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RESUMO 

 

ALMEIDA, CG. Influência do laser de Er: YAG e da broca de cerâmica na microtração de um 

sistema adesivo autocondicionante em dentina desmineralizada após envelhecimento. 52 f. 

[Tese de Doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto. 2015. 

 

Este estudo avaliou a influência do laser de Er: YAG e da broca de cerâmica em baixa rotação 

na adesão de um sistema adesivo autocondicionante na dentina desmineralizada após 

envelhecimento. Oitenta terceiros molares humanos hígidos tiveram suas raízes e seus terços 

oclusais seccionados. As câmaras pulpares foram preenchidas com resina composta e a 

dentina foi desgastada com lixas de granulação decrescente para padronização da smear 

layer. Os espécimes foram isolados com esmalte cosmético ácido resistente para a indução de 

cárie artificial. Após 28 dias de ciclagem de pH, os espécimes foram aleatoriamente divididos 

em quatro grupos, de acordo com o método de remoção do tecido cariado: (WR) sem 

remoção, (L) Laser de Er: YAG, (B) Broca Carbide em turbina de baixa rotação, (C) Broca de 

Cerâmica em turbina de baixa rotação. Após a remoção do tecido cariado, os espécimes foram 

restaurados com o adesivo autocondicionante Clearfil SE Bond e restaurados com resina 

composta Filtek Z 350. Os espécimes permaneceram em estufa a 37oC durante 24 horas e 

então foram seccionados para produzir palitos com área de secção transversal de 1 mm2. Cada 

grupo foi dividido em dois grupos antes do envelhecimento – (NA) sem envelhecimento e (H) 

imersão em hipoclorito de sódio 10% por três horas – compondo oito grupos (n = 10) – WRNA, 

LNA, BNA, CNA, WH, LH, BH e CH. Os espécimes foram submetidos ao teste de microtração 

em máquina universal de testes com velocidade de 0.5 mm/min (MPa). A classificação dos 

padrões de fratura foi realizada com lupa estereoscópica com aumento de 90 X. O teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis 5% demonstrou significância estatística para a interação entre 

os fatores analisados (remoção do tecido cariado e envelhecimento). O teste complementar 

de Mann-Whitney 5%, demonstrou que os maiores valores de resistência adesiva foram 

observados quando o tecido cariado foi removido com o método convencional utilizando a 

turbina de baixa rotação, tanto para a broca carbide (BNA) como para a broca de cerâmica 

(CNA) sem envelhecimento, que foram diferentes estatisticamente dos demais grupos. Após 



 
 

o envelhecimento, a broca de cerâmica (CH) obteve o melhor resultado e foi estatisticamente 

similar à broca carbide (BH). O grupo BH foi estatisticamente similar ao laser de Er:YAG, com 

(LH) ou sem (LNA) envelhecimento, e ao tecido desmineralizado com envelhecimento (WRH) 

que foram os menores valores obtidos. A broca de cerâmica em turbina de baixa rotação 

influenciou negativamente a resistência adesiva do adesivo autocondicionante após 

envelhecimento e o laser de Er: YAG influenciou negativamente a resistência do adesivo 

autocondicionante em ambas as condições testadas. 

 

 

Palavras chave: Resistência dos materiais, adesivo dentinário, lasers, dentina, cárie dentária.  



 
 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA, CG. Influence of Er: YAG laser and ceramic bur on the micro-tensile bond strength 
of a self-etch adhesive system in demineralized dentin after aging. 52 f. [Tese de Doutorado]. 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2015. 
 

The purpose of this study was to evaluate the influence of Er: YAG laser and conventional 

method of caries removal employing ceramic bur on the bond strength of a self-etching 

system in demineralized dentin after aging. Eighty recently extracted non-carious human third 

molars were cut and ground to expose a flat dentin surface. Each tooth was submmited to pH 

cycles to produce artificial caries affected dentin. The specimens were divided according to 

the method of caries removal: (WR) without removal, (L) Er: YAG laser, (B) Carbide bur at low 

speed, (C) Ceramic bur at low speed. After that, the specimens were restored with a self-etch 

adhesive system (Clearfil SE Bond) and composite resin (Filtek Z 350). The restored teeth were 

stored in distilled water at 37oC for 24 hours and thereafter-sectioned perpendicular to the 

bonded interface with a refrigerated low-speed diamond disc to produce sticks 1 mm2 cross-

seccional area. Then, each group was divided into two groups before aging in 10% sodium 

hypocloride (n = 10): NA (No aging) – WRNA, LNA, BNA, CAN and H (immersion in 10% sodium 

hypocloride for 3 hours) – WRH, LH, BH, CH. The microtensile bond strength (microTBS) test 

was performed in a universal test machine with a crosshead speed of 0.5 mm/minute. Bond 

strengths were calculated in MPa and analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney at a 0.05 

level of significance. Failure patterns were examined with a stereomicroscope. The results 

showed that there were statistical significance for the interaction between the factors 

analyzed (removal of decayed tissue and aging). The highest bond strength values were 

observed for both ceramic bur (CNA) and carbide bur (BNA) without aging, which were 

statistically different from the other groups. After aging, the ceramic bur (CH) and carbide bur 

(BH) were statistically similar and showed the highest µTBS values. Ceramic bur at low speed 

seemed to be a conservative alternative for the removal of carious tissue and more studies 

are necessary to establish a more favorable bond strength over time using self-etch adhesive 

systems. 

 

Key Words: Materials strength, dentin caries, lasers, caries-excavation, dentin adhesive.  
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INTRODUÇÃO  

 

A manutenção da dentina afetada por cárie e o desenvolvimento de preparos 

cavitários minimamente invasivos, visam preservar o máximo de estrutura dentária sadia 

(Massler, 1967; Tyas et al., 2000; Sattabanasuk, 2006). A dentina infectada por cárie, 

desnaturada e contaminada deve ser completamente removida da parede pulpar da cavidade, 

deixando a dentina afetada por cárie, a qual pode ser remineralizada em dentes vitais após a 

restauração (Massler, 1967; Kidd, 2004; Sattabanasuk et al., 2006; Momoi et al., 2012; Joves 

et al., 2013). Portanto, a dentina afetada por cárie é predominantemente o substrato clínico 

para adesão na maioria dos preparos cavitários (Joves et al., 2013). As paredes circundantes 

devem ser completamente limpas, expondo tecido hígido, para assegurar adesão e selamento 

da cavidade satisfatórios. As margens da cavidade bem seladas irão determinar o sucesso das 

restaurações adesivas a longo prazo, especialmente em relação à paralisação da lesão de cárie 

(Mertz-Fairhurst et al., 1998). 

Diferentes métodos são utilizados clinicamente para remover a dentina infectada, tais 

como escavação com base na cor e dureza dentinárias (Pugash et al., 2009; Joves et al., 2013), 

emprego de corantes para posterior utilização de brocas, agentes químicos e laser de Er:YAG 

(Fusayama, 1988; Itoh et al., 2009; Pugash et al., 2009; Neves et al., 2011). O método 

convencional de remoção da lesão de cárie envolve a utilização de broca de aço ou carbide 

montadas em turbina de baixa rotação. Embora sejam muito eficientes em relação ao tempo 

de trabalho (Banerjee et al., 2000), a decisão de quando parar a remoção do tecido cariado 

utilizando essas brocas é muito subjetiva, e basicamente depende do conhecimento e da 

experiência clínica do operador (Banerjee et al., 2000; Banerjee et al., 2010; Neves et al., 

2011).  

O método convencional também pode ser utilizado empregando brocas de cerâmica, 

que apresentam base de alumina com zircônia estabilizada. São consideradas autolimitantes 

durante a remoção do tecido cariado. O potencial minimamente invasivo foi observado, uma 

vez que as cavidades produzidas utilizando a broca de cerâmica foram próximas das medidas 

realizadas para obtenção do tamanho real da cavidade, porém a eficiência de remoção do 

tecido cariado foi comprometida segundo os autores, porque esta broca permitiu a 

permanência de uma quantidade maior de tecido cariado do que seria o ideal (Neves et al., 
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2011). Contudo, um treinamento para sua utilização, aplicando a pressão adequada 

poderia aumentar sua efetividade de remoção de tecido cariado (Neves et al., 2011). 

A remoção de cárie utilizando o laser de Er: YAG tem sido utilizada por ser um método 

com menor sensibilidade(Keller e Hibst, 1997; Cozean et al., 1997; Evans et al., 2000), menor 

desconforto, alta aceitabilidade do paciente (Kotlow, 2004; Liu et al., 2006), redução do 

estresse e da fadiga do profissional (Sulewski, 2000), aumento da resistência à 

desmineralização do esmalte (Mathew et al., 2013) e maior preservação dos tecidos dentários 

durante o preparo cavitário (Hibst e Keller , 1989; Gimbel, 2000; Keller e Hibst, 1997; Neves et 

al., 2011). O laser de Er: YAG apresenta a melhor interação com os tecidos mineralizados, 

atribuída ao seu comprimento de onda de 2,94 m que coincide com o pico máximo de 

absorção da água, o que potencialmente favorece uma alta absorção para todos os tecidos 

biológicos, incluindo esmalte e dentina. A remoção seletiva da lesão de cárie pode ser 

favorecida devido à afinidade do laser de Er: YAG pelas moléculas de água, e o tecido 

altamente desorganizado possui maior conteúdo de água em relação ao tecido sadio.  

Para que os procedimentos restauradores em dentina afetada por cárie com sistemas 

adesivos autocondicionantes sejam validados para sua utilização na prática clínica, o efeito da 

degradação da interface adesiva ao longo do tempo deve ser avaliado. O presente estudo foi 

elaborado com base na escassez de estudos avaliando a força de adesão em longo prazo aos 

tecidos dentários desmineralizados utilizando diferentes métodos de remoção de tecido 

cariado, e das controvérsias existentes em relação aos sistemas adesivos a serem utilizados 

nestes substratos modificados pela irradiação laser e pela broca de cerâmica. 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a influência do laser de Er:YAG e do 

método convencional empregando broca de cerâmica na adesão de um sistema 

autocondicionante na dentina desmineralizada após envelhecimento. 
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PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi: 

 

- Avaliar in vitro a influência do laser de Er: YAG e da broca de cerâmica montada em turbina 

de baixa rotação na adesão de um sistema adesivo autocondicionante na dentina 

desmineralizada após envelhecimento, por meio da análise da resistência adesiva.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Delineamento experimental 

 

Os fatores em estudo foram o método de remoção de tecido cariado em quatro níveis: 

(WR) Sem remoção; (L) Laser de Er: YAG (250 mJ, 4 Hz, modo focado); (B) Broca Carbide 

(Microdont, São Paulo, Brasil) em turbina de baixa rotação; (C) Broca de cerâmica (Cerabur, 

Komet Dental, Lemgo, Germany) em turbina de baixa rotação e envelhecimento da interface 

adesiva em dois níveis: (NA) Sem envelhecimento (24 horas de armazenamento em água 

destilada a 37oC) e (H) Com envelhecimento - Imersão em hipoclorito de sódio a 10% durante 

3 horas (Toledano et al., 2012). A dentina foi submetida a um protocolo de desmineralização 

para indução de lesão de cárie artificial (Marquezan et al., 2009). 

A amostra do experimento foi composta de 80 fragmentos de dentina divididos 

aleatoriamente em 8 grupos. Foi utilizado o sistema adesivo autocondicionante Clearfil SE 

Bond (Kuraray CO. LTD., Umeda, Osaka, Japan). A variável de resposta quantitativa foi a análise 

da resistência adesiva por meio de microtração (MPa)  

 

Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo/ Plataforma Brasil, 

obtendo parecer favorável, CAAE 24318813200005419 (Anexo), e após sua aprovação os 

dentes utilizados na pesquisa foram cedidos pelo Biobanco de Dentes Humanos da FORP/USP.  

 

Amostra 

 

Oitenta terceiros molares hígidos recém-extraídos foram selecionados, limpos com o 

auxílio de cureta periodontal e receberam profilaxia com pedra pomes e água, utilizando 

escovas de Robinson em turbina de baixa rotação (KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda., Santa 

Catarina, Brasil). Os dentes foram examinados com lupa estereoscópica (Carl Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha) com aumento de 10 X, com a finalidade de detectar possíveis trincas, 
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lesões de cárie ou alterações estruturais que pudessem comprometer o experimento. Em 

seguida, os dentes foram armazenados em solução de Timol a 0,1%, à temperatura de 4oC por 

um período de 48 horas para a desinfecção e formam lavados em água corrente por 24 horas. 

 

Preparo dos espécimes 

 

Os dentes foram seccionados para remoção das raízes e dos terços oclusais com disco 

diamantado (Struers A/S, Dinamarca) refrigerado com água em cortadeira metalográfica 

(Minitom, Struers A/S, Dinamarca). As câmaras pulpares foram preenchidas com resina 

composta e as superfícies dentinárias desgastadas com lixas d’água de granulação #400, #600 

e #1200 em uma politriz (Aropol 2V, Arotec Indústria e Comércio, São Paulo, Brasil) para total 

remoção do esmalte remanescente e padronização da smear layer (Figura 1). Após este 

procedimento, as superfícies dentinárias foram avaliadas em lupa estereoscópica (Carl Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha), com aumento de 40 X para assegurar que o esmalte foi totalmente 

removido. Finalizando esta etapa, os dentes permaneceram em água deionizada a 4o C 

durante 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagens demonstrando o preparo dos espécimes: (a) terceiro molar hígido, (b) profilaxia 
com pedra pomes e escova Robinson em baixa rotação, (c) corte da raiz e (d) da superfície oclusal, 
(e, f) acréscimo de resina composta na região de câmara pulpar, (g, h) politriz utilizada para o 
desgaste, (i) aspecto do dente após o desgaste. 

 

 

 

 

a b c d 

e f 

g h i 
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Indução da Lesão de Cárie Artificial  

 

Para a indução da lesão de cárie artificial, os espécimes foram isolados com esmalte 

cosmético ácido resistente deixando exposta uma área aproximada de 5 mm X 6 mm da 

superfície dentinária para serem submetidos a um protocolo de ciclagem de pH (Marquezan 

et al., 2009). Os espécimes foram imersos individualmente em 10 mL de solução 

desmineralizante composta por 2,2 mM CaCl2, 2,2 mM NaH2PO4, 50 mM de ácido acético (pH 

4,8) durante 8 horas. A seguir, foram lavados em água destilada, secos e imersos em 10 mL de 

solução remineralizante composta por 1,5 mM CaCl2, 0,9 mM NaH2PO4, 0,15 M KCl (pH 7,0) 

durante 16 horas. Os espécimes permaneceram em temperatura ambiente durante 28 dias 

de ciclos, com trocas diárias das soluções (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ciclagem de pH: (a) o espécime isolado com esmalte 
ácido resistente, delimitando a área de dentina exposta e (b) o 

espécime fixado em cera em frasco utilizado para a ciclagem de pH. 

 

Remoção do tecido cariado 

 

Os espécimes foram divididos em quatro grupos de acordo com o método de remoção 

do tecido cariado: (WR) Sem remoção; (L) Laser de Er: YAG (250 mJ, 4 Hz, modo focado); (B) 

Broca Carbide (Microdont, São Paulo, Brasil) em turbina de baixa rotação; (C) Broca de 

cerâmica (Cerabur, Komet Dental, Lemgo, Germany) em turbina de baixa rotação. 

Para os espécimes do grupo WR, não houve remoção de tecido cariado. 

No grupo L, os espécimes foram irradiados com o laser de Er:YAG (Fidelis Er III, Fotona, 

Ljubljana, SLOVENIA), com a caneta R02, no modo não contato, energia por pulso de 250 mJ, 

a 

b 
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frequência de 4 Hz, distância focal de 7 mm, com diâmetro do spot de 0,9 mm e fluxo de água 

e de ar 6 mL/min, comprimento de onda de 2,94 m, operado no regime de microssegundos 

(SP), com duração de pulso de 300 s, energia máxima por pulso de 1,5 J. A irradiação da 

dentina desmineralizada foi auxiliada por um feixe guia direcionando a emissão do laser de 

Er:YAG na área a ser irradiada aplicado em toda a área exposta de dentina. A potência de 1 W 

foi mensurada por meio de um medidor de potência (FieldMax II-TOP, Coherent Inc., Santa 

Clara, USA).  

 No grupo B a remoção do tecido cariado foi realizada com broca carbide esférica 

(Microdont, São Paulo, Brasil) montada em turbina de baixa rotação (KaVo do Brasil Ind. Com. 

Ltda., Joinvile, SC, Brasil), sendo substituída a cada três preparos. 

 No grupo C o tecido cariado foi removido com a broca de cerâmica (CeraBur - Komet 

Dental, Lemgo, Alemanha) montada em turbina de baixa rotação (KaVo do Brasil Ind. Com. 

Ltda., Joinvile, SC, Brasil), sendo substituída a cada três preparos. 

Tanto a caneta do laser quanto a turbina de baixa rotação foram fixadas em um 

dispositivo que permite a programação automática da varredura do espécime de maneira 

padronizada (Figura 3). A área e o tempo de irradiação e de utilização das brocas foram 

definidos em estudo piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Remoção do tecido cariado: (a) máquina de varredura (b) laser de Er: YAG (Fidelis 
Er III, Fotona, Ljubljana, SLOVENIA), (c) broca carbide e (d) broca de cerâmica em turbina de 
baixa rotação.  

 

 

 

 

a 

b c d 

http://www.coherent.com/products/?1016/FieldMaxII-TOP
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Aplicação do sistema adesivo e restauração dos espécimes 

 

Sobre as superfícies preparadas foi aplicado o sistema adesivo autocondicionante de 

dois frascos Clearfil SE Bond (Kuraray CO. LTD., Umeda, Osaka Japão), de acordo com 

protocolo estabelecido pelo fabricante, e a seguir os dentes foram restaurados com resina 

composta Z350 XT cor A2B (3M Dental Products, St. Paul, MN, EUA), sendo confeccionado um 

platô de resina com 4 mm de altura, aplicado em 4 incrementos de 1 mm cada, e 

fotopolimerizados (Fotopolimerizador Ultralux, Dabi Atlante S/A Ind. Médico Odontológicas, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil) durante 20 segundos após cada inserção de modo contínuo.  

 

Confecção dos palitos 

 

 Os espécimes foram armazenados em água destilada a 37oC por 24 horas e após este 

período dez dentes de cada grupo foram cortados para obter palitos com área de secção 

transversal de aproximadamente 1 mm2, empregando uma cortadeira metalográfica 

(Minitom, Struers, Dinamarca) e disco diamantado série 15LC de 0,3 mm de espessura (Struers 

A/S, Copenhagen, Dinamarca), sob refrigeração. A seguir, os palitos foram submetidos ao 

envelhecimento da interface adesiva (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4– Confecção dos palitos: (a, b, c) espécime posicionado na máquina de corte para 
secção dos palitos. 

 

Envelhecimento da interface adesiva 

 

Os quatro grupos (WR, L, B, C) foram divididos em dois subgrupos (n = 10), de acordo 

com o tempo de envelhecimento da interface adesiva.  

a b c 
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NA – Os espécimes não foram submetidos à técnica de envelhecimento. 

H – Imersão em hipoclorito de sódio a 10% (Neon Comercial Ltda., São Paulo, Brasil) durante 

três horas, seguido de lavagem em água destilada durante uma hora. 

Os grupos experimentais estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Descrição dos grupos experimentais 

 

Método de Remoção de 

tecido cariado 

Sem envelhecimento (NA) 

 

Com envelhecimento 

Imersão em NaOCl 10% (H) 

Sem Remoção (WR) WRNA WRH 

Laser de Er: YAG (L) LNA LH 

Turbina de baixa rotação 

Broca carbide (B) 

BNA BH 

Turbina de baixa rotação 

Broca de cerâmica – CeraBur (C) 

CNA CH 

 

 

Ensaio de microtração 

 

A medição da área transversal de cada palito foi realizada com um paquímetro digital 

(Mitutoyo, Tokyo, Japão). Os espécimes foram fixados pelas suas extremidades em garras para 

teste de microtração (modelo Geraldeli) por meio de um adesivo à base de cianocrilato 

(Loctite Super Bonder Power Flex Gel Control, Henkel LTDA., São Paulo, Brasil) acopladas em 

dispositivo para ensaio de Microtração, Modelo OD04 – Plus (Odeme Equipamentos Médicos 

e Odontológicos LTDA., Luzerna, Santa Catarina, Brasil) fixado na Máquina de Ensaio Universal 

(EMIC Equipamentos e Sistemas de Ensaio LTDA, São José dos Pinhais, PR, Brasil). O teste foi 

realizado a uma velocidade de 0,5 mm/min, utilizando uma célula de carga de 50 Kgf (Figura 

5). Os valores finais de resistência adesiva foram expressos em MPa (megapascal), calculados 

pelo programa de acordo com as áreas das secções transversais dos palitos. As falhas pré-

teste ocorridas nos palitos selecionados foram consideradas com valor de resistência igual a 

zero e foram incluídas na análise estatística. 
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Figura 5 – Ensaio de resistência à microtração: (a) palitos apresentando aproximadamente 1 mm2 de 
área transversal; (b) medição realizada com paquímetro digital; (c, d, e) corpo de prova colado na garra 
para teste de microtração e posicionado na máquina de ensaio universal para a realização do teste e 
(f) palito rompido após o teste. 

 

Análise dos dados 

 

Os dados foram avaliados pelos testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-

Wilk e em ambos os testes a amostra não apresentou distribuição normal. Assim, foi utilizado 

o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e teste paramétrico complementar de Mann-

Whitney, ao nível de significância de 5%. 

 

Análise do padrão de fratura em lupa estereoscópica 

 

Para avaliar os padrões de fratura após o teste de resistência adesiva, os fragmentos 

foram analisados em lupa estereoscópica (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com aumento 

de 90 X. As fraturas foram classificadas em fratura adesiva (rompimento nas interfaces 

dentina/adesivo ou adesivo/resina); fratura coesiva em dentina (rompimento da estrutura 

dentinária); fratura coesiva em resina (rompimento da resina) e fratura mista (presença de 

porções de dentina ou resina na superfície de fratura).  

a b 

c 

d e f 
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RESULTADOS 

 

Na tabela 2 estão apresentados os valores médios da resistência à microtração da 

dentina desmineralizada após remoção de tecido cariado com laser de Er: YAG ou com turbina 

de baixa rotação após o envelhecimento em hipoclorito de sódio. 

 

Tabela 2 – Média da resistência à microtração (Desvio Padrão) da dentina desmineralizada 

após remoção do tecido cariado com laser de Er: YAG ou turbina de baixa rotação após o 

envelhecimento (MPa). 

Método de Remoção do 

tecido cariado 

Sem envelhecimento(NA) Com envelhecimento (H) 

Sem Remoção (WR) 20,45 (9,24) Aa 1,35 (2,08) Ba 

Laser de Er: YAG (L) 3,54 (2,29) Ab 1,65 (2,58) Aa 

Turbina de baixa rotação 

Broca Carbide (B) 

31,84 (13,25) Ac 5,82 (5,35) Bab 

Turbina de baixa rotação 

CeraBur (C) 

32,51 (8,46) Ac 11,09 (4,05) Bb 

Letras maiúsculas representam diferenças entre colunas (sem x com envelhecimento) 
Letras minúsculas representam diferenças entre linhas (métodos de remoção do tecido cariado) 

 

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (significância de 5%) demonstrou alta 

significância estatística para a interação entre os fatores analisados (remoção do tecido 

cariado e envelhecimento). 

O teste complementar de Mann-Whitney (significância de 5%), demonstrou que os 

maiores valores de resistência adesiva foram observados quando o tecido cariado foi 

removido com o método convencional utilizando a turbina de baixa rotação, tanto para a 

broca carbide (BNA) como para a broca de cerâmica (CNA) sem envelhecimento, que foram 

diferentes estatisticamente dos demais grupos, seguidos pelo grupo de dentina 

desmineralizada sem envelhecimento (WRNA), que foi diferente de todos os demais grupos. 

Dentro do método convencional, os valores de resistência adesiva para remoção com broca 

de cerâmica (CH) e com broca carbide (BH) após envelhecimento foram iguais 

estatisticamente, contudo a broca carbide após envelhecimento (BH) foi igual 

estatisticamente ao laser de Er:YAG, com (LH) ou sem (LNA) envelhecimento, e ao tecido 

desmineralizado com envelhecimento (WRH). 
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De acordo com a avaliação e classificação dos padrões de fratura obtidos para os 

diferentes grupos, observou-se predomínio de fraturas coesivas em resina nos grupos WRNA, 

CNA e BNA. As fraturas coesivas em dentina predominaram nos grupos WRH e LH. As fraturas 

mistas predominaram nos grupos CH, BH e LNA. Os valores percentuais dos padrões de fratura 

estão representados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Porcentagem dos padrões de fraturas para os espécimes estudados 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo demonstraram que os maiores valores de resistência 

adesiva foram observados quando o tecido cariado foi removido com o método convencional 

utilizando a turbina de baixa rotação, tanto para a broca carbide (BNA) como para a broca de 

cerâmica (CNA) sem envelhecimento. A permanência de tecido desmineralizado não impediu 

a obtenção de resistência adesiva inicial satisfatória, corroborando o estudo de Neves et al., 

2011, que também obtiveram bons valores de resistência adesiva para ambos os tipos de 

brocas, embora tenham sido mais baixos do que os valores obtidos para dentina sadia.  

No estudo de Neves et al., 2011, observou-se uma espessa zona rica em colágeno na 

interface adesiva, resultante da infiltração incompleta do sistema adesivo autocondicionante 

(Clearfil SE Bond) durante a hibridização do substrato, quando o tecido cariado foi removido 

com a broca de cerâmica. No presente estudo também foi utilizado o sistema adesivo 

autocondicionante de dois passos Clearfil SE Bond, considerado “padrão ouro”, extensamente 

pesquisado e que exibe resultados satisfatórios in vitro e efetividade clínica em dentina (Neves 

et al., 2011). Este sistema adesivo possui a combinação de retenções micro mecânicas e 

capacidade de adesão química devido à presença do monômero funcional 10-MDP (Yoshida 

et al., 2004; Joves et al., 2013), melhorando seu desempenho a curto e longo prazo. A 

interação do monômero 10-MDP é maior em dentina sadia, pois este monômero apresenta 

ligações fortes com a hidroxiapatita (Yoshida et al., 2004; Joves et al., 2013). No estudo de 

Joves et al., 2013, houve redução da resistência de união de adesivos autocondicionantes, 

quando comparou-se a dentina sadia com dentina afetada por cárie, tanto natural quanto 

artificial.  

De acordo com Neves et al., 2011, a presença de colágeno desprotegido pode interferir 

negativamente na resistência adesiva a longo prazo, uma vez que a qualidade da camada 

híbrida em dentina afetada por cárie é questionável (Nakajima et al., 2005). 

No presente estudo, os valores obtidos pelas brocas carbide e cerâmica em turbina de 

baixa rotação após o envelhecimento demonstraram que esta fragilidade da interface adesiva 

em dentina desmineralizada pode ter contribuído para a redução significante dos valores de 

resistência adesiva nesses grupos. O valor de resistência adesiva obtido para a broca de 

cerâmica após o envelhecimento foi o maior valor entre os grupos envelhecidos, embora 

também tenha sido igual estatisticamente ao valor obtido pela broca carbide. A broca de 
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cerâmica é considerada autolimitante, preservando a estrutura dentária sadia e mantendo a 

dentina desmineralizada passível de remineralização, constituindo uma alternativa 

conservadora para a realização de remoção seletiva do tecido cariado (Neves et al., 2011). 

De acordo com a revisão de literatura de Nakajima et al., 2011, em que foram 

comparados diversos estudos sobre adesão tanto em dentina sadia como em dentina afetada 

por cárie, observou-se que a adesão em dentina afetada por cárie produz valores de 

resistência adesiva menores do que em dentina sadia, independentemente do tipo de sistema 

adesivo. Alguns estudos demonstraram que as fraturas coesivas em dentina aumentam 

quando a adesão é realizada em dentina afetada por cárie (Yoshiyama et al., 2002; Ceballos 

et al., 2003; Say et al., 2005; Nakajima et al., 2011). A redução na força coesiva da dentina 

afetada por cárie seria uma das razões para obtenção de valores de resistência de união 

menores em comparação com dentina sadia. (Yoshiyama et al., 2002; Nakajima et al., 2011). 

As mudanças nas características químicas e morfológicas de dentina afetada por cárie 

poderiam justificar a resistência de união inferior. As camadas híbridas formadas na dentina 

afetada por cárie são mais espessas do que as da dentina sadia, porque a dentina afetada é 

mais susceptível ao condicionamento ácido, devido à desmineralização parcial, resultando na 

formação de uma zona mais profunda desmineralizada (Nakajima et al., 1999; Yoshiyama et 

al., 2002; Doi et al., 2004; Nakajima et al., 2005; Erhardt et al., 2008; Nakajima et al., 2011). 

A broca carbide após envelhecimento (BH) foi igual estatisticamente ao laser de 

Er:YAG, com (LH) ou sem (LNA) envelhecimento, e ao tecido desmineralizado com 

envelhecimento (WRH). O laser apresentou os menores valores de resistência de união no 

presente estudo, não concordando com alguns estudos utilizando o laser de Er: YAG para 

remoção de tecido cariado, que obtiveram valores iniciais de resistência adesiva bastante 

satisfatórios (Sattabanasuk et al., 2006; Neves et al., 2011). O laser de Er: YAG emite um 

comprimento de onda de 2,94 µm, que é bem absorvido pela água, mas também é absorvido 

pela hidroxiapatita (Hibst e Keller, 1989; Keller e Hibst, 1989). A aplicação do laser Er: YAG 

provoca a vaporização da água, levando à expansão volumétrica e ablação dos tecidos 

dentários mineralizados. O processo de ablação é consequência de uma interação 

termomecânica entre a irradiação laser e os tecidos dentários mineralizados e produz uma 

superfície muito irregular, livre de smear layer e com uma dentina peritubular mais 

proeminente do que a dentina intertubular (Van Meerbeek et al., 2003; Carvalho et al., 2005). 
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Estudos têm demonstrado que o laser de Er: YAG pode desnaturar componentes orgânicos da 

dentina intertubular na subsuperfície, o que não favoreceria a adesão (Ishisaka et al., 2002). 

No presente estudo, a hibridização do tecido dentinário parece ter sido insatisfatória, visto 

que a resistência de união inicial foi muito baixa. De acordo com a metodologia empregada e 

considerando as limitações deste estudo, a remoção do tecido cariado com laser mantendo 

tecido desmineralizado, associado ao adesivo autocondicionante, resultou no insucesso deste 

procedimento. 

A dentina afetada por cárie é muito diferente da dentina sadia, em suas características 

morfológicas, físicas e químicas. Clinicamente, a resina composta é aderida em uma cavidade 

preparada após a remoção da dentina infectada, em que geralmente o assoalho da cavidade 

consiste de dentina afetada por cárie, com menor eficácia de adesão (Nakajima et al., 2011). 

A fraqueza intrínseca da dentina afetada por cárie pode não ser um problema clínico, se 

houver dentina e/ou esmalte normal nas paredes circundantes, que garantirão maior 

resistência de união aos sistemas adesivos (Yoshiyama et al., 2002; Nakajima et al., 2011). No 

entanto, considerando que a adesão no assoalho da cavidade é fortemente influenciada pela 

contração de polimerização da resina composta, baixa resistência de união na dentina afetada 

por cárie causaria maior degradação da interface adesiva no assoalho da cavidade restaurada 

(Nakajima et al., 2011). Além disso, quando exposta a interface adesiva da dentina afetada ao 

ambiente bucal, a qualidade insatisfatória da camada híbrida da dentina afetada 

comprometeria a longevidade da restauração de compósito devido à hidrólise das resinas e 

fibras colágenas (Nakajima et al., 2011). 

Erhardt et al., 2007, avaliaram a longevidade da resistência adesiva tanto em dentina 

sadia como em dentina afetada por cárie, e observaram que as características do substrato 

tem impacto na adesão. Todos os sistemas adesivos testados por estes autores, incluindo 

sistemas adesivos autocondicionantes, exibiram maiores valores de resistência adesiva para a 

dentina sadia, em comparação com a dentina afetada por cárie. Após a degradação dos 

espécimes em água durante seis meses, os autores observaram maior degradação da interface 

adesiva em dentina afetada por cárie, enquanto a resistência adesiva em dentina sadia 

manteve-se estável ao longo do tempo. Estes resultados corroboram os resultados do 

presente estudo, em que a resistência de união dos grupos estudados reduziu 

significativamente após o envelhecimento. 
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No presente estudo as lesões de cárie foram produzidas artificialmente, para 

padronizar este substrato desmineralizado e obter uma dentina desmineralizada, porém não 

excessivamente desorganizada, para simular o tecido passível de remineralização que seria 

mantido na cavidade. O protocolo utilizado para a indução de lesões de cárie foi o de 

Marquezan et al., 2009, aumentando-se o número de ciclagens de pH de quatorze para vinte 

e oito. Esta modificação visou o aumento da profundidade da lesão de cárie produzida, para 

que após a remoção seletiva do tecido cariado permanecesse tecido desmineralizado para 

adesão. 

 A remoção do tecido cariado também foi padronizada com a utilização de uma 

máquina de varredura que permite a programação para realização automática desta remoção, 

fixando tanto a turbina de baixa rotação quanto a caneta do laser de Er: YAG. Desta forma, foi 

possível determinar previamente em estudos-piloto quais parâmetros do laser seriam 

utilizados para preservar o tecido cariado e para que a remoção do tecido cariado com broca 

não tivesse grande variação da pressão exercida sobre a superfície dentinária. 

A degradação da interface adesiva foi realizada diretamente nos palitos obtidos para 

o teste de microtração, e não no espécime como um todo. Isto permitiu a ação química do 

hipoclorito de sódio a 10% em todos os microespécimes testados, aumentando a superfície 

de contato. Sendo assim, o efeito da ação proteolítica do hipoclorito de sódio no colágeno 

exposto da dentina desmineralizada presente na interface adesiva foi responsável pela 

redução da resistência de união nos grupos estudados.  

 Considerando os resultados deste estudo, a broca de cerâmica montada em turbina de 

baixa rotação parece ser uma alternativa conservadora para remoção do tecido cariado, 

necessitando mais estudos para estabelecer uma resistência de união mais favorável ao longo 

do tempo utilizando os sistemas adesivos autocondicionantes. O laser de Er: YAG não obteve 

resistência adesiva inicial satisfatória, o que contraindicaria este procedimento associado aos 

adesivos autocondicionantes, considerando as limitações e a metodologia empregada neste 

estudo.  
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Conclusão 

 

Considerando a metodologia empregada e os resultados obtidos neste estudo, pode-se 

concluir que:  

- A broca de cerâmica em turbina de baixa rotação influenciou negativamente a resistência 

adesiva do adesivo autocondicionante após envelhecimento. 

- A utilização do laser de Er: YAG influenciou negativamente a resistência do adesivo 

autocondicionante em ambas as condições testadas. 
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preparadas será aplicado o sistema adesivo Clearfil SE Bond e os espécimes serão restaurados com resina

composta Z350 XT. Os espécimes

serão armazenados em água destilada a 37oC por 24 horas e divididos em dois subgrupos de acordo com o

tempo de envelhecimento da interface

adesiva (n=13): NA - sem envelhecimento e H - imersão em hipoclorito de sódio a 10% por 3 horas. Dez

espécimes de cada grupo serão cortados

para obter palitos com área de seção transversal de aproximadamente 1 mm2 mensurada com auxílio de

um paquímetro digital. Após o

envelhecimento, os palitos serão submetidos ao teste de microtração na máquina universal de ensaios e os

valores finais de resistência adesiva

serão expressos em megapascal (MPa). Se os resultados obtidos tiverem distribuição normal serão

submetidos à Análise de Variância (alfa = 0,05).

A análise dos fragmentos e classificação dos tipos de fraturas e a análise morfológica da interface adesiva

(n = 3) serão realizadas por meio de

microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Projeto in vitro - dentes. Não há riscos para as pessoas doadoras dos dentes. Os dentes serão doados pelo

Biobanco de Dentes Humanos da FORP/USP.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pesquisa relevante e importante para a área da odontologia. Bem fundamentada, projeto com objetivos

claros e pertinentes. Pesquisadores plenamente habilitados para executarem o projeto em questão.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pesquisadora apresentou a autorização de infraestrutura corrigida, conforme orientação.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há.

Recomendações:

Protocolo aprovado. Os relatórios (parciais/final) deverão ser encaminhados, utilizando-se da opção ¿Enviar

Notificação¿ (descrita no Manual ¿Submeter Notificação¿, disponível na Central de Suporte ¿ canto superior

direito do portal www.saude.gov.br/plataformabrasil).

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:
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Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Conforme deliberado na 159ª R.O. do CEP.

Considerações Finais a critério do CEP:

RIBEIRAO PRETO, 25 de Fevereiro de 2014

JOSÉ TARCÍSIO LIMA FERREIRA
(Coordenador)
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