empregadas em odontologia adesiva se 

tornaram imprescindíveis na compreensão dos diversos experimentos 

incluídos neste estudo, a definição dessa relação molecular torna-se 

oportuna.  

O parâmetro de solubilidade de uma substância está relacionado à 

densidade da energia coesiva (DEC) apresentada por este material. Em 

essência, a DEC de um líquido indica a sua energia de vaporização em 

cal.cm-3, que é o reflexo direto do grau de forças de van der Waals que 

mantém as moléculas unidas.   Em 1936, HILDEBRAND61 propôs que a raiz 

quadrada da DEC representasse a solvência de um determinado solvente. 

Posteriormente, o termo “parâmetro de solubilidade” foi aceito para definir 

este valor, sendo representado pela letra grega “δ”. A densidade de energia 

coesiva é freqüentemente expressa como a relação entre energia por 

unidade de volume, E/V em unidades (J/cm3), que representa a quantidade 

de energia associada às interações moleculares em um volume específico de 

material. Devido a diferentes tipos de forças moleculares, a densidade de 

energia coesiva pode ser dividida em componentes de acordo com a 

contribuição das interações moleculares do tipo polar (δp), pontes de 

hidrogênio (δh), dispersiva (δd), total (δt) e ligações iônicas. Em resumo, os 
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valores de parâmetro de solubilidade permitem a estimativa da contribuição 

relativa das forças dispersivas, polares e de formação de P-H para a 

densidade de energia coesiva total de solventes polares10,54. Dentre as 

interações polares, as resultantes de formação de pontes de hidrogênio são 

particularmente importantes nas interações entre solventes e entre estes e a 

estrutura molecular do colágeno, representando uma interação 

comparativamente muito mais forte do que qualquer outra interação de van 

der Waals. 

 De acordo com HANSEN54, 1969, o parâmetro de solubilidade pode 

ser descrito como a raiz quadrada da densidade de energia coesiva, de 

acordo com as interações moleculares, a seguir: 

 

E = δ2=δ2
p + δ2

h
 + δ2

d 

V 

 

O parâmetro de solubilidade é calculado baseado na concentração 

percentual dos componentes em uma solução 9,10. Uma variedade de 

métodos tem sido descritos para o seu cálculo usando propriedades físicas 

das substâncias, tais como tensão de superfície ou calor de vaporização, 

através da constante de concentração molar, ou determinado 

experimentalmente através do teste de miscibilidade em uma série de 

solventes pré-determinados10,54. Quando 2 líquidos diferentes apresentam 

interação molecular e parâmetros de solubilidade semelhantes, implica em 
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dizer que são miscíveis. No caso de um líquido e um sólido polimérico, 

quando apresentam parâmetros de solubilidade similares, o líquido pode 

penetrar no polímero levando a um intumescimento do mesmo. Nessa 

condição, as moléculas do polímero estão em contato íntimo com as 

moléculas do solvente. Caso as moléculas do solvente possibilitem uma 

polimerização dos monômeros após a infiltração no substrato, o resultado 

poderia ser uma adesão otimizada devido à formação de uma rede de 

interpenetração da fibrila com a resina83. Desta forma, pode-se demonstrar 

que o método de parâmetro de solubilidade é aplicável à superfície de 

dentina desmineralizada e que este método pode ser útil para formulação de 

sistemas adesivos mais compatíveis com o substrato. Seguindo esta linha de 

raciocínio, PASHLEY et al.109, 2001; PASHLEY et al.110, 2002, focalizaram em 

seus estudos sempre a relação entre as variáveis experimentais com o 

respectivo parâmetro de solubilidade representativo para formação de pontes 

de hidrogênio. 

Os estudos sobre os efeitos dos procedimentos adesivos sobre as 

estruturas da dentina se iniciaram em 199621. Naquele estudo, foram 

determinadas as alterações dimensionais sofridas pela matriz de dentina 

desmineralizada quando desidratada pela secagem com ar e re-hidratada 

com água. Os autores observaram, ainda, que a dentina desidratada e 

contraída não re-expandia quando imersa em 100% acetona ou HEMA. Na 

época, especulou-se, entre outros fatores, que a não expansão da dentina, 
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quando imersa nessas soluções, poderia ocorrer devido à formação de 

pontes de hidrogênio entre os peptídeos das fibrilas de colágeno, as quais se 

mantiveram estáveis com a utilização destas. Em um estudo concomitante, 

foi observado que a contração da matriz de dentina desmineralizada era um 

fenômeno de contração ativa, causado, provavelmente, por forças físicas 

secundárias de atração molecular entre os solventes e as fibrilas de 

colágeno22.  De acordo com os resultados dos estudos expostos, estava se 

tornando claro que a desidratação da dentina desmineralizada, quer fosse 

fisicamente (ar), quer quimicamente (solventes ou monômeros), causava 

alterações na sua estrutura dimensional e física. Alguns estudos se 

seguiram80,175,confirmando as hipóteses de que as soluções empregadas em 

um procedimento adesivo, ou seja, ácidos, solventes e monômeros, 

causavam modificações nas propriedades mecânicas da dentina 

desmineralizada.  

Como visto anteriormente, a partir das informações obtidas dos 

estudos de KUZNETSOVA77, ASMUSSEN, HANSEN, PEUTZDELT6 e MILLER et 

al.83, os estudos se voltaram para a investigação da permeabilidade da 

dentina desmineralizada aos monômeros resinosos108 e dos efeitos que os 

diferentes solventes e monômeros causam nas alterações dos espaços 

interfibrilares109,110. Uma vez que essas soluções são aplicadas sobre a 

dentina que foi condicionada com ácidos e em seguida lavada com água, 

elas precisam remover a água da matriz de dentina e ocupar o seu espaço 
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para que haja adesão. Esse fenômeno pode ser classificado como 

desidratação química da dentina. Por outro lado, se secarmos a dentina com 

jatos de ar após a sua lavagem, isso resulta em uma desidratação física do 

substrato. Tanto a desidratação química, em solventes polares miscíveis em 

água, e física, pela secagem com ar, culmina em um enrijecimento da matriz 

de dentina desmineralizada80.Tanto a aplicação dos ácidos quanto a 

desidratação das fibrilas de colágeno durante os procedimentos adesivos 

podem induzir alterações no substrato que eventualmente irão interferir na 

formação da camada híbrida e certamente na durabilidade da união.  

A água presente entre os espaços interfibrilares após a 

desmineralização, quando evaporada previamente à infiltração dos 

monômeros, causa um colapso parcial das fibrilas de colágeno, resultando 

em um decréscimo de espaço interfibrilar com a perda da permeabilidade 

para os monômeros resinosos 104,108. Isto ocorre pela incapacidade da água 

em estabilizar a superfície das fibrilas de colágeno das forças físicas que 

ocorrem durante a sua evaporação dos espaços interfibrilares111. A não 

infiltração dos monômeros culmina  em uma redução nos valores de 

resistência de união51.  Desta forma, a matriz orgânica, em especial o 

colágeno exposto pelo condicionamento ácido, sem a sustentação promovida 

pelos cristais de hidroxiapatita, colapsa na ausência de umidade.  O colapso 

não permite uma adequada infiltração dos monômeros resinosos, 

comprometendo a formação da camada híbrida. A evaporação dos solventes 
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contidos nos primers também atua como um fator causal de tensões de 

contração na matriz de dentina desmineralizada. Caso o solvente utilizado 

não seja capaz de manter a matriz rígida, esta poderá contrair reduzindo os 

espaços interfibrilares, dificultando a infiltração do agente adesivo46. A 

combinação dos fenômenos de colapso parcial da matriz e redução da 

pressão de vapor observados durante a aplicação dos sistemas adesivos 

demonstra que, quando estes são polimerizados no tempo clinico 

recomendado, existe uma probabilidade muito grande de que resíduos de 

solventes e água remanesçam na camada híbrida173. Isso tem um efeito 

significante na durabilidade da união, uma vez que os espaços ocupados 

pelos resíduos de solvente ou água representarão porosidades na interface e 

a presença deles poderá comprometer a polimerização adequada dos 

monômeros resinosos116. Da mesma maneira, durante a secagem excessiva 

com ar, a fase líquida do substrato é perdida por evaporação e reduz seu 

volume inicial em cerca de 2/321. Aparentemente, as fibrilas de colágeno não 

resistem à tensão de estresse gerada durante o procedimento de secagem 

com o ar. As forças de tensão de superfície geradas são suficientes para que 

o arcabouço de sustentação das fibrilas de colágeno desmorone durante o 

processo de secagem. Quando a secagem é realizada com um ligeiro jato de 

ar, há somente o colapso das fibrilas no topo da zona desmineralizada, 

sendo que espaços interfibrilares podem ser ainda preservados abaixo dessa 

zona90. Porém, se o processo de secagem continuar, poderá ocorrer uma 
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contração adicional da própria fibrila do colágeno40. Com a saída de água, há 

maior interação molecular entre os peptídeos das fibrilas de colágeno, por 

meio de P-H, o que estabiliza a matriz em uma condição colapsada, 

conjugada ao baixo módulo de elasticidade deste substrato. Porém o colapso 

das fibrilas é um processo reversível, pelo simples umedecimento da 

superfície dentinária com água ou com soluções aquosas51,118. De acordo 

com PERDIGÃO, FRANKENBERGER119, 2001, reumidificar  a dentina restaura 

os valores de resistência de união ao mesmo patamar do que quando se 

utiliza a técnica úmida, sendo que é necessário um tempo adequado para 

que isso ocorra. A água tem a capacidade de permitir a re-expansão das 

fibrilas de colágeno colapsadas, permitindo a infiltração dos monômeros 

resinosos148,160. De uma forma indireta, o estudo de CARVALHO, 

YOSHIYAMA, PASHLEY21, em 1996, sugere que a água é um agente 

promotor da quebra das ligações intermoleculares da matriz de colágeno e 

facilitador da sua própria ligação com estas moléculas. A razão é baseada no 

fato de que, em uma condição hidratada, o arranjo molecular das fibrilas de 

colágeno permite a ocorrência de espaços necessários à infiltração dos 

monômeros, o que não ocorre em uma condição desidratada132. Porém, há 

uma concentração crítica de água necessária118 para diminuir o módulo de 

elasticidade das fibrilas, permitindo a expansão do colágeno ao seu nível 

original 80. De forma que, mediante o exposto acima, os efeitos das soluções 

sobre as alterações dimensionais da matriz de dentina desmineralizada 
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dependem da condição inicial de umidade da matriz. Quando aplicadas sobre 

a matriz desidratada, as soluções induzem diferentes graus de re-expansão 

de acordo com o seu parâmetro de solubilidade(δh )109. 

A compreensão da relação entre os efeitos dos parâmetros de 

solubilidade e adesão à dentina é complexa e requer que a análise seja 

estendida para seus efeitos nas alterações dimensionais e no 

estabelecimento das propriedades mecânicas da dentina desmineralizada. No 

estudo de NAKAOKI et al.93,2000, os autores avaliaram a taxa de expansão 

sofrida pela matriz de dentina desmineralizada mantida colapsada, com a 

utilização de soluções de 35% em peso de HEMA em água vs 100% de 

HEMA. De acordo com o experimento, verificou-se que o HEMA sozinho não 

foi capaz de re-expandir a matriz desmineralizada, o que ratifica a relação 

direta entre a capacidade de expansão associada a um maior valor de δh  

(Figura 2.2). NAKAJIMA et al.92 ,2002, avaliaram as alterações dimensionais 

sofridas pela matriz de dentina desmineralizada úmida, durante a aplicação 

de sistemas adesivos de frasco único. Todos os adesivos utilizados induziram 

uma contração linear em torno de 30%, o que implicaria na redução em 

volume do espaço interfibrilar responsável pela permeação dos monômeros 

resinosos. PASHLEY et al.111 ,2003, empregaram a teoria dos parâmetros de 

solubilidade para rever seus efeitos nas propriedades mecânicas da dentina 

desmineralizada submetida a vários solventes. Tanto as propriedades de 

módulo de elasticidade e resistência máxima à tração foram inversamente 
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correlacionadas com os respectivos δh dos solventes. Diante do exposto 

acima, deve ser entendido que as interações entre os solventes e 

monômeros aplicados sobre a dentina desmineralizada e seus efeitos nas 

alterações dimensionais e nas propriedades mecânicas é um processo 

dinâmico, que depende da concentração molar desses solutos nos espaços 

interfibrilares20. Um pequeno volume de solvente aplicado sobre a dentina 

úmida não causará nenhum efeito sobre a matriz desmineralizada, devido à 

alta concentração molar da água e seu alto valor δh . Quando a concentração 

molar de um solvente ultrapassa a da água, dá-se início a uma competição 

pelos sítios de formação de P-H entre os peptídeos. Soluções ou soluto com 

alto valor de δh e próximo ao da água resultam em uma menor contração e 

menor enrijecimento da matriz 109,110. 

Idealmente, os solventes utilizados para carrear os monômeros na 

dentina desmineralizada deveriam manter os espaços interpeptídeos, 

microfibrilares e interfibrilares expandidos. Para que isso ocorra, a 

expectativa é que eles previnam o desenvolvimento de ligações do tipo P-H 

interpeptídeos, para a ligação preferencial com a as moléculas de água. Essa 

capacidade parece estar relacionada também com a mistura de co-

monômeros presentes nos sistemas adesivos. Porém, como, por exemplo, 

podemos expandir uma matriz de dentina numa condição ideal para 

infiltração dos monômeros?, e como infiltrar a resina enquanto o solvente 

evapora sem causar contração e colapso das fibrilas? Dessa forma, é 
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interessante raciocinar como a teoria dos parâmetros de solubilidade regula 

os mecanismos de adesão à dentina. Essa teoria pode explicar como as 

interações estabelecidas entre as diferentes soluções aplicadas sobre a 

dentina, durante o estabelecimento do processo adesivo, podem ter 

profundas conseqüências na durabilidade da adesão à dentina.  Empregando 

os conceitos da teoria dos parâmetros de solubilidade, se as fibrilas de 

colágeno puderem ser mantidas rígidas em uma condição expandida com a 

utilização de solventes com alto valor de parâmetro de solubilidade 46,109,110, 

os monômeros resinosos poderiam facilmente penetrar nos espaços 

interfibrilares preservados até uma zona desmineralizada mais profunda, 

possibilitando uma quantidade e volume suficiente de monômero para 

preencher os espaços interfibrilares, evitando a contração e o posterior 

colapso das mesmas102. 
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Figura 2.2- Ilustração esquemática das alterações dimensionais sofridas 

pelas fibrilas de colágeno. A) secagem moderada: as moléculas de água 

remanescem mantendo as fibrilas expandidas, B) secagem severa: a água é 

perdida por evaporação, culminando em perda dos espaços interfibrilares, C) 

aplicação de 35%HEMA EM 65% de água: re-expansão parcial das fibrilas 

colapsadas, D) colapso parcial das fibrilas, E) evaporação dos solventes, 

manutenção das fibrilas expandidas ou F) contraídas (Adaptado de NAKAOKI 

et al.93, 2000). 

 

6 – A qualidade da dentina hibridizada - deterioração ao longo do tempo 

 Os tópicos anteriores enfocaram a importância das interações 

moleculares estabelecidas entre os solutos e os solventes com a dentina 

desmineralizada durante as técnicas empregadas na formação da camada 

híbrida. Enquanto existirem limitações dos materiais e técnicas disponíveis, 

devemos nos conscientizar das implicações que os procedimentos clínicos 

possam determinar na qualidade final da adesão das resinas à dentina.  

 A durabilidade da união das restaurações adesivas é uma área de 

grande interesse na odontologia adesiva. Um estudo pioneiro da durabilidade 

da adesão entre a dentina bovina e resina foi inicialmente proposto por 
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KIYOMURA74, em 1987. O autor demonstrou uma redução gradual da 

resistência de união com a resina 4-META/MMA-TBB no período de 5 anos, 

em dentes bovinos armazenados em água (de 18 para 10 MPa nos primeiros 

meses e de 10 para 4 MPa até o quinto ano). Através da análise da camada 

híbrida, por microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de 

transmissão, o autor verificou a presença de falhas em toda sua extensão, 

bem como uma área amorfa, com deficiência na infiltração dos monômeros 

resinosos, mostrando uma considerável discrepância entre a área 

desmineralizada e a infiltrada pelos monômeros. A partir daí, vários estudos 

têm sido conduzidos para avaliar a integridade da interface adesiva ao longo 

do tempo32,55,58,122,136. Resultados laboratoriais têm reportado queda na 

resistência de união depois de poucos meses de armazenagem, indicando 

que a interface adesiva degrada rapidamente ao longo do tempo17.  

Considerando a hibridização88 como mecanismo de união de materiais 

resinosos ao dente, espera-se que a infiltração dos monômeros na intimidade 

dos tecidos dentais proteja os elementos expostos pelos procedimentos 

adesivos e assegure a estabilidade da união. Porém, é de consenso na 

literatura que a zona de dentina desmineralizada não é completamente 

infiltrada pelos monômeros resinosos70,158, o que permite que as fibrilas de 

colágeno expostas pela ação do ácido e não infiltradas permaneçam sob 

ação dos fluidos orais. Porém, até que ponto essa infiltração incompleta dos 

monômeros resinosos seria prejudicial à interface adesiva? O próprio estudo 
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de NAKABAYASHI, KOJIMA, MASUHARA 90, em 1982, foi enfático ao assinalar 

a importância da completa proteção das fibrilas expostas pelos monômeros 

resinosos, para que houvesse êxito na obtenção da camada híbrida. As 

razões para que essa infiltração incompleta ocorra são numerosas, mas os 

fatores primordiais se fundamentam na formação de uma camada híbrida 

porosa127,164 altamente permeável aos efeitos dos fluidos orais 55,60,130.  

Dessa forma, tem sido sugerido que a fibrila de colágeno exposta é 

suscetível à degradação hidrolítica ao longo do tempo, culminando na 

redução da resistência de união in vivo55 e in vitro 14,32,99,171.  

Por muitos anos, a preocupação constante em relação à durabilidade 

da união era baseada na fragilidade da estrutura dentinária desmineralizada 

e sua suscetibilidade à degradação por hidrólise. Dessa forma, diversos 

estudos foram impulsionados no intuito de se descobrir uma alternativa 

viável que não condenasse ao fracasso a durabilidade da união baseada na 

degradação por hidrólise do colágeno fragilizado. Pensou-se que a solução 

para contornar esse problema seria a utilização dos sistemas adesivos 

autocondicionantes. Teoricamente, para estes sistemas, a discrepância entre 

a profundidade de desmineralização e a infiltração dos monômeros é evitada, 

através da remoção da porção mineral simultaneamente à infiltração dos 

monômeros resinosos 151.  Porém, TAY, PASHLEY, YOSHIYAMA147, em 2002, 

levantaram um questionamento ao constatarem que a camada híbrida 

formada por alguns sistemas autocondicionantes também apresentava 
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porosidades. Estas observações foram corroboradas por CARVALHO et al.27, 

2005, visto que, os autores demonstraram a existência de uma zona 

parcialmente desmineralizada e não infiltrada abaixo da camada híbrida para 

alguns sistemas autocondicionantes. Este resultado, de uma maneira 

indireta, serviu para mudar o consenso geral de que uma infiltração total dos 

monômeros resinosos em toda zona desmineralizada ocorre para todos os 

sistemas autocondicionantes, sugerindo outras hipóteses para a degradação 

da interface adesiva147,152. As razões para essa performance inadequada dos 

sistemas simplificados são numerosas, mas as mais importantes são: 1) 

estes sistemas são altamente hidrofílicos e atuam como membranas semi-

permeáveis, mesmo após a polimerização; 2) devido a alta concentração de 

solventes em sua composição, desta forma, torna-se impossível a obtenção 

de uma camada com espessura ideal e livre de resíduos de solvente; 3) 

durante a evaporação do solvente, poderá haver uma alteração na proporção 

monômero/água, resultando em uma separação de fase e formação de 

bolhas; 4) os componentes ácidos  destes sistemas podem interagir de forma 

adversa com o agente iniciador do compósito,de maneira  a enfraquecer a 

união formada33.  

Baseado nestes questionamentos, outra linha de raciocínio se 

estabeleceu para tentar elucidar o mecanismo de degradação. Atualmente, 

são fortes as evidências de que componentes resinosos da camada híbrida 

possam ser mais suscetíveis à degradação por hidrólise do que a matriz 



Revisão da Literatura_____________________________________________________________49 

 

________________________________________________Fernanda Cristina Pimentel Garcia 

desmineralizada propriamente dita18. Da mesma forma que a água 

desempenha um importante papel na manutenção de uma trama de 

colágeno expandida para a permeação dos monômeros resinosos50,66,67, ela 

também estabelece situações que determinam mecanismos de degradação 

da interface adesiva. Talvez seja mais provável que a longevidade da 

interface esteja condicionada à resistência dos monômeros à degradação 

hidrolítica do que a hidrólise, propriamente dita, das fibrilas de colágeno 

expostas. Na presença de umidade superficial, é imperativo que os sistemas 

adesivos apresentem características hidrofílicas para penetrarem nos espaços 

interfibrilares repletos de água. Frente a essa necessidade e à tendência de 

simplificação das técnicas de aplicação, as formulações dos adesivos foram 

modificadas pela adição de monômeros hidrofílicos, partículas diminutas, ou 

nanopartículas146,diluentes, solventes, etc., tornando-os altamente 

hidrófilos141 e ,muitas vezes, incompatíveis com outros sistemas124. O 

paradoxo se estabelece quando se observa que a alta hidrofilia apresentada 

pelos sistemas adesivos atuais é, ao mesmo tempo, adequada para a 

aplicação no substrato úmido, porém, o fator limitante da durabilidade do 

adesivo e, conseqüentemente, da união20. Os sistemas adesivos são nada 

além de polímeros produzidos em condições adversas de umidade, 

temperatura e tempo, as quais os tornam particularmente susceptíveis à 

degradação no ambiente bucal17,131. Dessa forma, a redução da resistência 

adesiva está associada principalmente às características dos sistemas 
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adesivos, relacionadas à ação hidrolítica dos fluidos bucais sobre os 

monômeros resinosos e ao grau de polimerização172. Nenhum destes 

sistemas é 100% polimerizado, pois as restrições moleculares induzidas 

durante a polimerização impedem a flexibilidade necessária para que todos 

os monômeros reajam e se convertam em polímeros. A presença de água 

residual entre os espaços interfibrilares poderia resultar na diluição dos 

monômeros hidrofílicos. Esta resina com deficiência na polimerização 

absorverá mais água, prejudicando suas propriedades mecânicas e, 

conseqüentemente, afetando a durabilidade116.  

Além do mecanismo de degradação dos polímeros, outro provável 

mecanismo que interfere na durabilidade da união estaria relacionado à 

degradação das fibrilas de colágeno expostas por enzimas presentes no 

próprio hospedeiro113.  A degradação extracelular representada pelas MMPs, 

ou seja, pelas metaloendoproteínases de matriz, referem-se a um grupo de 

enzimas secretadas por células, incluindo os fibroblastos, que podem 

degradar colágeno e outras macromoléculas da matriz em pequenos 

peptídeos. A colagenase é a mais bem caracterizada dessas enzimas, 

representando um papel crucial na degradação do colágeno, uma vez que é 

a única enzima capaz de clivar a tripla hélice do colágeno em pH neutro. 

Entretanto, ela é responsável pela fragmentação inicial da fibrila, sendo que 

outras enzimas são requeridas para que ocorra a degradação final. Outro 

fator em questão que remanesce é o papel das proteínas não colagênicas na 
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durabilidade da adesão, visto que o seu papel na determinação das 

propriedades mecânicas da dentina é pouco relevante88. É sabido que os 

solventes orgânicos presentes nos sistemas adesivos podem alterar 

irreversivelmente a estrutura dessas proteínas, porém a sua conseqüência 

para a durabilidade da adesão ainda não foi bem estabelecida102.  

Os diferentes estudos que abordam a questão sobre a durabilidade da 

união ainda não são conclusivos. Um aspecto importante observado é que a 

utilização de sistemas adesivos atuais cada mais hidrofílicos pode induzir 

maior absorção de água, levando à deterioração na interface adesiva. 

Segundo De MUNCK et al. 33, em 2005, uma tendência futura seria o 

desenvolvimento de materiais bioativos que não necessitariam de um 

adesivo para se unir ao substrato. Uma alternativa seria a utilização de 

sistemas hidrofóbicos, mas para isso deveríamos eliminar a água presente 

entre as fibrilas sem causar o colapso das mesmas.  

Pelo exposto nos diferentes tópicos deste capítulo, parece lícito 

afirmar que a compreensão dos fenômenos envolvidos no contexto prático 

do processo adesivo os torna indissociáveis do substrato dentinário e de 

fundamental importância para o desenvolvimento de sistemas adesivos com 

maior compatibilidade e durabilidade. A possibilidade de mantermos a matriz 

de dentina desmineralizada expandida por solventes anidros é interessante, 

baseado no principal mecanismo de degradação da interface adesiva, a ação 

hidrolítica dos fluídos bucais sobre a porção resinosa da camada híbrida. 
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Nessas condições, monômeros resinosos hidrofóbicos poderiam ser 

empregados para a formação da camada híbrida, conferindo a esta menor 

susceptibilidade à absorção de água e, conseqüentemente, maior 

probabilidade de resistir à ação hidrolítica no meio bucal.  

A linha de pesquisa apresentada nesse estudo busca estabelecer e 

compreender os diferentes fenômenos envolvidos para obtenção de uma 

adesão favorável. Os diferentes experimentos realizados, que serão 

apresentados a seguir, corroboram achados prévios e sugerem o uso de uma 

combinação adequada de monômeros e solventes anidros que sejam capazes 

de interagir com o substrato de uma maneira eficaz, representando um 

parâmetro para o desenvolvimento de novos conhecimentos que contribuam 

para o aprimoramento dos sistemas adesivos. 
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33..PPrrooppoossiiççããoo  
 

O objetivo geral do estudo proposto foi o de testar o efeito de 

solventes, monômero e misturas de ambos nas propriedades mecânicas da 

matriz de dentina desmineralizada e no estabelecimento de uniões à dentina.  

Para facilitar a compreensão dos diferentes objetivos específicos, no 

capítulo de material e métodos serão abordadas as diferentes hipóteses 

nulas que foram testadas de acordo com os experimentos realizados em 

cada parte. 
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44..MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddooss  
 

Como o intuito de melhor compreender os diferentes estudos 

realizados, o capítulo material e métodos foi dividido em 3 partes a seguir: 

Parte A: refere-se ao método empregado para analisar as propriedades 

mecânicas da matriz de dentina desmineralizada, através da análise do efeito 

dos solventes no estágio inicial de enrijecimento e do relaxamento de tensão 

de espécimes submetidos a carregamento de tração após a imersão em 

solventes; 

Parte B: refere-se ao método empregado para verificar a taxa de evaporação 

de soluções à base de HEMA/solventes a partir de superfície livre e de 

dentina desmineralizada; 

Parte C: refere-se ao método empregado para testar a resistência de 

união à dentina, utilizando diferentes formulações experimentais à base de 

monômero e solventes (primers experimentais). 

 Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) 

dessa instituição, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São 

Paulo sob os protocolos de número 090/2002; 067/2002 (Anexos 1 e 2). 

 Uma introdução neste capítulo poderia parecer em primeiro momento 

redundante, mas por outro lado, tornar-se de extrema importância para que 

o leitor tenha uma visão ampla do estudo realizado. Dessa forma, visto que, 



Material e Métodos_______________________________________________________________57 

 

________________________________________________Fernanda Cristina Pimentel Garcia 

de uma maneira geral os materiais e alguma parte do método empregado 

são complementares, serão descritos inicialmente os tópicos comuns aos 

experimentos realizados. Também será descrito o valor do  parâmetro de 

solubilidade para formação de P-H (δh) de Hansen54, peso molecular (PM) e 

concentração molar (moles/L) para os solventes e o monômero utilizados 

neste estudo. 

 

 Dentes utilizados  

Para a realização dos experimentos foram utilizados dentes terceiros 

molares humanos, recém extraídos e livres de cárie, armazenados por um 

período não superior a 6 meses, sob refrigeração em solução aquosa de 

timol a 4% .  

 

 Obtenção da superfície plana de dentina 

O esmalte oclusal dos dentes foi totalmente removido através de um 

desgaste perpendicular ao seu longo eixo, empregando-se um disco de lixa 

de carbeto de silício de granulação 320 associado a uma politriz AROTEC 

APL-2 (Indústria e comércio, SA, Brasil), com irrigação abundante até 

obtenção de uma superfície plana de dentina. A verificação da não 

ocorrência de esmalte remanescente foi realizada com o auxílio de um 

microscópio óptico (Dimex MZM-250, Dimex, São Paulo, Brasil) em aumento 

de 40x. Para padronização da smear layer obtida da superfície dentinária 
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exposta, utilizou-se o disco de lixa de carbeto de silício de granulação nº 

600, por 60 segundos.  

 

 Material utilizado 

Foram utilizados solventes puros, um monômero, um ácido, dois 

sistemas adesivos e duas resinas compostas, cujas especificações estão 

listadas no quadro A:  
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Quadro A: Composição, número do lote e fabricante dos materiais utilizados: 
Material Composição Lote Fabricante 

 
Z100 

Bis-GMA, TEGDMA, 
patículas de 
zircônia/sílica 

20030113 3M/ESPE*  
Resinas 
compostas 

 
 
Clearfil  AP-X 

Bis-GMA, TEGDMA,di-
CQ,vidro de bário 
silanizado, sílica 
coloidal silanizada 

9HA KURARAY® 

 
 
Single Bond 
(SB) 

Primer + Adesivo: 
Bis-GMA, HEMA, 
copolímero do ácido 
polialcenóico, água, 
etanol e 
fotoiniciadores 

MN55144 3M/ESPE* 

Catalisador universal 
TBBO: tri-n-butil-
borano 
 

 
ES12 

 
 
Sistemas 
Adesivos 

 
 
Amalgambond- 
Plus 

4-META: 4-
Metacriloilóxietil 
trimelitato anidrido 

 
EW1 

 
 
PARKEL♠ 

Ácido  Ácido  Ácido fosfórico a 
35% 

2YK 3M/ESPE* 

Metanol puro 99,9%, com 
0,04% de água 

V02C08 QUIMISLABOR  

Etanol puro 99,9% com 
0,06% de água, 
acetona 0,001% e 
metanol < 0,1% 

V568 V02D55 LABSYNHT• 

Acetona puro 99,5%, com 
0,5% de água 

50352 MERCK, S.A♦ 

Propanol puro 99,9%, com 
0,037% de água 

3032 P39D51 LABSYNHT• 

 
 
  
 
 
 
Solventes 

Butanol puro 99,4%, com 
0,1% de água, 0,2% 
de éter butílico 

50050 LABSYNHT• 

 
Monômero 
 

 
HEMA 

puro , estabilizado 
com 300ppm de éter-
monometil-
hidroquinona 

57H3495 SIGMA CHEMICAL 
CO  

Solução 
desmineralizante 

EDTA Solução de ácido 
etileno di-amino tetra-
acético 

66H1180 SIGMA CHEMICAL 
CO  

 * 3M/ESPE, St. Paul, MN, USA 
 ® KURARAY, Co, LTD, Japão 
♠ PARKEL, Farmingdale, USA 

 QUIMISLABOR, Marília, Brazil 
 • LABSYNHT, Diadema, Brazil 
♦MERCK, S.A., Rio de Janeiro, Brazil 

SIGMA CHEMICAL CO., St Louis, MO, USA 
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 Quadro B: Representativo do parâmetro de solubilidade de  Hansen54, peso 

molecular (PM), concentração molar (Moles/L) de diferentes solventes e 

monômero: 

 
Solventes 

 

 
Parâmetro de Solubilidade 

(J/cm3)1/2 

     (δh) 
           

(δd) 
             

(δp) 
           

(δt) 
  

 
 

PM 

 
 

Moles/L 

Água 37.3 12.2 27.3 47.8 18 55.6 

Metanol 22.3 15.1 12.3 29.6 32 24.7 

Etanol 19.3 14.7 9.6 26.5 72 17.2 

Propanol 17.4 16 6.8 24.5 60 13.4 

Acetona 7.0 15.5 10.4 20.0 58 13.6 

HEMA 16.1 16.7 9.8 25.2 130 7.9 

 

 

 Manipulação dos primers experimentais 

Os primers experimentais foram preparados a partir da mistura (V/V) 

do monômero puro HEMA com os diferentes solventes, na proporção de 35% 

HEMA + 65% solvente (etanol (H/E), metanol (H/M), acetona (H/AC), 

propanol (H/P) e água (H/AG) absolutos) (100 µl), em um béquer, sobre um 

misturador magnético à temperatura ambiente de 21° C e umidade relativa 

do ar de 50 a 60 %. Estrategicamente, os solventes foram escolhidos de 

acordo com a miscibilidade em HEMA. Os solventes e o monômero foram 

utilizados sem nenhum tratamento adicional. 
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PARTE A 

 

4.1(A)- Detalhamento geral dos experimentos realizados 

 A matriz de dentina desmineralizada foi testada a fim de que fossem 

determinadas duas de suas propriedades mecânicas : módulo de elasticidade 

máximo aparente (EMax) e relaxamento das tensões induzidas (RT).  

 

4.1.1 (A)- Objetivos específicos 

 Testar as seguintes hipóteses nulas: 

1- de que não há influência dos solventes no estágio inicial de enrijecimento 

da matriz de dentina desmineralizada; 

2-de que o relaxamento de tensão em espécimes submetidos a 

carregamento de tração não depende da deformação e do tipo de solvente 

utilizado. 

 

4.2 (A)- Experimentos realizados 

4.3.1(A)- Efeito dos solventes no estágio inicial de enrijecimento da 

matriz de dentina desmineralizada  

 

a- Preparo dos espécimes 

A extremidade radicular de cada dente foi fixada a uma placa de 

acrílico com o auxílio de cera pegajosa número 7 e acoplada a uma máquina 
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de corte IMPTECH PC 10 (Boksburg, Republic of USA). A seguir, foi realizado 

um corte perpendicular ao longo eixo do dente e paralelo à superfície 

dentinária, utilizando um disco de corte em baixa rpm (Labcut 1010, Extec, 

Enfield CT, USA) sob refrigeração, para obtenção de uma fatia (disco) da 

coroa dentária. Cada fatia tinha em média 0,7 mm de espessura. 

Posteriormente, foram realizados 2 cortes paralelos, no sentido vestíbulo-

lingual, em cada fatia, obtendo 1 espécime em forma de palito para cada 

fatia, medindo aproximadamente 0,8 X 0,7 X 8,0 mm, com área de seção 

transversa de 0, 56 mm2 . Foram utilizados 5 discos de dentina, totalizando 5 

espécimes (Figura 4.3.1.1 (A)). 

 

 

Figura 4.3.1.1 (A)- Esquema ilustrativo da obtenção dos discos de dentina 

(0,7mm), da porção médio-coronal dos dentes, e 

obtenção dos palitos de dentina após os cortes seriados 

e suas dimensões 
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As extremidades dos palitos foram hibridizadas com adesivo Single 

Bond (ácido fosfórico + adesivo) aplicado segundo as recomendações do 

fabricante. Em cada extremidade de uma matriz de silicona, com a impressão 

em forma de haltere, foi adicionada uma camada de resina composta Z100 

(3M/ESPE, Dental Products, ST. Paul, MN, USA). Cada palito obtido foi 

acomodado sobre essa camada de resina. A resina composta foi foto-ativada 

por 40s com o aparelho 3M curing Light XL 3000. Camadas subseqüentes de 

resina composta foram adicionadas à matriz e foto-ativadas, deixando livre 

um segmento central médio de 4,0 mm de extensão. O contorno dos 

espécimes foi ajustado com lixas de granulação fina. (Figura 4.3.1.2 (A)).  

 

Figura 4.3.1.2 (A)- Esquema ilustrando o molde de silicona, aplicação de uma 1ª 

camada de resina composta e posterior adaptação do palito 

de dentina sobre a resina. Em seguida, toda depressão do 

molde era preenchida com as camadas adicionais de resina 

composta. Obtenção final do espécime em forma de haltere.
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Os espécimes em forma de haltere foram colocados no interior de um 

béquer contendo 500 ml de solução de ácido etileno di-amino tetra-acético 

(EDTA) a 0,5M em pH 7.4. Esta solução foi mantida à temperatura ambiente, 

sob agitação constante, sendo substituída por uma solução nova ao terceiro 

dia. Ao prazo de 7 dias, a porção central de dentina exposta ao EDTA 

apresentava-se descalcificada, permanecendo intacta apenas a dentina que 

estava presente nas extremidades dos espécimes protegidas por resina 

composta (Figura 4.3.1.3 (A)). Este protocolo tem se mostrado efetivo para 

obtenção da completa desmineralização dos espécimes 21,111. Após esta 

etapa, os espécimes foram lavados e mantidos em 500 ml de água 

deionizada por adicionais 24 horas sob agitação, até a realização dos testes.  

O comprimento, largura e espessura da porção desmineralizada dos 

espécimes foram mensurados com a utilização de um paquímetro digital 

(Digimess, ShinKo Precision, China), com os espécimes imersos em água a 

temperatura ambiente, com o auxílio de um microscópio óptico (10X), para 

evitar desidratação e compressão durante a medida.  
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Figura 4.3.1.3 (A)- Ilustração esquemática demonstrando os palitos de 

dentina com as extremidades protegidas pela resina 

composta e posterior descalcificação em EDTA, deixando 

um segmento central livre de 4mm 

 

b- Ensaio mecânico 

Os espécimes em forma de haltere foram fixados por suas 

extremidades por meio de garras de preensão dupla à máquina de ensaio 

(Vitrodyne V-1000, Chatillon, Greensboro, NC, USA). Especial atenção foi 

dada no intuito de permitir que a distância entre as garras correspondesse à 

extensão da área central dos espécimes, ou seja, de 4,0 mm (Figura 4.3.1.4 

(A)). Esse dispositivo possibilita a manutenção desta distância fixa durante o 

teste, permitindo que as tensões geradas sejam transmitidas à célula de 
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carga. O teste realizado foi do tipo não destrutivo, onde cada espécime 

serviu como seu próprio controle. Previamente aos testes, cada espécime foi 

distendido pelo controle manual da máquina, até que acusasse uma carga de 

inicial 10 g. Este procedimento foi realizado para eliminar o relaxamento 

natural da matriz desmineralizada e determinar a tensão inicial do teste. O 

espécime preso às garras foi imerso inicialmente em água e mantido sem 

perturbação por alguns minutos, para se estabelecer à condição de equilíbrio 

inicial de tensões, ou seja, um patamar gráfico das tensões geradas na célula 

de carga.  
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Figura 4.3.1.4 (A)- Ilustração esquemática demonstrando como os espécimes 

em forma de haltere eram presos nas garras de dupla 

preensão da máquina de ensaio, deixando livre a porção 

central de 4,0 mm. Este conjunto espécime/béquer era 

imerso nos respectivos solventes para execução do 

ensaio mecânico 

 

A seguir, os espécimes eram submetidos a um carregamento cíclico de 

tração e relaxamento, a uma velocidade de 0.6 mm/min, até 5% de 

deformação (aproximadamente 200 µm), durante 20 minutos, totalizando 30 

ciclos. Posteriormente, o béquer de água era substituído por outros contendo 

acetona, metanol, etanol, propanol ou HEMA puros, de forma aleatória e 

alternada. Em cada uma das soluções, o espécime era submetido ao mesmo 

protocolo de carregamento cíclico. As tensões geradas, em função do 
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carregamento ao longo do tempo, foram captadas por um computador 

acoplado à máquina. Os solventes e o monômero utilizados não receberam 

qualquer tratamento adicional, sendo que frascos novos foram utilizados a 

cada dia para prevenir contaminação com o ar atmosférico.  Após o teste 

com cada solvente, cada espécime era lavado em 500 ml de água 

deionizada, sob agitação constante, por aproximadamente 160 minutos, até 

completar a série dos outros espécimes. Ao final deste protocolo, e após a 

lavagem com água, cada espécime era individualmente seco com papel 

absorvente e preso à máquina de ensaio, permanecendo os outros 

espécimes imersos em água. Após o ensaio realizado com todos os solventes 

e lavagem em água, os espécimes foram deixados secar em ar à 

temperatura ambiente (23 ± 1ºC, 45% UR) e o mesmo carregamento cíclico 

de tração e relaxamento utilizado para os solventes a uma deformação de 

5% por 20 min foi utilizado para cada um. 

 

c- Propriedade Mecânica 

Cada espécime tracionado a 5% de sua dimensão original 

determinava uma restrição a esse movimento que se traduziu em valores de 

carga registrados pela célula da máquina. Esses valores eram, 

posteriormente, calculados na relação de tensão-deformação. A tensão era 

obtida pela relação entre a força (Kg) pela área da seção transversal (cm2) 

do espécime.  A deformação do espécime, ou seja, sua elongação em 
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relação ao comprimento inicial, não foi medida com um extensômetro, mas 

somente inferida com o deslocamento da garra, portanto, o módulo 

resultante foi mais bem definido como módulo de elasticidade aparente (E). 

O valor de Emax foi calculado para ciclos representativos (do ciclo 1 ao 7, 15 

e 30) para cada solvente e expresso em MPa. A taxa de enrijecimento 

(MPa/min) foi calculada através da relação entre a  média do Emax (MPa) 

para cada solvente em relação ao tempo total do ensaio mecânico (20min).    

 

d- Análise estatística 

As variações de Emax em função do tempo de imersão nas respectivas 

soluções foram analisadas por regressão linear. A taxa de enrijecimento foi 

calculada em função das alterações do módulo por minuto. Curvas obtidas 

do Emax pelo tempo foram submetidas a análise de variância a 1 critério. O 

teste de Student-Newman-Keuls, para contraste das médias, foi utilizado 

quando o resultado da análise de variância detectou diferenças significantes 

entre os grupos. Todos os testes foram realizados ao nível de significância de 

α = 5%.  

 

4.3.2(A)-Relaxamento de tensão em espécimes submetidos a 

carregamento de tração após o equilíbrio em solventes 

  

a- Preparo dos espécimes 
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 Foram utilizados 9 discos de dentina , totalizando 9 espécimes em 

forma de haltere, medindo aproximadamente 0,8 X 0,8 X 8,0 mm, com área 

de seção transversal de 0,64 mm2. Os espécimes foram obtidos de acordo 

com o protocolo descrito no item anterior 4.3.1 (A)-a. 

 

b- Ensaio Mecânico  

 Um patamar inicial do ensaio foi realizado com a imersão aleatória de 

cada espécime, previamente identificado, em um béquer contendo 500 ml de 

qualquer um dos solventes: água, propanol, butanol, acetona, etanol, 

metanol ou HEMA por 60 minutos. Após o estabelecimento desta condição 

inicial, os espécimes eram fixados por sua extremidade à máquina de ensaio 

de forma similar à descrita no item 4.3.1(A)-b. O teste realizado foi do tipo 

não destrutivo, onde cada espécime serviu como seu próprio controle.  

Todos os espécimes eram submetidos a um carregamento de tração a 

uma velocidade de 0.6 mm/min até 3, 5 ou 10% de deformação 

(aproximadamente 120, 200 e 400 µm, respectivamente). Os espécimes 

eram mantidos nesta condição de deformação e os valores de tensão 

gerados foram registrados a cada 3 s durante 10 minutos. Cada espécime 

era testado e em seguida era trocado por outro espécime que havia sido 

equilibrado em outra solução e o mesmo carregamento era instituído. Após a 

realização de cada ensaio com uma solução, o espécime era mantido em 
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água deionizada (500 ml) por 4 hs antes de ser equilibrado novamente em 

uma nova solução.  

 

c-Propriedade mecânica 

 Os valores de tensão foram calculados em função da carga gerada 

(Kg) pela área de seção transversal de cada espécime (cm2). A porcentagem 

de tensão para cada espécime foi calculada pela relação entre a tensão 

correspondente em cada tempo (ciclo) pelo valor máximo de tensão gerado 

ao final do teste. Os dados obtidos foram normalizados em taxa de 

relaxamento de tensão no tempo total do ensaio (% seg-1). O tempo 

necessário para que houvesse uma queda percentual de 50% no valor da 

tensão máxima foi calculado para cada solvente (T1/2s).  

 

d- Análise estatística 

Os valores referentes à taxa de relaxamento da tensão pelo tempo, 

para cada deformação nas respectivas soluções, bem como os valores de 

T1/2 s foram analisados pela análise de variância a 2 critérios (solvente X 

deformação). O teste de Student-Newman-Keuls para contraste das médias 

foi utilizado quando o resultado da análise de variância detectou diferenças 

significantes entre os grupos. Todos os testes foram realizados ao nível de 

significância de α = 5%.  
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PARTE B 

  

4.1 (B)- Detalhamento geral do experimento realizado 

 A taxa de evaporação de misturas experimentais à base de 

HEMA/solventes foi monitorada, através da medida da perda de massa, a 

partir de 2 superfícies diferentes. 

 

4.1.1 (B)- Objetivos específicos 

 Testar a seguinte hipótese nula: 

1-de que não há influência do tipo de solvente e da superfície na taxa de 

evaporação de misturas experimentais à base de HEMA/solventes. 

 

4.2 (B)- Experimento realizado 

 

4.2.1 (B)- Taxa de evaporação de soluções a base de 

HEMA/solventes a partir de superfície livre e de dentina 

desmineralizada 

 

4.2.1.2 (B)- Delineamento experimental 

 

a-  Protocolo experimental para superfície livre 
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 Alíquotas de 50µl das misturas experimentais (35% HEMA/ 65% água, 

metanol, etanol ou acetona) foram dispensadas, utilizando uma micropipeta 

de precisão P100 (Gilson, S.A., Velliers-le-Bel, França), em um cilindro de 

vidro. A alíquota era suficiente para preencher todo o cilindro e, assim, 

permanecia com uma área de superfície exposta ao ar ambiente de 4,55 

mm2. 

O conjunto cilindro/solução era pesado em uma balança digital (A&D 

Inc., Japan) à temperatura de 21°C e umidade relativa (UR) do ar de 51%. A 

massa inicial foi mensurada e as soluções foram deixadas evaporar 

livremente, enquanto as reduções de massa foram monitoradas por um 

período de 10 min. Foram realizadas três pesagens para cada mistura para 

obtenção da média. A figura 4.2.1.3 (C) ilustra a metodologia empregada. 
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Figura 4.2.1.3 (B)- Ilustração esquemática demonstrando como as soluções 

experimentais foram pesadas. Cada cilindro foi 

preenchido com (50µl) da solução experimental. Foram 

realizadas 3 leituras para obtenção da média final  

 

b-  Protocolo experimental para os cubos de dentina 

 Cinco cubos foram obtidos do disco de dentina da sua porção médio-

coronal, com área de superfície de 24 mm2, que foram identificados e 

pesados. Após a pesagem inicial, os cubos mineralizados, previamente 

individualizados, foram descalcificados em EDTA de acordo com o protocolo 

descrito na parte A. Ao final deste prazo, os cubos eram secos levemente 

com papel absorvente para remover o excesso de água e deixados em estufa 

a 370 C por 24h para posterior pesagem. Cada cubo foi individualmente 
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imerso em um frasco contendo 5 ml de cada solução experimental por 5 min, 

e em seguida transferido para outro frasco contendo uma solução recém 

manipulada por 5 min adicionais. Dessa forma, todos os espécimes eram 

imersos nas soluções experimentais por 10 min previamente ao início das 

pesagens. Os cubos eram secos ligeiramente com papel absorvente e a 

pesagem seguiu o mesmo protocolo estabelecido para superfície livre 

(4.2.1.3(B)-a). A figura 4.2.1.4 (B) ilustra a metodologia empregada.  
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Figura 4.2.1.4(B)-Ilustração esquemática demonstrando o protocolo de 

obtenção dos cubos de dentina através dos discos obtidos 

da porção médio-coronal dos dentes. Após a 

descalcificação, cada cubo era individualmente imerso em 

respectiva solução (5 ml) e a perda de massa era 

monitorada por 10 min 

 

c- Análise estatística 

A taxa de evaporação (%/min) foi calculada através da relação entre a 

média de perda de massa em relação ao tempo (10min) em ambas as 

superfícies consideradas. A porcentagem de perda de massa, ao final do 

tempo do ensaio, foi obtida para ambas as condições experimentais. Os 
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dados obtidos foram submetidos à análise de variância a dois critérios 

(solução experimental X superfície). O teste de Student-Newman-Keuls foi 

utilizado para identificar em quais grupos a análise de variância detectou 

diferenças entre os fatores em estudo. Todos os testes foram realizados com 

nível de significância em α=5%. 

 

PARTE C 

4.1 (C)- Detalhamento geral dos experimentos realizados 

 O ensaio mecânico de tração foi utilizado para determinação da 

tensão máxima suportada pela união dentina/resina composta, que será de 

agora em diante denominado resistência de união (RU). Especificamente, 

esta propriedade foi avaliada em 2 experimentos de acordo com: o efeito do 

brilho superficial, ou número de camadas após a aplicação de primers; e a 

durabilidade da união à dentina obtida com os primers após períodos de 

armazenagem. Foram utilizadas misturas experimentais à base de 

HEMA/solventes para manipulação dos primers. 

 

4.1.1 (C)-Objetivos específicos 

 Testar as seguintes hipóteses nulas: 

1- de que o número de camadas aplicadas de primers experimentais 

(HEMA/solventes) não irá influenciar os valores de resistência de união à 

dentina;  
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2- de que o tipo de solvente e o tempo de armazenagem não irão influenciar 

nos valores de RU à dentina mediada por primers experimentais à base de 

HEMA/solventes. 

 

4.2 (C)- Delineamento experimental 

  

 Nesta parte do estudo foi utilizado o sistema adesivo Amalgambond-

Plus (Parkel, Farmingdale, USA) .  Este sistema é um adesivo que 

compreende 3 passos de aplicação clínica. O primeiro passo é o tratamento 

da dentina com um condicionador ácido (solução 10-3, 10% ácido cítrico + 

3% cloreto férrico). Os passos seguintes estão representados pela aplicação 

de duas soluções. A primeira solução (passo 2) é considerada o primer do 

produto. Essa solução é uma mistura de 35% HEMA e 65% água. Para a 

finalidade de nosso estudo essa solução foi considerada o primer controle, 

uma vez que as soluções experimentais foram compostas por uma mistura 

de 35% HEMA + 65% dos respectivos solventes em teste. A segunda 

solução (passo 3) é o adesivo do produto. É um adesivo a base de 

composição 4-META/TBBO (4-metacrilóxi-trimelitato anidro/ tri-butil borano), 

comum em alguns adesivos de origem japonesa, o qual se polimeriza por 

reação química após mistura. A conveniência do uso desse sistema se 

traduziu no fato de que o catalisador TBBO, além de promover a 

polimerização do monômero 4-META, induz a transformação do HEMA em 
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poli-HEMA, copolimerizando esse monômero do primer com o monômero do 

adesivo. A utilização deste sistema adesivo possibilitou o emprego do mesmo 

procedimento de condicionamento e aplicação do adesivo, permitindo variar 

a solução do primer com nossos produtos experimentais. 

 

4.3 (C)- Experimentos realizados 

 

4.3.1 (C)- Efeito do brilho de superfície na resistência adesiva de 

primers experimentais à dentina  

 

a- Modo de aplicação dos primers experimentais  

A superfície dentinária exposta foi condicionada com solução aquosa 

de ácido fosfórico a 35% (3M/ESPE) por 15 segundos, seguido de lavagem 

com água por 20 s. Em seguida, a superfície foi seca com jatos de ar 

comprimido por 30 s a uma distância de 10 cm da superfície. A técnica 

úmida é considerada hoje um procedimento universal, associada ao 

condicionamento ácido para obtenção de maiores valores de resistência de 

união 50,66,67,68. Porém, existe grande subjetividade na interpretação do quão 

úmido a dentina possa ficar. Como uma forma de padronização do substrato, 

optamos pela secagem da dentina após o condicionamento ácido. As 

soluções experimentais (35% HEMA/65% solventes: etanol, metanol ou 

acetona) (V/V) foram aplicadas sobre a dentina em 2 camadas (sem brilho 
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superficial) ou 3 camadas (com brilho superficial). A relação n° de 

camadas/brilho de superfície foi determinada em um teste piloto. A condição 

de brilho superficial determinou 2 grupos. Cada grupo era constituído por 3 

dentes para cada primer experimental. O primer era deixado sobre a 

superfície sem perturbação por 30 s e, em seguida, o solvente era evaporado 

com a utilização de um jato de por 30s. Após este procedimento, os 

componentes do agente adesivo (4-META/TBBO) eram misturados e 

aplicados em duas camadas homogêneas com auxílio de um microbrush 

sobre a superfície dentinária.  O adesivo era mantido por 60 segundos sem 

perturbação na superfície, de maneira a permitir a sua polimerização 

química. Com a resina composta do tipo micro-híbrida Clearfil AP-X (Kuraray 

Co, LTD, Japão) foi realizada a construção da “coroa” de resina. Foram 

utilizadas quatro camadas de resina composta (1mm cada), até atingir a 

altura de aproximadamente 4 mm. Cada camada foi foto-ativada por 40s 

empregando-se a unidade fotopolimerizadora Curing Light XL3000 

(3M/ESPE), cuja densidade de potência foi verificada por radiômetro (Model 

100, KERR Corporation, Orange, CA, USA) com um mínimo de 400 mW/cm2.  

 

b-Preparo dos espécimes para realização do ensaio mecânico 

Os espécimes “restaurados” foram armazenados em água destilada a 

37oC por 24 horas. Ao final desse período, cada dente foi fixado pela sua 

extremidade radicular a uma placa de acrílico e adaptado à máquina de 
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cortes seriados (Imptech PC 10 Pression Cutter). Este procedimento permitiu 

a realização de cortes seriados em planos transversais à interface dentina-

resina composta nos sentidos mésio-distal e vestíbulo-lingual137. Um último 

corte foi realizado em um plano paralelo à interface adesiva, 

transversalmente ao eixo longitudinal do dente na porção radicular distante 

de aproximadamente 8mm da interface. Dessa forma, eram obtidos diversos 

espécimes constituídos de resina composta e dentina, denominados palitos, 

unidos pela interface adesiva com área de seção transversal de 

aproximadamente 0,7 mm2.  

Os palitos foram individualmente fixados, pelas extremidades, ao 

dispositivo BENCOR da máquina de testes universal EMIC DL 500 BF com um 

adesivo à base de cianocrilato (Zapit, Dental Ventures of América, Anaheim, 

Corona, CA) e testados sob força de tração perpendicular à interface adesiva 

a uma velocidade de 0,5 mm/min até a ruptura do espécime. Após a fratura, 

os espécimes eram removidos do dispositivo de ensaio utilizando uma lâmina 

de bisturi nº 12. As superfícies fraturadas de ambos os segmentos foram 

analisadas com o auxílio de um microscópio ótico (DINEX, México) com 40x 

de aumento para determinação do padrão de fratura. A área de seção 

transversal foi medida com um paquímetro digital (Digimess, Panamba 

Industrial e Técnica S/A) até uma aproximação de 0,01 mm. 

 A tensão necessária para causar ruptura dos espécimes foi 

determinada pela razão entre a carga (Kgf) no momento da fratura e a área 
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da seção transversa do espécime em cm2 . Os valores obtidos foram 

convertidos em MPa e, concomitantemente, passaram a se referir ao valor de 

resistência de união (RU) de cada espécime testado. 

 

c- Análise Estatística  

A partir dos dados originais foram calculados os valores de média da 

superfície de área transversa e da RU em função da condição experimental 

de cada grupo. As médias das áreas obtidas entre os grupos foram 

submetidas à análise de variância a um critério (área). 

A condição de brilho superficial e sua relação com a RU, para cada 

primer experimental, foram determinadas pelo teste T de Student com limite 

de significância estatística em α = 5%. 

 

4.3.2 (C)- Avaliação da longevidade da resistência de união à dentina 

mediada por primers experimentais à base de HEMA/solventes  

 

a- Modo de aplicação  dos primers experimentais : 

A superfície dentinária foi condicionada com solução aquosa de ácido 

fosfórico a 35%, lavada e seca com jato de ar a uma distância de 10 cm da 

superfície por 30s (como no experimento descrito anteriormente). Os primers 

experimentais (HEMA/etanol, metanol, água, acetona ou propanol) foram 

aplicados em 3 camadas consecutivas sobre a dentina desmineralizada e a 
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superfície foi deixada sem perturbação por 30 segundos. Após esse período, 

procedeu-se à evaporação dos solventes por 30 segundos adicionais. Desta 

forma, cada grupo foi constituído por 9 dentes para cada primer 

experimental. Após este procedimento, as etapas seguiram o protocolo 

descrito no item anterior 4.3.1 (C)-a; com exceção de que foi utilizada a 

resina composta micro-híbrida Z100 (3M/ESPE) para construção da “coroa” 

de resina. 

 

b-Preparo dos espécimes para realização do ensaio mecânico 

O mesmo protocolo para obtenção dos espécimes foi adotado do 

estudo anterior (item 4.3.1 (B)-c). Algumas modificações foram adotadas e 

listadas a seguir. Os espécimes obtidos, apresentavam uma área de seção 

transversal de aproximadamente 0,8 mm2. 

Os espécimes eram individualmente fixados ao dispositivo próprio da 

máquina de ensaio Vitrodyne V-1000 com um adesivo à base de cianocrilato 

(Model Repair II Blue, Sankin Kogyo, K.K., Japan) e testados sob força de 

tração perpendicular à interface adesiva a uma velocidade de 0,6 mm/min 

até a ruptura do espécime. 

A tensão necessária para causar ruptura dos espécimes foi 

determinada pela razão entre a carga (Kgf) no momento da fratura e a área 

da seção transversa do espécime em cm2. Os valores obtidos foram 
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convertidos em MPa e concomitantemente passaram a se referir ao valor de 

resistência de união (RU) de cada espécime testado. 

A figura 4.3.2.1 (C) ilustra a seqüência operatória utilizada para 

obtenção dos espécimes e o ensaio mecânico utilizado. 

 

Figura 4.3.2.1 (C)- Esquema ilustrativo da exposição da dentina médio-coronal, 

lavagem e secagem da superfície por 30 s, aplicação dos 

primers experimentais, construção da “coroa” de resina 

composta e obtenção dos palitos para o ensaio mecânico 

 

 

c- Armazenagem 
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 Dentro de cada grupo experimental, o número total de palitos obtidos 

foi aleatoriamente distribuído em 3 tempos de armazenagem: 24 horas 

(grupo controle, testado imediatamente à obtenção dos palitos); 6 meses ou 

1 ano (durante esses 2 tempos de armazenagem, os palitos eram mantidos 

imersos em água deionizada a 370C). 

 

d- Análise estatística 

 A partir dos dados originais foram calculados os valores de média da 

superfície da área transversal e da RU em função da condição de 

armazenagem. As medias das áreas obtidas para cada grupo foram 

submetidas à análise de variância a um critério (área). 

Os dados obtidos da RU foram submetidos à análise de variância a 

dois critérios (Primer X tempo de armazenagem). O teste de Student-

Newman-Keuls foi utilizado para identificar em quais grupos a análise de 

variância detectou diferenças entre os fatores em estudo. Todos os testes 

foram realizados com nível de significância em α=5%. 

A análise por regressão linear foi utilizada para testar a correlação 

entre  RU (24hs) com os  parâmetros de solubilidade, (δd), (δp), (δh) (δt), dos 

primers experimentais. 
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55..RReessuullttaaddooss  
   

5- Resultados 

 

Assim como em “Material e Métodos”, este capítulo foi dividido em 3 

partes A, B e C, de acordo com os resultados obtidos de cada experimento. A 

parte A refere-se aos resultados obtidos das propriedades mecânicas da 

matriz de dentina desmineralizada. A parte B refere-se aos resultados 

obtidos da taxa de evaporação de soluções experimentais a partir de duas 

superfícies distintas. Na parte C foram descritos os dados obtidos do ensaio 

de tração, de acordo com a resistência de união de soluções experimentais à 

dentina, em relação à importância do brilho de superfície e a durabilidade  da 

união. 
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PARTE A 

 

5.1 (A)-Resultados do experimento relativo à taxa de enrijecimento 

da matriz de dentina desmineralizada. 

 Os efeitos dos solventes na taxa de enrijecimento da matriz de 

dentina desmineralizada e no módulo de elasticidade aparente (EMax) estão 

sumarizados na tabela 5.1.1(A) e no gráfico 5.1.3 (A).  

 

Tabela 5.1.1 (A)- Módulo de elasticidade máximo aparente (E Max) obtido 

em ciclos representativos e taxa de enrijecimento (MPa/min) da 

dentina desmineralizada induzida por diferentes solventes 

 
Solventes/ 
Monômero 

Taxa de 
enrijecimento 

MPa/min 

                                 E Max (MPa) *         
        Ciclo 1                  Ciclo 15              Ciclo 30 

  
Água -0.07 + 0.03c 10.9 + 2.5ª 10.0 + 2.6a 9.4 + 2.3a 

HEMA 0.21 ± 0.15b 12.3 ± 8.3ª 13.4 ± 8.6ad 15.7 ± 11.0a 

Propanol 0.54+ 0.19a 18.9 + 10.4a 24.6 + 10.9bc 30.1 + 13.1b 

Metanol 0.59 + 0.17a 21.3 + 4.2ª 29.2 + 6.8bc 33.3 + 7.1b 

Ar 0.68 ± 0.44a 16.4 ± 7.9ª 18.6 ± 7.9ac 28.7 ± 12.6b 

Etanol 0.80 + 0.27a 15.5 + 5.8ª 24.8 + 8.9bcd 31.7 + 11.0b 

Acetona 0.93 + 0.24a 18.5 + 3.4ª 28.4 + 4.3bc 37.4 + 6.1b 

 Valores de EMax estão expressos em  MPa±DP 
 N=5 espécimes em cada grupo 
 Os valores de média designados com as mesmas letras não são estatisticamente      
significantes com p<0.05 (análise por coluna) 
* 5% de deformação. 
 

A análise por regressão linear demonstrou que o módulo de 

elasticidade máximo aparente (EMax) aumentou significantemente com o 
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tempo para todos os solventes anidros (R2=0,8 - 0,99, p<0,05). A taxa de 

enrijecimento foi maior para acetona e etanol, intermediária para ar, 

metanol, propanol , menor para o HEMA (tabela 5.1.1 (A)). No ciclo 1 (40s), 

não houve diferença estatística significante entre os solventes em relação ao 

EMax (p<0,05). Após 10 min de teste (ciclo 15), espécimes imersos em 

acetona, etanol, metanol e propanol foram mais rígidos (p<0,05) do que 

aqueles imersos em água e HEMA, porém, sem diferenças do ar (p<0,05). 

Ao final do protocolo do ensaio, o Emax foi semelhante para todos os 

solventes, porém com diferença estatística significante da água e HEMA 

(ciclo 30, 20 min, p<0,05). Curvas típicas representativas da relação do 

Emax/tempo estão demonstradas no gráfico 5.1.3 (A).  

A tabela 5.1.2 (A) indica a significância entre os valores de Emax para 

todas as soluções do ciclo 2 ao 7 (A>B>C). Cada ciclo analisado corresponde 

a aproximadamente 40s. No ciclo 2 (80 s) e ciclo 3 (120s), não houve 

alteração significante do Emax para todas as soluções (p>0,05), exceto para 

o metanol que causou um aumento significativo do Emax em relação à água. 

Nos ciclos 4 (160s) e 5 (200s) o EMax permaneceu semelhante para todas as 

soluções, exceto para  acetona e metanol que foram diferentes da água. Ao 

final, nos ciclo 6 (240s) e ciclo 7 (280s), o EMax foi semelhante para todos 

os solventes, sendo que somente o HEMA e o ar não apresentaram diferença 

estatística significante comparada à água (p>0,05). 
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Tabela 5.1.2 (A)- Significância entre os valores médios de Emax obtidos para 

todas as soluções do ciclo 2 ao 7 (por coluna). A > B > C 

com p<0,05.  

 
Solventes e 
monômero 

Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 

Metanol A A A A A A 
Acetona AB AB AB AB A A 

Ar  AB AB ABC ABC AB AB 
Etanol AB AB ABC ABC A A 

Propanol AB AB ABC ABC A A 
HEMA AB AB BC BC AB AB 
Água B B C C B B 

 
No gráfico 5.1.3 (A) podem ser observadas curvas típicas de 

Emax/tempo. 

 

Gráfico 5.1.3 (A)- Alterações nos valores médios de EMax (MPa) da matriz 

de dentina desmineralizada em função do tempo de 

imersão (min) em solventes puros. Água serviu como 

controle e não induziu alterações no E. 
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5.2 (A)-Resultado relativo ao experimento de relaxamento da tensão 

da dentina desmineralizada. 

A porcentagem de relaxamento da tensão da matriz de dentina 

desmineralizada com o tempo, submetida ao carregamento de tração, após 

imersão em diferentes solventes, está sumarizada nas tabelas 5.2.1(A) e 

5.2.2 (A). 

 

Tabela 5.2.1 (A)- Porcentagem de relaxamento das tensões pelo tempo (% 

seg-1) da matriz de dentina desmineralizada, após a imersão 

em solventes, sob diferentes deformações.  

Relaxamento das 
tensões (% seg-1) 

3% 5% 10% 

Água 0.02 ± 0.01aA 0.02 ± 0.01dA 0.03 ± 0.01aA 
Metanol 0.05 ± 0.02abA 0.10 ± 0.05cB 0.14 ± 0.04bB 
Butanol 0.05 ± 0.02abA 0.18 ± 0.06abB 0.17 ± 0.05bB 
HEMA 0.08 ± 0.03abA 0.20 ± 0.04abB 0.15 ± 0.05bB 
Etanol 0.09 ± 0.03bcA 0.13 ± 0.03bcB 0.18 ± 0.10bB 

Propanol 0.10 ± 0.05bcA 0.20 ± 0.06abB 0.18 ± 0.06bB 
Acetona 0.12 ± 0.07cA 0.22 ± 0.09aB 0.16 ± 0.09bB 

N=9 espécimes em cada grupo 
Letras maiúsculas iguais: sem diferença estatística (análise por linha) 
Letras minúsculas iguais: sem diferença estatística (análise por coluna) p< 0,05 
 
  

Os espécimes previamente equilibrados nas soluções foram 

submetidos ao ensaio de tração, a uma velocidade de 0.6 mm/min a 

deformações de 3, 5 e 10%. A tensão gerada foi proporcional à respectiva 

deformação e dependente do solvente utilizado (gráficos 5.2.3 (A) a 5.2.5 

(A)). Os dados obtidos foram normalizados para uma relação entre a 

diferença percentual entre a tensão máxima e a tensão mínima gerada pelo 
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tempo (10 min=600 s).  O relaxamento das tensões (% seg-1) foi calculado 

para cada solução em cada deformação (tabela 5.2.1 (A)). A 3% de 

deformação, a diferença entre a porcentagem da tensão máxima e a mínima 

gerada foi maior para acetona, propanol e etanol, sendo intermediária para 

HEMA, butanol e metanol. A 5% de deformação, os resultados foram 

semelhantes, sendo que a diferença entre os valores de tensão para o etanol 

foi intermediária e para o butanol foi maior do que o observado na 

deformação de 3%. A 10% de deformação, a tensão resultante (máxima - 

mínima) foi semelhante para todas as soluções, com exceção da água 

(p<0,05) (tabela 5.2.1 (A)). A diferença entre tensão máxima e mínima para 

água foi inferior a todas as outras soluções e não dependeu da deformação 

inicial induzida à matriz de dentina (p>0,05). 

 A tabela 5.2.2 ilustra o tempo necessário para que a tensão gerada 

pelo equilíbrio dos espécimes nas soluções, apresentasse uma queda de 50% 

do seu valor máximo (100%).   

Tabela 5.2.2 (A)- Tempo necessário para ocorrer uma queda de 50% no valor 

de tensão em relação ao seu valor máximo (T1/2 s)  

T 1/2 ( s) 3% 5% 10% 
Água * 0 aA 7.5 ± 3.9 aB 16.5 ± 7.2 aB 

Metanol 11.1 ± 8 bA 12.7 ± 3.9 bB 19.9 ± 3.2 bB 
Butanol 11.5 ± 14.4 bcA 29 ± 4.2 bcB 33 ± 5.5 bcB 
HEMA 18.9 ± 7.1bcA 24.3 ± 5.1bcB 25.7 ± 4.2 bcB 
Etanol 18.6 ± 5.1 cA 22.7 ± 7.1cB 27.5 ± 10.1cB 

Propanol 22.5 ± 4.7 bcA 22.3 ± 6.2 bcB 21 ± 6.7 bcB 
Acetona 11.4 ± 4.6 bcA 12 ± 2.6abcB 15 ± 7.6 abcB 

* A 3% de deformação: não correu T 1/2 s   
Letras minúsculas iguais: sem diferença estatística (comparação por coluna) 
Letras maiúsculas iguais: sem diferença estatística (comparação por linha) (p<0.05) 
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  O tempo necessário para que houvesse uma queda de 50% (T 

1/2(s)) da tensão máxima gerada foi dependente da solução em que o 

espécime foi equilibrado e da porcentagem da deformação inicialmente 

induzida (p< 0,05). De uma maneira geral, quanto maior a deformação, 

maior o tempo necessário para uma queda da tensão máxima, sem diferença 

estatística significante de 5 para 10% de deformação (p>0,05). A 3% de 

deformação, a tensão gerada pela imersão em água foi praticamente 

inexistente, desta forma não ocorreu T 1/2(s) (p<0,05). Nas deformações de 

5 e 10%, o tempo necessário de queda da tensão máxima foi semelhante 

para os solventes, sendo que o tempo foi menor para os espécimes 

equilibrados em água sem diferença estatística significante da acetona 

(p>0,05). 

Curvas típicas representativas da relação entre tensão máxima/tempo 

podem ser visualizadas nos gráficos 5.2.3 (A), 5.2.4 (A) e 5.2.5 (A). Quanto 

maior a porcentagem de deformação (3-5-10%) inicial induzida para cada 

espécime, maior a tensão máxima gerada com tempo. Em uma mesma taxa 

de deformação, o grau de inclinação da curva foi diferente para cada 

solvente utilizado (p<0,05).   
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Gráfico 5.2.3 (A)-Curvas representativas do relaxamento das tensões (MPa) em 

função do tempo (s), a 3% de deformação, da matriz de 

dentina desmineralizada induzida por diferentes solventes.  

 
 

Gráfico 5.2.4 (A)- Curvas representativas do relaxamento das tensões (MPa) em 

função do tempo (s), a 5% de deformação, da matriz de 

dentina desmineralizada induzida por diferentes solventes.   
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Gráfico 5.2.5 (A)- Curvas representativas do relaxamento das tensões (MPa) em 

função do tempo (s), a 10% de deformação, da matriz de 

dentina desmineralizada induzida por diferentes solventes.  

 

PARTE B 

 

5.1 (B)- Resultado relativo ao experimento da taxa de evaporação de 

misturas à base de HEMA/solventes a partir de superfície livre e de 

dentina desmineralizada  

 

 Os cubos de dentina mineralizados (N=5) tiveram uma média de 

massa inicial de 0.0172 (0.0010) mg. Essa média diminuiu em cerca de 50% 

quando os mesmos foram descalcificados 0.0088 (0.0007) mg. Os cubos 

foram armazenados a seco em estufa a 370 C e re-imersos em água 
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deionizada por adicionais 24hs. Ao final deste prazo, o valor médio da massa 

dos cubos foi semelhante à média observada inicialmente 0.0087 (0.0005) 

mg.   

Ao final do ensaio, a taxa de evaporação e a perda de massa total (%) 

foram diferentes entre as soluções experimentais nas duas superfícies 

avaliadas (p<0,05).  Ambas as variáveis em estudo, tipo de solvente e tipo 

de superfície, exerceram influência na taxa de evaporação das soluções 

experimentais (p<0,05). Em dentina, a taxa de evaporação das soluções foi 

mais rápida quando comparada à superfície livre (p<0,05). Independente da 

superfície avaliada, a seqüência de evaporação das soluções experimentais 

foi similar: H/AC=H/M ≥ H/E=H/AG. Os dados obtidos em relação à perda de 

massa total (%) e à taxa de evaporação para todas as soluções 

experimentais nas 2 condições avaliadas, podem ser visualizados na tabela 

5.1.1 (B).  
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Tabela 5.1.1(B) – Taxa de evaporação e perda de massa (%) para cada 

solução experimental nas 2 superfícies avaliadas 

Primer Taxa de evaporação (%/ min) Perda de massa total (%) 

 livre Dentina Livre dentina 

 H/A  0.31 ±  0.03 aA 1.55 ±  1.02 aB 3.12 ± 0.25 aA 15.47 ± 10.17 aB 
H/E  1.22  ± 0.14 abA 2.83 ± 1.19 abB 12.19 ± 1.40 abA 28.32 ± 11.88 abB
 H/M  2.58 ± 0.65 bA 3.71 ± 1.74 bB 25.75 ± 6.45 bA 37.10 ± 17.39 bB 
H/AC   3.30 ± 0.40 bA 3.13 ± 1.35 bB 32.98 ± 4.00 bA 31.33 ± 13.51 bB 

Grupos identificados por letras diferentes são estatisticamente significantes 
(p<0,05) 
Letras maiúsculas indicam análise por linha 
Letras minúsculas indicam análise por coluna 
 

 A porcentagem de perda de massa foi expressa em termos relativos 

de acordo com a média de massa (%) pelo tempo (min) para cada solução. 

As curvas obtidas em ambas as superfícies tiveram praticamente duas 

inclinações diferentes, um maior declínio inicial o que correspondeu a uma 

rápida evaporação dos solventes, com um declínio menos pronunciado ao 

final do tempo de ensaio, devido a uma maior proporção do monômero 

HEMA em relação ao solvente (Gráficos 5.1.2 e 5.1.3 (B)). Para os cubos de 

dentina desmineralizada, observa-se uma maior tendência de perda de 

massa com o tempo (600s) (Tabela 5.1.1 (B)). Para a superfície livre, a 

evaporação foi homogênea no período inicial de avaliação (até 60s) (gráfico 

inserido no gráfico 5.1.2 (B)). Por outro lado, nos cubos de dentina, o padrão 

de evaporação, no mesmo período de avaliação, não demonstrou um 

comportamento homogêneo (gráfico  inserido no gráfico 5.1.3 (B)). Os 

resultados obtidos demonstram que mínima evaporação ocorre dentro de 
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30s, com uma perda de massa aproximada de no máximo 4% para superfície 

livre e 12 % para os cubos de dentina. 
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Gráfico 5.1.2 (B)- Média da perda de massa (%) para todas as soluções 

experimentais em função do tempo (s) para superfície livre. 

Valores representam a média de 3 leituras. Inserido: Perda 

de massa aos 60s. 
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Gráfico 5.1.3 (B)- Média da perda de massa (%) para todas as soluções 

experimentais em função do tempo (s) para os cubos de 

dentina desmineralizada. Valores representam a média de 5 

leituras. Inserido: Perda de massa aos 60s 
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PARTE C 

5.1 (C)- Resultado relativo ao experimento da importância do brilho 

superficial obtido com a aplicação dos primers experimentais na RU 

à dentina  

  

Para análise da RU, os valores médios das áreas de superfície da 

seção transversal dos espécimes foram submetidos à análise de variância a 1 

critério e não foi detectada diferença estatística significante entre as áreas 

(p> 0.05).  

Os valores obtidos após o ensaio mecânico podem ser visualizados na 

tabela 5.1.1 (C). Os valores de RU foram maiores quando o brilho de 

superfície estava presente após a aplicação dos primers experimentais 

(p<0,05). A manutenção do brilho de superfície, ou seja, um maior número 

de camadas, aumentou de maneira significante a RU para todos os primers 

utilizados. 

Os modos de fratura foram classificados em : misto e/ou adesivo 

(A/M), coesivo em resina (CR) ou coesivo em dentina (CD). A maior 

ocorrência de fraturas foi do tipo A/M para todas condições avaliadas. 
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Tabela 5.1.1 (C)- Valores de média (MPa) e desvio-padrão da resistência de 

união de acordo com o brilho de superfície obtida com os 

primers experimentais: 

Primers 
 
 

Superfície 

 
35%HEMA/ 
65%Acetona 

 
35%HEMA/ 
65%Etanol 

 
35%HEMA/ 
65%Metanol 

Sem brilho 10.70 ± 5.29 (N=30)a 15.20 ± 7.59 (N=52)a 13.95 ± 5.97 (N=39)a 
Com brilho 22.53 ± 11.44 (N=38)b 24.28 ± 10.33 (N=42)b 21.01± 8.20 (N=48)b 
* Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante com p<0,05 
(análise por coluna) 
 N= n° de espécimes 
 
 
 
5.2 (C)- Resultado relativo ao experimento da durabilidade da RU à 

dentina utilizando primers experimentais  

 

 O número total de espécimes obtidos para cada primer experimental, 

em cada tempo de armazenagem, bem como o número de espécimes 

fraturados antes do teste está listado na tabela 5.2.1 (C).  
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Tabela 5.2.1 (C)- Relação (%) entre número de espécimes fraturados e 

número de espécimes obtidos antes do ensaio mecânico 

para cada condição experimental 

 
Grupos 

Tempo de armazenagem (água) 
            24 horas                   6meses                      1 ano 

H/M 16/54 (27,7%) 8/57 (14%) 7/56 (12,5%) 

H/E 23/55 (41,8%) 12/44 (27,3%) 6/44 (13,6%) 

H/AC 26/56 (46,4%) 20/41 (48,8 %) 13/42 (30,9%) 

H/P 16/51 (31,1%) 10/41 (24,4%) 6/40 (15%) 

H/AG 5/47 (10,6%) 4/39 (10,3%) 12/44 (27,3%) 

 

 Essa relação nos permite observar uma comparação entre os grupos 

no que tange à fragilidade da união apresentada por esses espécimes, a 

despeito de que os mesmos não foram utilizados no ensaio mecânico devido 

à fratura precoce. De uma maneira geral, as maiores porcentagens de perda 

prematuras dos espécimes ocorreram após o período de 24 hs e as menores 

perdas após 1 ano de armazenagem, como pode ser visto na tabela 5.2.1 

(C). Os espécimes perdidos não foram considerados para obtenção dos 

valores de RU. 

A observação qualitativa do modo de fratura para todos os espécimes 

testados dos grupos experimentais de acordo com o tempo de 

armazenagem, pode ser analisada na tabela 5.2.2 (C). Os modos de fratura 

foram classificados em: misto e/ou adesivo (A/M), coesivo em resina (CR) ou 

coesivo em dentina (CD).  
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Tabela 5.2.2 (C)- Observação do modo de fratura em todos os espécimes 

testados de acordo com o grupo experimental e tempo de 

armazenagem 

MODO DE FRATURA 
24 horas  6 meses 1 ano 

 
 
Grupos A/M      CR     CD A/M      CR     CD A/M      CR      CD
H/M 35      0      3 47       1         1 48       0        1 

H/E 29      0      3 31       0         1    38       0       0 

H/AC 30      0      0 21       0         0    29       0       0 

H/P 35      0      0 31       0         0       34       0       0 

H/AG 42      0      0 35       0         0       32       0       0 

 

 Em relação ao modo de fratura, pode ser observado que a maior 

ocorrência de falhas foi do tipo A/M, independente do grupo experimental e 

do tempo de armazenagem avaliado.  

Para análise da RU, os valores médios das áreas de superfície da 

seção transversal dos espécimes foram submetidos à análise de variância a 1 

critério e não foi detectada diferença estatística significante entre as áreas 

(p> 0.05). Essa análise é imprescindível para comparação da RU entre 

grupos experimentais106. 

 



Resultados_____________________________________________________________________104 

 

________________________________________________Fernanda Cristina Pimentel Garcia 

Tabela 5.2.3 (C)- Média e desvio-padrão das áreas da seção transversa 

(mm2) e número de espécimes testados (N) para cada 

grupo experimental de acordo com o tempo de 

armazenagem 

ÁREA (mm2) e (N)  
Grupos 24 horas  6 meses 1 ano 
H/M 0,82 ± 0,01(44) 0,80 ± 0,01(49) 0,78 ± 0,01(49) 
H/E 0,84 ± 0,01(39) 0,81 ±  0,01 (32) 0,83 ± 0,02(38) 
H/AC 0,84 ± 0,01(38) 0,80 ± 0,02 (21) 0,79 ± 0,01 (29) 
H/P 0,85 ± 0,01(36) 0,77 ± 0,01(31) 0,76 ± 0,02(34) 
H/AG 0,79 ± 0,01(42) 0,72 ± 0,01 (35) 0,74 ± 0,01 (32) 
  

Os valores de RU,em todos os períodos de armazenagem, para a 

dentina mantida seca e tratada com os diferentes primers experimentais 

podem ser visualizados através da análise da Tabela 5.2.4 (C). 

 

Tabela 5.2.4 (C)- Efeito dos primers experimentais à base de 

HEMA/solventes na resistência de união de acordo com o 

tempo de armazenagem  

Grupos Armazenagem 
24hs                                 6meses                       1ano 

H/M 43.3 ± 18.5 (44)A,a 27.4 ± 13.7 (49)A,b 29.9 ± 16.8 (49)A,b
H/E 38.7 ± 16.5 (39)A,a 27.7 ± 17.1 (32)A,b 27.0 ± 13.3 (38)A,b
H/AC 22.4 ± 10.1 (38)B,a 7.4 ± 4.6 (21) B,b 7.1 ± 3.9 (29)B,b 
H/P 14.8 ± 4.7 (36) C,a 10.7 ± 6.9 (31)B,a 10.1 ± 6.4 (34)B,a  
H/AG 11.9  ± 5.5 (42)C,a 5.7 ± 3.9 (35)B,b 5.9 ± 3.1 (32)B,b 

N=número de espécimes 
Grupos identificados por letras diferentes são estatisticamente significantes 
(p<0,05) 
Letras maiúsculas indicam análise por coluna 
Letras minúsculas indicam análise por linha  
Valores estão em MPa± DP (n) 
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 Os menores valores de RU, no período controle (24hs), foi observado 

para HEMA/água (11.9 ± 5.5 MPa) e HEMA/propanol (14.8 ± 4.7MPa). 

HEMA/acetona produziu valores intermediários de RU (22.4 ± 10.1Mpa) após 

24 hs, enquanto HEMA/metanol e HEMA/etanol produziram os maiores valores de 

RU (43.3 ± 18.5 e 38.7 ± 16.5 MPa, respectivamente). Os maiores valores de 

RU foram obtidos para H/M e H/E em todos os períodos avaliados (p>0,05). 

Independente do primer utilizado, a estocagem em água por 6 meses 

reduziu os valores de RU (p<0,05). Por sua vez, essa redução na RU foi 

mantida após 1 ano de armazenagem, com exceção do H/P, que apresentou 

valores de RU semelhantes para todos os períodos avaliados (p>0,05).  

 De uma maneira geral, os resultados sugerem que a armazenagem 

em água deionizada leva a significante redução nos valores de RU, sendo 

que este efeito parece ser primer-dependente. As porcentagens de alteração 

na RU para todos os primers experimentais de acordo com o tempo de 

estocagem, estão demonstrados na tabela 5.2.5 (C).  
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Tabela 5.2.5 (C)- Efeito dos primers experimentais à base de 

HEMA/solventes na porcentagem (%) de redução na RU 

após 6 meses e 1 ano de armazenagem em água 

Primers Armazenagem (água 

deionizada) 

Redução (%) 

HEMA/água 

HEMA/água 

6 meses 

1 ano 

42% 

47% 

HEMA/acetona 

HEMA/acetona 

6 meses 

1 ano 

51% 

65% 

HEMA/propanol 

HEMA/propanol 

6 meses 

1 ano 

43% 

30% 

HEMA/etanol 

HEMA/etanol 

6 meses 

1 ano 

21% 

30% 

HEMA/metanol 

HEMA/metanol 

6 meses 

1 ano 

34% 

30% 
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Os gráficos 5.2.1 a 5.2.4 demonstram a relação linear para os valores 

de RU (24hs) em função do parâmetro de solubilidade (δd,δp,δh,δt) para os 

primers experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.2.1(C)- Relação linear entre RU e (δd) para todos os primers

experimentais no tempo controle (24 hs), com exceção para 

mistura HEMA/água. 
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Gráfico 5.2.2(C)- Relação linear entre RU e (δp) para todos os primers

experimentais no tempo controle (24 hs), com exceção da 

mistura HEMA/água 
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Gráfico 5.2.3(C)- Relação linear entre RU e (δh) para todos os primers

experimentais no tempo controle (24 hs), com exceção da 

mistura HEMA/água 
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Gráfico 5.2.4(C)- Relação linear entre RU e (δt) para todos os primers

experimentais no tempo controle (24 hs), com exceção da 

mistura HEMA/água 
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66..DDiissccuussssããoo  
 

 

Todas as variáveis em estudo, representativas dos diferentes 

experimentos realizados, estão interligadas e se prestaram a investigar um 

objetivo comum: analisar o comportamento do substrato dentinário 

desmineralizado frente à ação de solventes e monômero puros, ou mistura 

de ambos, e sua determinante para obtenção da união resina/dentina. Todas 

as inter-relações avaliadas se sobrepõem dinamicamente, sendo, muitas 

vezes, difícil conseguir a sua dissociação em tópicos para discussão dos 

assuntos separadamente. Entretanto, uma vez que os diferentes 

experimentos foram segmentados em 3 partes, penso que a discussão 

individual de cada parte possibilitará ao leitor um melhor entendimento dos 

resultados obtidos.  

 

PARTE A 

 

 As alterações dimensionais da dentina desmineralizada frente à 

desidratação física ou química parece ser um fenômeno ativo, resultante das 

interações moleculares entre o meio e o colágeno e pelos polipeptídios das 

fibrilas de colágeno entre si. Essas interações causam uma contração ativa 
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da matriz de dentina, cuja velocidade e magnitude dependem da habilidade 

dos solventes e monômeros de interagirem com as moléculas das fibrilas de 

colágeno. Considerando que as alterações da dentina desmineralizada 

causam interação ou repulsa entre as fibrilas e microfibrilas do colágeno, 

pode-se esperar que esses fenômenos possam, igualmente, afetar as 

propriedades mecânicas da matriz de dentina desmineralizada. As forças de 

interação entre as moléculas que compõem as fibrilas de colágeno, e entre 

estas e o fluido do meio, podem causar enrijecimento ou plastificação da 

estrutura fibrilar, alterando suas propriedades mecânicas.  

 Ao aplicarmos os adesivos em uma técnica úmida de adesão, a 

difusão dos monômeros é limitada a uma camada mais superficial da zona 

desmineralizada164. A zona desmineralizada não infiltrada está sujeita às 

alterações dimensionais impostas pelas interações moleculares induzidas 

pelos próprios adesivos. Indubitavelmente, as interações estabelecidas entre 

solventes e monômeros e a zona desmineralizada são complexas e de 

extrema importância para o entendimento e determinação das propriedades 

mecânicas da dentina.  
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6.1 (A)- Discussão e análise do resultado do experimento relativo à 

taxa de enrijecimento da matriz de dentina desmineralizada 

 

É de consenso geral que o mecanismo primário de adesão à dentina é 

obtido através da formação da camada híbrida104,156 . Muitos fatores, 

contudo, podem interferir com este evento. O condicionamento ácido remove 

o componente mineral da dentina e resulta em significantes alterações em 

suas propriedades mecânicas175. Por exemplo, o módulo de elasticidade e a 

resistência máxima à tração do substrato dentinário apresentam uma 

redução significativa após a desmineralização126. Contudo, tal redução 

drástica das propriedades mecânicas depende da condição de hidratação do 

substrato durante a execução dos testes mecânicos. Quando a matriz de 

dentina desmineralizada é submetida a um teste mecânico mantida sob 

hidratação, a água ocupa os espaços interfibrilares atuando como um agente 

plastificador, pois permite o deslizamento molecular diminuindo as 

propriedades mecânicas80,111,126. Quando secamos a dentina desmineralizada, 

a água, que ocupa a posição dos minerais depois do condicionamento ácido, 

é rapidamente evaporada. Durante a evaporação, a tensão de superfície 

entre ar e água gera forças que atuam para colapsar as fibrilas de colágeno 

ao seu volume mínimo21. Desde que é permitida a aproximação fibrilar, são 

desenvolvidas interações moleculares, principalmente representadas por 

pontes de hidrogênio, que tendem a enrijecer a matriz desmineralizada em 
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um estado colapsado 22,109,111. Se a dentina desmineralizada encontra-se 

enrijecida em um estado colapsado, a ausência de espaços interfibrilares 

poderá interferir com a ideal infiltração dos monômeros resinosos para 

formação da camada híbrida104,109.  

A técnica úmida requer que solventes orgânicos sejam utilizados para 

solubilizar os co-monômeros presentes nos sistemas adesivos e, ao mesmo 

tempo, facilitar a sua infiltração nos espaços interfibrilares pela evaporação 

da água presente nos espaços interfibrilares. Entretanto, os solventes 

comumente utilizados na composição dos sistemas adesivos apresentam 

menor habilidade do que a água para formar P-H com os peptídeos das 

fibrilas. Por esta razão, eles determinam uma desidratação química da 

matriz, de forma que eles não são capazes de prevenir ligações 

interpeptídicas, conseqüentemente, permitindo que a matriz colapse 

parcialmente durante a aplicação do adesivo92. A desidratação da matriz 

desmineralizada induzida pelos solventes altera suas propriedades 

mecânicas80,111. Idealmente, os solventes deveriam enrijecer a matriz 

desmineralizada mais rápido do que induzir o seu colapso, permitindo a 

manutenção dos espaços interfibrilares expandidos para infiltração dos 

monômeros com conseqüente aumento da resistência de união26.  

Os resultados do experimento proposto mostraram que todos os 

solventes exerceram um efeito gradual no enrijecimento da matriz 

desmineralizada, durante os 20 min, depois da troca da água pelos solventes 
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anidros. Adicionalmente, a taxa de enrijecimento foi diferente entre os 

solventes testados. Desta forma, isto requer a rejeição da hipótese nula 

proposta anteriormente, em que não há diferença entre a taxa de 

enrijecimento causada pelos solventes puros. Embora o enrijecimento da 

matriz tenha sido similar para todos os solventes e ar depois de 20 min, 

exceto no caso de HEMA e da água (tabela 5.1.1 (A)); o metanol e acetona 

produziram o mais rápido efeito nos primeiros minutos de imersão (tabela 

5.1.2 (A)). Isto provavelmente se deveu ao baixo peso molecular e alta 

difusividade apresentada por estes solventes, o que permitiu uma rápida 

difusão nos espécimes com conseqüente deslocamento da água. Não foi 

observada diferença estatística para os solventes no enrijecimento nos 

primeiros 120s (3 ciclos) de teste, exceto para o metanol. Desta forma, este 

resultado poderia indicar que o colapso das fibrilas poderia ser evitado 

dentro de um tempo clínico viável de utilização do adesivo, porém, esta 

extrapolação deve ser realizada com cuidado, pois os espécimes utilizados 

neste experimento foram muito mais espessos (cerca de 700µm de 

espessura) do que a camada desmineralizada produzida em condições 

clínicas (cerca de 1-5µm). Caso as diferenças no tamanho dos espécimes 

pudessem ser desconsideradas, os resultados poderiam indicar que 120s não 

é um tempo suficiente para permitir um deslocamento de uma quantidade 

crítica de água que permitisse a atuação dos solventes nas fibrilas, exceto 

quando se utilizasse o metanol.   Aparentemente, o metanol combina bem a 
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habilidade de manter os espaços interfibrilares em uma condição expandida 

enquanto induz a um enrijecimento da matriz. No estudo de CARVALHO et 

al.26, em 2003, utilizando misturas experimentais à base de HEMA/solventes 

na resistência de união à dentina mantida seca; a utilização do primer à base 

de HEMA/metanol resultou em espaços interfibrilares mais amplos associado 

a um maior valor de RU. O alto valor de δh do metanol pode ser hábil para 

manter a estrutura do colágeno expandida, ao mesmo tempo em que causa 

o seu enrijecimento, prevenindo desta forma o colapso das fibrilas 

concomitante à evaporação do solvente.  

No estágio inicial de troca de água pelo solvente, uma pequena 

quantidade de água residual permanece causando um efeito plastificador na 

matriz, por esta razão, previne o significante enrijecimento. Somente quando 

o solvente remove a água abaixo de um nível crítico, as fibrilas de colágeno 

perdem sua elasticidade e tornam-se rígidas, sendo que este efeito somente 

foi observado após o tempo de 120 s (para acetona e metanol).  

Como era esperado, a água não induziu alterações no Emax dos 

espécimes desmineralizados. Entre as soluções, o HEMA produziu uma taxa 

significantemente menor de enrijecimento e EMax (p<0,05). Isto ocorreu 

provavelmente devido ao alto peso molecular do HEMA, que poderia 

dificultar sua difusão nos espaços interfibrilares preenchidos com água. 

Quando sistemas adesivos são aplicados à dentina mantida úmida, a difusão 

dos monômeros, como o HEMA, é limitada à camada desmineralizada mais 
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superficial164. Embora não significante, diferenças na taxa de enrijecimento, 

causadas pelos outros solventes, podem ser explicadas pela habilidade dos 

solventes em estabilizar as fibrilas de colágeno através de interações 

moleculares entre os peptídeos adjacentes e entre estes e os solventes (Van 

der Waals, interações iônicas, ligações hidrofóbicas)109. Em outras palavras, a 

taxa de enrijecimento poderia estar relacionada a quão rápido os solventes 

removem a água permitindo o desenvolvimento das ligações interpeptídicas. 

Neste caso, um enrijecimento mais rápido não indicaria necessariamente que 

os espaços interfibrilares estão sendo preservados, mas sim que eles estão 

sendo rapidamente reduzidos. Em termos de alterações dimensionais, isto 

poderia causar uma contração inicial da matriz e a subseqüente re-expansão 

estaria na dependência do δh de cada solvente para impedir o 

estabelecimento de ligações interfibrilares109,110. Um estudo preliminar de 

CARVALHO (1995, comunicação pessoal) mostrou que a matriz de dentina 

desmineralizada desenvolve uma tensão de contração imediata quando a 

água é trocada pelos solventes. Um fenômeno similar tem sido observado 

quando a matriz de dentina desmineralizada é exposta aos ácidos107. O grau 

de enrijecimento causado pela desidratação química dos solventes parece 

estar relacionado ao δh de cada solvente; isto é, quanto maior o δh, menor o 

grau de enrijecimento. Por esta razão, solventes com alto valor de δh 

interagem preferencialmente com os peptídeos das fibrilas, desta forma, 

previnem o estabelecimento de P-H entre os próprios peptídeos, o que 
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poderia gerar o maior grau de enrijecimento da matriz tal qual quando a 

mesma é seca pelo ar 80,111. A dependência do tempo, em relação a um 

maior grau de enrijecimento, foi provavelmente devido ao tempo necessário 

para que os solventes se difundissem na matriz de dentina desmineralizada e 

no interior das fibrilas, seguido pelo tempo necessário para o 

estabelecimento das ligações moleculares. 

Neste estudo, o EMax da matriz de dentina desmineralizada variou de 

10.9 MPa em água para 37.4 MPa em acetona, depois de 20 minutos de 

imersão. Os valores para água estão muito próximos aos observados em 

outro estudo 111, contudo os valores para os espécimes imersos em solventes 

ou deixados ao ar ambiente (28.7 MPa) foram significantemente menores do 

que previamente reportado80. Isto é devido ao fato de que, neste estudo, os 

espécimes permaneceram imersos nos solventes por 20 min, enquanto em 

estudos prévios eles permaneceram equilibrados por 30 min80 ou 60 min111 

antes da execução do teste. Isto indica que o grau de enrijecimento poderia 

aumentar caso os espécimes permanecessem imersos nos solventes por um 

tempo maior. O enrijecimento inicial é provavelmente causado pelo 

deslocamento da água, que se encontra de uma forma livre entre os espaços 

interfibrilares, ou seja, não forma ligações. E o enrijecimento posterior ocorre 

mais lentamente, devido ao deslocamento das moléculas de água que se 

encontram unidas às fibrilas de colágeno. Contrariamente ao que se 

esperava, os espécimes expostos ao ar não apresentaram maior valor de 
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EMax. É provável que a taxa lenta de evaporação da água, a 44% de UR do 

ambiente, não permitiu uma desidratação completa dos espécimes durante 

os 20 min do teste; permitindo a presença de água residual na matriz, desta 

forma impedindo o aumento do módulo de elasticidade.  Adicionalmente, a 

projeção da curva do EMax em função do tempo (gráfico 5.1.3 (A)), indica 

que o módulo poderia aumentar se os espécimes permanecessem mais 

tempo imersos nos solventes ou expostos ao ar.  

Em condições clínicas, misturas de solventes e monômeros são 

aplicadas na superfície dentinária por 20-30 s. Embora a distância para 

difusão dos monômeros em condições clínicas sejam muito menores (1-5 

µm), o tempo de aplicação poderia permitir um grau de enrijecimento capaz 

de prevenir o colapso das fibrilas enquanto os solventes são evaporados 35. 

Quando misturas experimentais à base de 35% de HEMA com 65% de 

metanol ou etanol foram aplicadas na superfície dentinária seca por 60s, a 

combinação de re-expansão e enrijecimento da matriz de colágeno foi 

provavelmente o suficiente para manter os espaços interfibrilares expandidos 

para permitir a infiltração dos monômeros, resultando em maior valor de 

RU26. Diante do exposto, fica claro que se a matriz de dentina 

desmineralizada for desidratada quimicamente, ao mesmo tempo em que os 

espaços interfibrilares são preservados, solventes com alto valor de δh são 

desejados. Dentro das limitações inerentes a este experimento, podemos 

especular que o curto tempo clínico correntemente utilizado na obtenção da 
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união resina/dentina deve ser reavaliado para se obter uma otimização da 

união.   

 

6.2 (A)- Discussão e análise do resultado relativo ao experimento 

de relaxamento das tensões da dentina desmineralizada 

  

 A literatura reporta que a RU obtida pelos sistemas adesivos à dentina 

pode ser alterada pela taxa de difusão dos monômeros na matriz de dentina 

desmineralizada93. Desta forma, poderá existir uma zona desmineralizada 

que não é totalmente infiltrada pelos monômeros resinosos, culminando na 

existência de fibrilas de colágeno sem a devida proteção138,144. Esta região, 

sem a presença do suporte mineral, possui um módulo de elasticidade 

inferior ao do substrato mineralizado, sendo suscetível à hidrólise pelos 

fluidos bucais e conseqüentemente, pode ser um caminho para que ocorra 

nanoinfiltração127.  As fibrilas não protegidas representam uma zona frágil, 

suscetível às tensões geradas pela contração de polimerização e pelas forças 

oclusais durante a mastigação, comprometendo a integridade da interface 

adesiva e, ultimamente, a restauração. Devemos nos ater à importância do 

conhecimento das propriedades elásticas da dentina, principalmente da sua 

porção orgânica, na determinante das suas propriedades mecânicas e como 

esse substrato reage aos efeitos dos procedimentos adesivos durante a 

confecção das restaurações estéticas. Os sistemas adesivos podem alterar 
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estas propriedades em um curto período de tempo. A literatura nos 

demonstra que a interação de HEMA, solventes e os polipeptídios das fibrilas 

de colágeno, interferem com as propriedades do substrato 

desmineralizado35,93,109.  

 A dentina é caracterizada por ser um material visco-elástico76,154, isto 

é, exibe propriedades elásticas dos sólidos e viscosidade dos líquidos. Estas 

propriedades podem ser qualificadas através de testes laboratoriais pela 

medida do creep e do relaxamento das tensões167. No presente experimento, 

optou-se por determinar o relaxamento das tensões da matriz de dentina 

desmineralizada após o seu equilíbrio em soluções como o HEMA e solventes 

anidros. De acordo com os resultados obtidos, a resposta da matriz de 

dentina desmineralizada, com o relaxamento das tensões, foi dependente da 

solução em que foi equilibrada e da deformação induzida previamente. Desta 

forma, os resultados da tabela 5.2.1 (A), demonstram que, os solventes que 

apresentam baixo parâmetro de solubilidade para formação de P-H, tais 

como acetona, butanol, propanol ou HEMA, não impediriam o 

estabelecimento de ligações interpeptídicas das fibrilas, causando uma maior 

taxa de enrijecimento, com conseqüente aumento do módulo de elasticidade 

46,80,109,111. Assim, depois de cessada a tensão, as fibrilas de colágeno 

enrijecidas apresentariam uma capacidade de dissipação das tensões em 

diferentes graus, de acordo com a capacidade de solvência das soluções110. 

Provavelmente, esta taxa de solvência depende do peso molecular dos 
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solventes (isto é, da sua difusividade ou permeabilidade) e do seu δh (isto é, 

da sua capacidade de interagir com as fibrilas de colágeno, diminuindo seu 

módulo de elasticidade). Paralelamente, pôde ser observado que a 

dissipação das tensões da matriz desmineralizada equilibrada em água, 

etanol ou metanol, ocorreu em menor escala. A tensão máxima induzida por 

estes solventes à matriz foi inferior e, conseqüentemente, houve uma menor 

dissipação das tensões.  A 3% de deformação induzida, possivelmente não 

ocorreu uma aproximação entre as fibrilas de colágeno o suficiente para 

permitir o estabelecimento das interações entre os peptídeos e os solventes, 

ou entre os peptídeos das próprias fibrilas, de forma que de uma maneira 

geral, a taxa de relaxamento da matriz ocorreu em menor grau. A 5% de 

deformação permitida, a diferença entre a tensão máxima e a mínima 

induzida à matriz pelos solventes foi maior quando comparado a 3% 

(p<0,05). Quando os espécimes foram estirados a uma deformação de 10 % 

(400 µm), provavelmente tenha ocorrido uma deformação permanente da 

matriz de dentina, com conseqüente alteração das suas propriedades. Este 

raciocínio é baseado no fato de que as propriedades mecânicas da matriz de 

dentina são determinadas pelas ligações cruzadas entre as fibrilas de 

colágeno75 e pelo seu entrelaçamento molecular. Isto é, quando as fibrilas de 

colágeno são estiradas à fratura elas podem não quebrar, todavia podem 

desfibrilar ou desagregar150. Estas mudanças estruturais poderiam incluir o 

colapso dos túbulos dentinários e o deslocamento das fibrilas de colágeno. 
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Três principais eventos moleculares estão associados ao alongamento das 

fibrilas de colágeno, sob a ação de uma força. Eles incluem o estiramento 

molecular da tripla hélice da fibrila (isto é, um ligeiro alongamento entre as 

ligações de P-H; um aumento no tamanho das fendas localizado contíguo às 

moléculas no eixo longitudinal da fibrila, e um relativo deslizamento lateral 

das moléculas contíguo ao eixo central da fibrila 133,134. Os dois primeiros 

eventos permitem uma recuperação elástica se o alongamento não for 

excessivo, porém, o evento que se refere ao deslizamento molecular poderá 

alterar a fibrila de forma permanente112.  Esta provável alteração pode ter 

sido exacerbada pela prévia exposição dos espécimes aos solventes anidros. 

Adicionalmente, 60 min é tempo suficiente para que a água, presente nos 

espaços interfibrilares da matriz, possa ser trocada pelos solventes, com 

conseqüente aumento do módulo de elasticidade da matriz de dentina (de 

acordo com os dados obtidos do experimento anterior). A despeito de 

comparações diretas entre este experimento e o estudo proposto por 

TENGRAVE, CARTER, HOOD154, em 1995, os autores concluíram que o 

relaxamento da tensão da dentina humana pode ser alterado pela secagem 

com ar e por exposição a uma força de compressão a uma deformação 

constante de alta magnitude. CARRILHO et al. 17, 2004, demonstraram que 

espécimes desmineralizados em EDTA tiveram suas propriedades mecânicas 

alteradas após 1 ano armazenados em óleo mineral. Os autores especulam 

que o óleo mineral possa ter danificado a estrutura da fibrila de colágeno 
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durante o período de armazenagem.  Desta forma, pode-se especular que 

sob um alto valor de deformação constante, a reposta da matriz com o 

tempo, em relação à liberação das tensões 71 pode ser independente da 

condição de imersão inicial a que foi sujeita os espécimes. Para os autores, 

ocorreu uma exceção quando a água foi utilizada, o que está de acordo com 

o efeito plastificador da água sobre as fibrilas de colágeno80,112.  

 A análise da tabela 5.2.2 (A), demonstra que o tempo necessário para 

que houvesse uma queda de 50% do valor total da tensão máxima induzida 

aos espécimes pelos respectivos solventes foi proporcional à deformação 

permitida e ao tipo de solvente. O T1/2 variou de 0s para água (3% de 

deformação) para 33s para o butanol (10% de deformação). De acordo com 

os resultados, a resposta da matriz desmineralizada com o relaxamento das 

tensões tendeu a aumentar com uma maior deformação (3 para 5%). 

Provavelmente, a uma maior deformação ocorre um maior estiramento com 

conseqüente aproximação das fibrilas, o que gera uma maior competição 

intermolecular para estabelecimento ou impedimento das ligações 

interpeptídicas. Esta propriedade estaria na dependência direta do δh de cada 

solvente ou monômero, ou seja, da sua capacidade de estabelecer ou 

impedir o desenvolvimento das ligações interpeptídicas (cujo valor médio é 

de 18 (J/cm3)1/2). Estes achados não são corroborados pelo estudo de 

PASHLEY et al.112, 2003, em que o relaxamento das tensões não dependeu 

da porcentagem de deformação permitida para os espécimes. Contudo, os 
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espécimes eram mantidos imersos somente em água durante a execução dos 

testes, o que poderia explicar a diferença entre os resultados e demonstrar 

que, se o meio de imersão causar alguma alteração na estrutura do 

colágeno, esta será refletida em suas propriedades e será dependente das 

interações moleculares permitidas pela solução do meio. 

 Diante do exposto acima, de uma maneira geral, a taxa de 

relaxamento das tensões, induzida pelo enrijecimento das fibrilas de 

colágeno, parece estar relacionada com os respectivos δh das soluções 

empregadas, uma vez que o módulo de elasticidade do colágeno é 

inversamente proporcional ao seu conteúdo de água95 e a capacidade de 

desidratação dos solventes está relacionada com seus respectivos δh. A 

resposta da matriz aos álcoois alifáticos é interessante. Enquanto a saturação 

das fibrilas com água, metanol ou etanol poderia prevenir o estabelecimento 

de ligações interpeptídicas, a imersão em solventes como acetona, propanol, 

butanol ou HEMA não poderia prevenir o estabelecimento destas interações 

moleculares. Esta relação parece ser responsável pela reposta da matriz, em 

termos de relaxamento das tensões pelo tempo, ao enrijecimento causado 

pelas soluções com baixo valor de parâmetro de solubilidade.  
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PARTE B 

 

Os sistemas adesivos são compostos por monômeros resinosos e 

solventes orgânicos que possuem δh menores do que a água, portanto, 

quando aplicados sobre a dentina úmida causam uma contração imediata da 

matriz de colágeno92, prejudicando não somente a difusão do próprio 

adesivo para os espaços interfibrilares, mas também dificultando a 

evaporação da mistura solvente/água. Os solventes, ao carrearem a água 

presente entre os espaços interfibrilares, deveriam induzir a um 

enrijecimento da matriz, o que suportaria as tensões de contração durante a 

evaporação dos solventes, permitindo que mais mônomero remanesça entre 

esses espaços.  Paralelamente, quando a água evapora do adesivo, a relação 

entre água/monômero é alterada, com conseqüente diminuição da pressão 

de vapor da água, dificultando a sua evaporação total. Idealmente, todos os 

solventes e água deveriam ser completamente eliminados da camada do 

adesivo, para garantir uma eficiente difusão dos monômeros, também para 

que não tenham um efeito adverso na polimerização do adesivo64,131. Assim, 

pelo exposto acima, fica claro que dois fenômenos se contrapõem à 

completa evaporação da mistura solvente/água: colapso parcial da matriz 

desmineralizada causado pelos solventes e monômeros, e redução da 

pressão de vapor da água causada pelo aumento da concentração de 

monômero.  
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A ampla variedade na composição e nos métodos de aplicação de 

sistemas adesivos presentes no mercado torna difícil a comparação entre os 

grupos. Assim, neste estudo foram preparadas formulações experimentais 

com quantidades fixas de monômero (HEMA) e solventes, possibilitando uma 

comparação direta entre os grupos.  Uma forma de elucidar a provável 

interferência das alterações dimensionais das fibrilas de colágeno na 

evaporação dos solventes foi a utilização de cubos de dentina 

desmineralizados comparados a uma superfície livre. A razão estabelecida foi 

que diferentes solventes, com diferentes pressões de vapor, poderiam se 

comportar de maneira distinta em diferentes superfícies, e que isso 

influenciaria na taxa final de evaporação.   

 

6.2 (B)- Discussão e análise do resultado relativo ao experimento 

da taxa de evaporação de misturas à base de HEMA/solventes a 

partir de superfície livre e de dentina desmineralizada  

 

Os sistemas adesivos atuais são geralmente formulados com 

monômeros resinosos dissolvidos em solventes tais como acetona, etanol e 

água puros ou combinados96. Na maioria das soluções, o solvente é 

representado por um líquido, freqüentemente a água, e o soluto pode ser 

um sólido, gás ou líquido. Quando dois líquidos estão presentes, por 

exemplo, água e etanol, que são miscíveis em qualquer proporção, o 

solvente é considerado o líquido em maior quantidade. Desta maneira, os 
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solventes em maior concentração no presente estudo foram representados 

pela água, metanol, etanol ou acetona.  

De acordo com os resultados, a diferença na taxa de evaporação das 

misturas HEMA/solventes pode ser explicada pela pressão de vapor de cada 

solvente e da área disponível para que a evaporação ocorresse. De maneira 

que, era esperado que as interações moleculares, estabelecidas entre as 

fibrilas de colágeno e os solventes, pudessem atuar como um fator limitante 

na taxa de evaporação dos solventes. Ao contrário do esperado, a taxa de 

evaporação e a perda total de massa (%), nos cubos de dentina 

desmineralizados, foram maiores do que em superfície livre. Desta forma, 

uma evaporação mais rápida pode não indicar necessariamente que os 

espaços interfibrilares estão sendo mantidos, ou que eles estão sendo 

rapidamente reduzidos pela formação de ligações entre os peptídeos das 

fibrilas por meio de interações do tipo van der Waals ou interações iônicas 

109,110. De acordo com EDDLESTON et al.35, 2003, os autores afirmam que a 

diferença entre a capacidade de expansão e a de contração durante a 

evaporação dos solventes, determina quanto de HEMA remanesce nos 

espaços interfibrilares antes da polimerização do adesivo. Isto representa um 

passo crucial no mecanismo de adesão, em que a presença física do 

monômero impede a aproximação fibrilar, com a manutenção das fibrilas 

expandidas para subseqüente difusão dos monômeros. Paralelamente, a área 

disponível entre as superfícies foi diferente, de 24 mm2 para os cubos de 
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dentina e 4,55 mm2 para os cilindros de vidro, o que poderia explicar a 

diferença na taxa de evaporação. 

Independente da superfície avaliada, a menor taxa de evaporação e 

perda de massa total (%) ocorreu para mistura HEMA/água, embora sem 

diferença estatística da mistura HEMA/etanol. Quando a água evapora de 

misturas à base de HEMA/água, a concentração de HEMA aumenta devido ao 

fato desse monômero ser praticamente não volátil, dificultando a remoção 

dos traços residuais de água pela redução da pressão de vapor da mistura114 

.A taxa de evaporação da água,da superfície livre neste estudo, foi de 

encontro do reportado previamente por PASHLEY et al.114. Esta diferença nos 

valores pode ser atribuída à maior temperatura do ar do referido estudo 

(370C) quando comparado a este experimento (210C) 45. Entre os solventes 

anidros não houve diferença significante na taxa de evaporação e perda de 

massa ao final do prolongado tempo permitido para evaporação (10 min). 

Este achado é consistente com um estudo prévio1, embora em nosso 

experimento tenham sido utilizadas misturas experimentais. Neste estudo, os 

autores não verificaram diferenças na perda de massa entre sistemas 

adesivos à base de acetona e etanol após 75 dias de estocagem, com 

diferença para água. A despeito do comportamento entre os solventes 

anidros não ter sido diferente, houve uma tendência de maior perda de 

massa associada a um maior valor de pressão de vapor do solvente.  As 

misturas compostas de HEMA/acetona e HEMA/metanol, apresentaram uma 
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maior tendência de perda de massa devido ao fato destes solventes 

apresentarem pressão de vapor de 185mmHg e 120mmHg. Entre o etanol e 

água, a menor porcentagem de perda de massa poderia ser atribuída aos 

menores valores de pressão de vapor (54mmHg e 23mmHg, 

respectivamente).  

Conforme os solventes se evaporam da superfície, a concentração de 

monômeros resinosos aumenta proporcionalmente à quantidade de solvente 

que se evapora. Os monômeros resinosos possuem uma pressão de vapor 

muito baixa (praticamente não se evaporam) e o aumento gradativo de sua 

concentração causa uma redução significante da pressão de vapor da 

mistura20. Desta forma, é mais difícil remover os traços finais de solvente, 

mesmo em um tempo prolongado permitido para evaporação (gráficos 5.1.2 

e 5.1.3 (B)). Apesar das limitações do presente delineamento, ao 

extrapolarmos o presente resultado para um tempo clínico indicado para 

evaporação do solvente, pode-se especular que 30s não seria um tempo 

viável para correta evaporação dos solventes. YIU et al.173, 2005, 

demonstraram que cerca de 30% de solvente e água remanescem sem 

evaporar após a secagem de adesivos pelo tempo de 30 a 120s. Deve-se, 

portanto, adequar a técnica de secagem e aplicação do adesivo para 

maximizar a evaporação desses elementos voláteis de maneira a otimizar a 

adesão36. Quanto maior o tempo permitido para evaporação, até certo 
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ponto, maior quantidade de solvente e água irá evaporar e melhor será a 

qualidade da união116. 

A presença de solvente e água residual no adesivo pode comprometer 

de maneira severa a integridade da camada híbrida formada85. Haja vista 

que, no estudo de CHO, DICKENS29, 2004, um aumento na concentração de 

acetona em sistemas adesivos de frasco único diminuiu os valores de RU, 

com a presença de fendas e fraturas ao longo da interface adesiva obtida. A 

água interfere com a obtenção de um polímero adequado, determinando a 

formação de um hidrogel potencialmente instável (poli-HEMA), que é 

suscetível à degradação enzimática ou hidrolítica pelos fluidos bucais59,164. De 

tal forma que, a incorporação de uma porcentagem de somente 9% de água 

em formulações de adesivos contribuiu para o detrimento das suas 

propriedades mecânicas116.  

Experimentos futuros, utilizando uma camada de dentina 

desmineralizada com dimensões clinicamente compatíveis, deveriam ser 

realizados para quantificar a habilidade de evaporação dos solventes nesta 

superfície.  

 

PARTE C 

 

Considerando a possibilidade de que não somente a desidratação por 

ar pode causar alterações dimensionais da dentina desmineralizada, mas 
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também os solventes e monômeros que compõem os sistemas 

adesivos35,80,109, o objetivo geral destes experimentos foi o de investigar se 

essas alterações dimensionais podem exercer influência na qualidade final de 

adesão. A influência dos parâmetros de solubilidade de solventes puros ou 

com misturas à base de HEMA/solventes, nas propriedades mecânicas e na 

RU da interface dentina/resina, tem sido reportada na literatura 26,35,80,109,111.  

Se a longevidade das restaurações adesivas estiver realmente na 

dependência da quantidade de resina que se infiltra nos espaços 

interfibrilares, as alterações dimensionais do substrato (contração das fibrilas 

de colágeno), causadas pelos próprios sistemas adesivos, podem 

comprometer a qualidade da união. 

Em estudos laboratoriais que investigam o comportamento da 

interface adesiva, o emprego do teste de microtração tem sido amplamente 

utilizado43. Outrossim, tem possibilitado a investigação de condições 

altamente relevantes na clínica, as quais não poderiam ser testadas com os 

testes convencionais de tração e cisalhamento. Segundo PASHLEY et al.105 

,1995, uma das principais vantagens do teste de microtração é a 

possibilidade de determinação do local de falhas quase que exclusivamente 

adesivas na interface, permitindo uma análise da real resistência de união 

entre o material e a estrutura dentária. Entre outras vantagens, podemos 

citar a possibilidade de obtenção de vários espécimes de um único dente, 

permitindo comparações intra e inter-dentes135; possibilidade de avaliação da 
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resistência adesiva em áreas diminutas125, o que favorece a mensuração da 

resistência adesiva em substratos clinicamente relevantes como dentina 

afetada por cárie91 ou dentina esclerótica143,176. Nesta parte do experimento, 

o método de microtração foi empregado com a finalidade de avaliar o efeito 

das interações dos adesivos experimentais com a dentina, com relação à 

resistência de união.  

 

6.1 (C)- Discussão e análise do resultado relativo ao experimento 

da importância do brilho superficial com a aplicação dos primers 

experimentais na RU à dentina  

 

A hibridização, caracterizada pela infiltração dos monômeros resinosos 

nos espaços interfibrilares, tem sido demonstrada como um mecanismo 

básico para obtenção de uma união efetiva ao substrato dentinário89.  Para 

manter a integridade estrutural das fibrilas de colágeno, exposta pelo 

condicionamento ácido, é recomendada a utilização dos primers dentinários 

para otimizar os valores de RU156. Entretanto, o aspecto de brilho superficial, 

obtido com a aplicação do primer, também influenciaria a resultante final da 

adesão? Esse questionamento impulsionou o delineamento experimental 

proposto. De fato, baseado nos resultados do presente experimento, a 

hipótese nula proposta foi rejeitada. Um maior número de camadas, ou seja, 

a manutenção do brilho de superfície, após a aplicação dos primers sobre a 

dentina, aumentou de maneira significante os valores de RU para todos os 
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primers experimentais utilizados. Nossos resultados sugerem que a 

manutenção do brilho superficial caracterizou-se por uma adequada 

evaporação do solvente da superfície dentinária e permeação eficiente dos 

monômeros resinosos no interior das fibrilas de colágeno. Embora não 

existam parâmetros confiáveis que assegurem que o processo de adesão 

microscópico se desenvolveu de maneira satisfatória, o brilho de superfície, 

presente após a aplicação do primer, poderia ser adotado como um 

parâmetro que assegure um maior valor de RU. Porém, é importante 

salientar que a aplicação em excesso do adesivo certamente levará a uma 

condição de brilho superficial, mas devido à grande quantidade de material 

presente. Assim, nessas condições, o brilho não será indício de que houve 

uma correta aplicação do adesivo. Está claro, portanto, que a condição ideal 

para a obtenção da camada híbrida deve conciliar a máxima permeabilidade 

dentinária à alta difusividade dos monômeros resinosos 88.  Cabe salientar 

que a variação do número de camadas aplicadas, para se conseguir o brilho 

de superfície empregado neste estudo, foi específica para as soluções 

experimentais desenvolvidas.  

Paralelamente, os melhores valores de RU associados a um maior 

número de camadas de primer, provavelmente se deveu ao fato de que uma 

camada mais espessa determina a formação de uma “lâmina” efetiva de 

adesivo sobre a dentina, minimizando os efeitos causados pela presença de 

oxigênio. A necessidade de uma espessura mínima de adesivo é suportada 
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por vários fatores. Na presença de oxigênio, este se difunde rapidamente 

pela camada do adesivo e compromete sua polimerização, portanto, uma 

camada muito fina pode simplesmente não ser polimerizada pela presença 

do oxigênio, comprometendo significantemente a união123. A problemática 

em torno da espessura da camada de adesivo pode parecer controversa se 

pensarmos que, uma camada bem fina, ou seja, o suficiente para preencher 

os espaços interfibrilares, seria a espessura de camada ideal. Vários estudos 

demonstram que camadas únicas, ou pouco espessas de adesivo, resultam 

em menores valores de RU 60,62, 115, porém este aspecto parece ser 

dependente do sistema adesivo utilizado 176.  

A despeito da utilização de soluções experimentais, os solventes 

utilizados para obtenção das misturas são encontrados nos sistemas adesivos 

disponíveis na clínica, como por exemplo, o etanol, presente no sistema 

Single Bond (3M/ESPE), e a acetona encontrada no adesivo Prime & Bond 

2.1 (Dentsply). O metanol, apesar de não ser comercialmente encontrado, 

foi aqui utilizado por apresentar valores de RU satisfatórios em outros 

trabalhos já realizados, os quais fazem parte dessa linha de 

investigação26,109. Esse efeito potencial na RU parece estar relacionado com o 

tipo de solvente empregado na composição do primer, sua concentração e o 

tempo de aplicação sobre a superfície dentinária65,118. 
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Como pôde ser notada, a responsabilidade por uma série de aspectos 

complicadores ao alcance da união satisfatória está na dependência da 

técnica adesiva e da composição dos sistemas adesivos disponíveis.  

 

6.2 (C)- Discussão e análise do resultado relativo ao experimento 

da RU à dentina utilizando primers experimentais  

 

Os resultados deste estudo mostraram que o tipo de solvente, 

empregado na composição das soluções experimentais à base de 

35%HEMA/solventes, afetou de maneira significante os valores de RU da 

interface dentina/resina. A armazenagem em água levou a uma redução na 

RU para a maioria dos primers empregados. Isto requer a rejeição da 

hipótese nula proposta anteriormente. A RU , obtida no prazo de 24 horas, 

pode ser explicada pela habilidade dos solventes em re-expandir a matriz 

desmineralizada que foi mantida seca. A estrutura em tripla hélice da matriz 

de colágeno é mantida pela formação de ligações por meio de P-H entre os 

peptídeos das moléculas vizinhas78,79. Quando imerso em água, os peptídeos 

das moléculas do colágeno formam preferencialmente ligações com as 

moléculas de água, devido ao seu alto valor de parâmetro de solubilidade 

para formação de P-H (δh) de 37.3 (J/cm3)1/2, que é muito maior que o valor 

estimado para atração molecular interpeptídeos (18 (J/cm3)1/2) 109. Em 

sistemas adesivos que empregam o condicionamento ácido, a lavagem da 

superfície dentinária com água permite que os espaços interfibrilares se 
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mantenham em uma condição expandida 21,108,109. De acordo com NAKAOKI 

et al.93, 2000, quando a superfície dentinária é seca com jatos de ar por 30 

s, a maior parte da água localizada nos espaços interfibrilares é removida por 

evaporação, permitindo uma aproximação interfibrilar. Desta forma, devido à 

ausência de água com concomitante formação das ligações interpeptídicas 

por meio de P-H, a matriz desmineralizada permanece estabilizada em uma 

condição rígida, porém contraída 46,80. De maneira que a difusão dos 

monômeros resinosos é dificultada pela redução dos espaços 

interfibrilares51,104. Uma forma de contornar este problema, com a 

conseqüente re-expansão dos espaços, seria a utilização de primers que 

contenham solventes com alto valor de δh, que seja maior do que o dos 

peptídeos das fibrilas26; desde que o HEMA sozinho não é capaz de re-

expandir a matriz colapsada21,93. Em um estudo prévio, CARVALHO et al.26, 

2003, utilizaram solventes em soluções experimentais de acordo com a 

capacidade destes de induzir à re-expansão da matriz colapsada109. 

Baseando-se neste raciocínio, seria provável que a mistura HEMA/água 

induziria a um maior grau de expansão em uma velocidade mais rápida110. 

Entretanto, a RU obtida com o uso deste primer foi a de menor valor. 

Provavelmente, isto tenha ocorrido em virtude do efeito plastificador da água 

sobre o colágeno, desde que o colágeno apresenta um baixo módulo de 

elasticidade, entre 5-10 MPa. Quando a matriz desmineralizada infiltrada por 

HEMA/água é seca para evaporar a água, a matriz não se apresenta 
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enrijecida o suficiente para suportar tensões diminutas de contração que 

ocorrem durante a evaporação, de maneira que retorna à condição de 

colapso, com a permanência do HEMA entre os espaços interfibrilares26. 

Outro aspecto estaria associado à permanência de água residual entre as 

fibrilas, que poderia interferir com a polimerização adequada do 4-META-

TBBO. A resultante de menor valor de RU, em decorrência da redução dos 

espaços interfibrilares, é corroborada pelos valores das misturas de 

35%HEMA em acetona e propanol26. Solventes com menores valores de δh 

são incapazes de re-expandir a matriz colapsada109, dificultando a permeação 

dos monômeros. Desta forma, a obtenção de uma adesão otimizada não 

somente depende da capacidade de re-expansão da matriz desmineralizada, 

mas também da manutenção da sua condição de expansão durante os 

procedimentos adesivos; principalmente no passo operatório que envolve a 

evaporação dos solventes26,35.  

Quando o metanol e etanol foram utilizados como solventes nas 

soluções experimentais, ocorreu uma re-expansão da matriz em menor 

escala comparado à água, entretanto, esta expansão foi mantida devido à 

capacidade de enrijecimento destes solventes em uma velocidade 

relativamente rápida 35,80,110. Neste estudo, a manutenção dos primers 

experimentais sobre a superfície dentinária foi de 30s, ao invés de 60s26. 

Enquanto essa redução no tempo parece não ter afetado a capacidade de re-

expansão e, particularmente, na taxa de evaporação do metanol e etanol, 
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pode ter, contudo, comprometido a evaporação de água, resultando em um 

menor valor de RU quando comparado ao estudo anterior26. A despeito da 

alta taxa de evaporação da acetona (185mmHg) e do propanol (41mmHg), o 

menor valor de RU obtido com estes solventes se deveu à sua incapacidade 

de re-expandir a matriz previamente contraída pela secagem.  

Baseado na literatura atual32,33,55,136, reduções nos valores RU são 

esperados quando se armazena os espécimes em água. A água tem a 

capacidade de degradar tanto o polímero obtido quanto a fibrila de colágeno 

que permanece sem a proteção dos monômeros resinosos17. Neste estudo, 

torna-se claro que ambos os mecanismos estiveram envolvidos na redução 

da RU ao prazo de 6 meses e 1 ano. Relativamente, maior decréscimo neste 

valor foi observado para misturas à base de água e acetona (Tabela 5.2.5 

(C)). Para o grupo que utilizou o primer à base de acetona, a fibrila de 

colágeno permaneceu contraída e exposta à água durante a armazenagem. 

Desde que a fibrila de colágeno exposta não foi infiltrada pelos monômeros 

resinosos, a matriz permaneceu suscetível à degradação pelas 

metaloproteínases, que são enzimas presentes no próprio hospedeiro113. No 

grupo à base de HEMA/água, é provável que a presença de água residual 

tenha comprometido a polimerização do adesivo com a formação de um 

hidrogel, tornando-o suscetível à degradação pela água durante a 

armazenagem17,18,131. Desta forma, pode-se considerar a possibilidade de 

que ambos os mecanismos de degradação estiveram presentes, haja vista 
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que o uso de sistemas adesivos à base de água não necessariamente implica 

na formação de uma camada híbrida totalmente infiltrada pelos monômeros 

resinosos164. De acordo com este raciocínio, o propanol, apesar de não ter 

capacidade de re-expandir a matriz, apresenta uma maior taxa de 

evaporação (41mmHg) quando comparada à água (23mmHg), o que 

resultou em uma permanência de menor quantidade de solvente residual. 

Para os grupos à base de HEMA/etanol e HEMA/metanol, a RU foi reduzida 

durante o período de armazenagem, porém em menor taxa. A manutenção 

dos espaços interfibrilares expandidos com o uso destes solventes permitiu 

uma maior difusão dos monômeros resinosos, com conseqüente proteção 

das fibrilas de colágeno. Adicionalmente, a maior taxa de evaporação do 

metanol (120mmHg) e etanol (54mmHg) em relação ao propanol e a água 

pode ter permitido uma melhor polimerização do adesivo. A estabilidade nos 

valores de RU, de 6meses para 1 ano, provavelmente ocorreu devido ao 

protocolo de armazenagem adotado para este experimento. Durante o prazo 

de armazenagem avaliado, os espécimes permaneceram imersos em água 

deionizada, a qual não foi trocada em nenhum período de estocagem. Desta 

forma, é possível que tenha ocorrido um equilíbrio entre a transferência de 

íons cálcio entre a dentina e a solução de armazenagem, visto que a maior 

queda no valor de RU foi observada para o período compreendido entre 24 

horas e 6 meses. É possível que uma maior redução na resistência pudesse 
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ter ocorrido se a solução fosse trocada regularmente durante o período de 

armazenagem73. 

Este estudo corrobora achados prévios e sugere que a utilização de 

uma combinação adequada de monômeros resinosos e solventes anidros, 

que sejam capazes de re-expandir a matriz de dentina desmineralizada seca, 

poderia ser uma alternativa viável para minimizar os malefícios da presença 

da água durante o procedimento adesivo à dentina. 

 

Considerações finais 

 

A teoria dos parâmetros de solubilidade favorece a compreensão da 

relação entre as alterações dimensionais, permeabilidade e propriedades 

mecânicas da matriz de dentina desmineralizada. O conhecimento originado 

destes experimentos permite que meditemos sobre como a obtenção da 

união é diretamente relacionada ao conhecimento do substrato dentário. De 

forma que, diante de todo o fundamento exposto, sem que pareça uma 

atitude precipitada, poderia ser sugerido o uso do metanol para substituir a 

água em uma técnica úmida de adesão. O metanol possui capacidade 

semelhante da água em manter os espaços interfibrilares expandidos, 

associado a uma alta taxa de evaporação, sem que cause uma contração das 

fibrilas após ser evaporado. Adicionalmente, os monômeros resinosos 

comumente empregados nos sistemas adesivos são altamente solúveis em 
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metanol, permitindo que se infiltrem na matriz de dentina preenchida por 

este solvente. Estas novas teorias podem servir de base para o 

desenvolvimento de novos materiais que visem a uma melhora na qualidade 

da união. 
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77..CCoonncclluussõõeess  
 

Baseado nas hipóteses propostas no presente experimento, é lícito 

concluir que: 

1- A água (controle) não induziu a um enrijecimento da matriz de dentina 

desmineralizada. A taxa de enrijecimento da matriz de dentina 

desmineralizada é, ambos, tempo e solvente dependente; 

 2- O relaxamento das tensões da matriz de dentina desmineralizada foi 

dependente do tipo de solvente e da deformação permitida; 

3- A taxa de evaporação de misturas experimentais à base de 

HEMA/solventes foi influenciada por ambos, os tipos de solvente e de 

superfície; 

4- O brilho superficial, obtido com a aplicação de um número maior de 

camadas dos primers experimentais, aumentou os valores de RU para todas 

as soluções; 

5- Maiores valores de RU foram obtidos com misturas à base de etanol e 

metanol, independente do período de armazenagem. A armazenagem em 

água reduziu os valores de RU para a maioria das soluções experimentais 

avaliadas. 

 Diante do exposto, todas as hipóteses nulas anteriormente propostas 

foram rejeitadas. 
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AAbbssttrraacctt  
 

THE ROLE OF SOLVENTS ON BONDING TO DENTIN  

 

The present study aimed to test the effect of the molecular interactions 

between solvent and pure monomers with demineralized dentin matrix on its 

mechanical properties, evaporation rate and consequent change in the bond 

strength (BS). The mechanical properties were determined by measuring the 

apparent maximum modulus of elasticity (EMax) and stress relaxation (SR). 

The results indicated that the Emax is both time and solvent dependent; 

accordingly, the SR was both strain and solvent dependent. The weight loss 

(%) and evaporation rate of experimental mixtures 

(35%HEMA/65%solvents) were determined by the measuring of weight loss 

over time from different surfaces (demineralized dentin cubes x free 

surface). The overall evaporation rate and weight loss were higher for dentin 

cubes and dependent of solvents. The bond strength (BS) was determined 

by the microtensile test. The effects of surface shininess on bond strength of 

experimental primers to dentin were evaluated. Dentin surfaces were acid-

etched, primed with experimental mixtures in two (not shiny) or three 

(shiny) coats. For the all primers the presence of a shiny surface significantly 

improved resin-dentin bond strengths. The influence of storage time in resin-
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dentin bond strength mediated by experimental HEMA/solvent primers was 

determined. Part of specimens were tested after 24 hour storage in deionized 

water (control) and remaining specimens were tested after 6 months and 1 

year of storage in the same condition. Water storage resulted in reduced 

bond strength for most of the primers. This study develops a rationale that 

employs the solubility parameter theory to describe and analyze molecular 

interactions that occur during adhesive procedure to dentin, seeking to 

establish the cause-effect relationship. 
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