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RESUMO 
 

 

Bengtson CRG. Estudo in vitro da influência da dureza e módulo de elasticidade de 
sistemas adesivos na resistência de união à dentina humana [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a dureza e o módulo de elasticidade da 

região de adesão quando utilizados diferentes sistemas adesivos e uma resina 

composta imediatamente após o procedimento adesivo e após 6 meses de 

armazenamento, correlacionando esses valores com a resistência adesiva à dentina 

humana. Para isso foram medidos a dureza e o módulo de elasticidade da resina 

composta junto à área de união, da camada de adesivo, da camada híbrida, e da 

dentina adjacente utilizando testes de nanoendentação. Foram utilizados 40 molares 

humanos hígidos (n=10). Os dentes foram preparados de modo a obterem-se 

superfícies planas em dentina, sobre as quais os sistemas adesivos foram aplicados 

seguindo as instruções dos fabricantes. Foram utilizados quatro sistemas adesivos 

de diferentes formas de aplicação (Adper Scotchbond Multiuso, Adper Single Bond 

2, Adper SE Plus e Clearfil SE Bond). Sobre essas superfícies foram inseridos 

incrementos de resina composta perfazendo 5 mm de altura. Após 24h de 

armazenamento em água destilada à 37ºC. Os dentes restaurados foram 

seccionados para obterem-se corpos-de-prova com área aderida de 1mm2. Dos 

corpos de prova viáveis, 2 palitos centrais de cada dente foram selecionados para 

análise da nanodureza e do módulo de elasticidade da interface adesiva. Os demais 

tiveram a resistência de união testada através do teste de microtração, sendo 

metade desses corpos de prova armazenados durante 6 meses em água à 37ºC. Foi 

aplicado o teste estatístico ANOVA para dois fatores para todas as variáveis do 



  

estudo. Para o fator tempo foi detectada diferença estatística entre os grupos para a 

resistência adesiva (p=0,042), para o módulo de elasticidade do adesivo (p=0,000) e 

nanodureza do adesivo (p=0,000), sendo os valores mais baixos observados após 6 

meses de armazenamento. Para o fator adesivo, todos os grupos apresentaram 

diferenças estatísticas (p=0,000), exceto para a variável nanodureza da camada 

híbrida (p=0,255). O sistema adesivo Clearfil SE Bond apresentou os melhores 

valores para resistência adesiva e módulo de elasticidade da camada híbrida, 

juntamente com o sistema Scothbond Multiuso. Os piores desempenhos foram 

demonstrados pelo sistema adesivo Adper SE Plus. Para a interação, apenas a 

variável nanodureza do adesivo apontou diferença entre os grupos (p=0,028). O 

teste de correlação de Pearson detectou correlação significante para as variáveis de 

módulo de elasticidade, sendo negativa para o módulo de elasticidade do adesivo e 

positiva para o módulo de elasticidade da camada híbrida. A metodologia e os 

resultados apresentados permitem-nos concluir que as propriedades mecânicas 

estudadas (resistência adesiva, módulo de elasticidade do sistema adesivo e da 

camada híbrida, nanodureza do sistema adesivo e da camada híbrida) podem variar 

dependendo do sistema adesivo utilizado e do tempo de armazenamento após o 

procedimento adesivo ter sido realizado. Além disso, quanto maior o módulo de 

elasticidade da camada híbrida apresentado por um sistema adesivo maior será sua 

resistência adesiva e menor será o módulo de elasticidade apresentado pela 

camada de adesivo. 

 

Palavras-chave: Adesivos dentinários. Módulo de elasticidade. Dureza. Testes de 

dureza. Armazenamento em água. 

 



  

ABSTRACT 
 

 

Bengtson CRG. In vitro study of influence of hardness and elasticity module of 
adhesive sistems in bond strenght to human dentin [thesis]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 

 

 

The aim of this study is to evaluate hardness and elasticity module of adhesive 

region of adhesive systems of different formulations immediately and 6 moths after 

the adhesive procedures. Those values will be compared to microtensile bond 

strength to human dentin. The hardness and elasticity module of composite resin 

next to adhesion region, adhesive layer, hybrid layer and dentin were evaluated. 

Forty sound human molars were used and prepared in order to obtain flat dentin 

surfaces in which the adhesive systems were applied following manufactures 

instructions (n=10). The groups were divided according the four adhesive systems: 

Adper Scotchbond Multipurpose, Adper Single Bond 2, Adper SE Plus and Clearfil 

SE Bond. Resin blocks of 5mm were constructed in those surfaces. After 24h of 

storage in distilled water at 37°C restored teeth were sectioned in order to obtain 

specimen with a bonded area of around 1mm2. Two specimen of each tooth were 

submitted to nanohardness and elasticity module test of adhesive interface. Half of 

the specimen were immediately submitted to the test with a crosshead speed of 

0,5mm/min until fracture, the other specimen were stored for additional 6 month in 

37ºC water prior to the test. The values resulting of all variables of the study were 

compared using ANOVA two-way. For the time factor, it was detected statiscal 

difference between groups in microtensile bond strength values (p=0,042), adhesive 

elastic modulus (p=0,000) and adhesive nanohardnes (p=0,000), the lowest values 

were observed in 6 months of storage. For adhesive factor, all groups presented 

statistical difference (p=0,000), except hybrid layer nanohardness (p=0,255). Clearfil 

SE bond and Scothbond systems presented the best values of bond strength and 

hybrid layer elastic modulus. The worse performance was demonstrated by Adper SE 

Plus adhesive system. For the interaction, only the adhesive nanohardness presents 

difference between groups (p=0,028). The Pearson correlation test detected positive 

correlation with microtensile bond strength tests and hybrid layer elastic modulus and 

negative correlation with bond strength and adhesive elastic modulus. The 



  

methodology and the results allow us to conclude that the studied mechanical 

properties (bond strength, modulus of elasticity of the adhesive and hybrid layer, 

nanohardness adhesive system and the hybrid layer) may vary depending on the 

adhesive system and time storage after the bonding procedures have been 

performed. Moreover, when an adhesive system presents a high elastic modulus of 

hybrid layer, it will present a high bond strength and low elastic modulus of adhesive 

layer. 

 

Keywords: Dentin-bonding agents. Elastic modulus. Hardness. Hardness tests. 

Water storage. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Após a realização do condicionamento ácido do substrato de esmalte por 

Buonocore (1955), as restaurações estéticas ou não, vêm apresentando gradativa 

evolução relativa à sua qualidade. São muitos os materiais restauradores utilizados 

rotineiramente na Odontologia Estética, tais como: resinas compostas, cerâmicas e 

cerômeros. 

Apesar de toda essa evolução, a Dentística Restauradora atual ainda 

encontra limitações no que se refere a um bom selamento das margens do preparo 

cavitário. A pesquisa por um material que promova vedamento ideal é tema de 

diversos estudos, pois essa propriedade é uma das grandes responsáveis pelo 

sucesso clínico das restaurações. 

Dentro deste cenário, a adesão ao substrato dentinário sempre foi mais crítica 

quando comparada ao esmalte. Isso se deve, em parte, à composição aquosa e 

permeabilidade variável próprias do tecido dentinário, às características hidrofóbicas 

dos monômeros resinosos e às alterações fisiológicas a que esse substrato está 

sujeito. Várias pesquisas foram e estão sendo realizadas no sentido de aprimorar a 

adesividade dos materiais resinosos à dentina. Um exemplo é a evolução dos 

sistemas adesivos que alcançou o estágio de estabelecer a adesão por meio da 

formação da camada híbrida (Nakabayashi et al., 1982). Entretanto, a efetividade 

dos sistemas adesivos disponíveis atualmente, ainda depende de sua estabilidade e 

sensibilidade frente a diversas variáveis a que os procedimentos adesivos estão 

expostos. 

Embora o conhecimento sobre as propriedades mecânicas dos substratos 

dentais e de materiais resinosos possa ser útil para a elaboração e melhoria de 

sistemas adesivos (Yamada et al., 2004; Watanabe et al., 2004; Yasuda et al., 

2007), a maior parte dos estudos atuais sobre a qualidade de sistemas adesivos 

está baseada apenas na resistência adesiva desse material ao substrato dental. 

Informações sobre módulo de elasticidade e dureza dos sistemas adesivos, assim 

como das camadas híbridas formadas por esses sistemas no substrato dentinário, 

ainda são escassas na literatura. Esse fato se deve provavelmente pelo recente 

avanço de metodologias para mensuração dessas propriedades em regiões tão 

estreitas. 
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Para mensuração da dureza e módulo de elasticidade de material em escalas 

tão pequenas, o teste de nanoendentação pode ser utilizado. Esta metodologia é 

baseada na realização de endentações em escalas de micrometros utilizando cargas 

em torno de 1mN com uma ponta endentadora controlada por computador. Diferente 

dos testes de microendentação tradicionais, nos quais as áreas de endentação são 

determinadas opticamente após os ciclos de carregamento, nesta metodologia, a 

área de endentação é monitorada durante o ciclo de carregamento e 

descarregamento. Dessa forma, a dureza e o módulo de elasticidade são calculados 

por meio de uma curva de carga-deformação e não baseados em informações 

visuais. 

Uma vez que, propriedades mecânicas dos variados componentes da 

interface dentina-resina são esperados por desempenhar importantes papéis na 

adesão ao substrato, a durabilidade da resistência adesiva dessa interface depende 

da estabilidade dos seus componentes ao longo do tempo (Yasuda et al., 2008). 

Dessa maneira, ao testar suas propriedades físicas pode ser possível determinar 

qual é a região menos estável durante o armazenamento em diferentes condições. 

Dessa forma, o estudo de parâmetros como o módulo de elasticidade e a 

nanodureza das camadas que compõem a linha adesiva em diversos tipos de 

sistemas adesivos, assim como o estudo dessas propriedades ao longo do tempo 

podem ser de grande de interesse para produção e pesquisa na odontologia adesiva 

atual. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

O estudo pioneiro relacionado à micro-retenção ao tecido dental foi realizado 

por Buonocore (1955), e teve como objetivo aumentar a união de acrílicos ao 

esmalte dentário. Assim, foram testados os ácidos fosfórico a 85% e fosfomolibídico 

na tentativa de alterar quimicamente a superfície do esmalte. Os resultados 

demonstraram que a utilização de ácido fosfórico favorece a força de união por criar 

micro-retenções, aumentando desta forma, a área de contato da superfície do 

esmalte. 

Desde então a odontologia adesiva tem evoluído rapidamente, devido 

principalmente ao fato de contribuir para o conceito da odontologia restauradora 

atual, que volta sua atenção para tratamentos mais conservadores, quando evita 

desgastes desnecessários para confecções das tradicionais caixas e retenções que 

visavam a preservação das características mecânicas do material (Tyas et al., 2000; 

Anusavice, 2005). 

As pesquisas acerca dos sistemas adesivos fundamentam-se principalmente 

em avaliações laboratoriais e clínicas da interação material/substrato dental: 

resistência de união, morfologia da interface e durabilidade da união (Sano et al., 

1999; Breschi et al., 2003; Hashimoto et al., 2003; Wang; Spencer, 2004; Carrilho et 

al., 2005; Toledano et al., 2006). 

Apesar do fato de que os ensaios clínicos oferecem melhor resposta às 

hipóteses da pesquisa, fatores relativos a questões éticas, longo tempo necessário, 

alto custo (Sudsangiam; Van Noort, 1999), dificultam ou mesmo inviabilizam estes 

estudos. Além disso, a interação de diversos fatores presentes na cavidade oral 

(Van Meerbeek et al., 2003) dificulta a identificação da razão pela qual ocorrem 

falhas das restaurações. Assim, pesquisas laboratoriais têm sido utilizadas cada vez 

mais como parâmetro de avaliação do desempenho de sistemas adesivos 

(Sudsangiam; Van Noort, 1999; Van Meerbeek et al., 2003). 

A avaliação de qualidade dessa adesão tem sido tema de pesquisas atuais, 

por métodos variados com testes de resistência de união, microinfiltração, 

nanoendentação tenacidade de fratura, análise de distribuição de fraturas na 

interface e fractografia, podendo estar relacionada às características tanto do 

sistema adesivo, como das técnicas empregadas (Garcia et al., 2002).  
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Nesse sentido, os testes de resistência de união parecem ser concenso em 

informar a eficiência da adesão de sistemas adesivos (Van Noort et al., 1989). A 

resistência de união dos sistemas adesivos aos substratos dentários foi, por muitos 

anos, avaliada quantitativamente por meio dos testes mecânicos de tração e 

cisalhamento (Schreiner et al., 1998). Contudo, o melhoramento dos materiais e da 

técnica de aplicação, decorrente do estudo minucioso das características do 

substrato, fez com que estes testes apresentassem limitações relativas ao número 

crescente de fraturas coesivas (Pashley et al., 1995), não informativas da união real 

entre substrato e material e sim com provável conseqüência da distribuição não 

uniforme das tensões ao longo da interface adesiva (Sano, 2006). 

Sano et al. (1994), publicaram um estudo sobre resistência adesiva em 

pequenas áreas do substrato, modificando a metodologia do teste de tração com a 

redução das dimensões dos corpos de prova. Este foi o estudo pioneiro com a 

metodologia do teste de microtração. Neste caso, as áreas de união variavam entre 

0,5 X 0,5mm e 3,0 X 3,0mm. Os autores concluíram que a resistência de união é 

dependente da área aderida, sendo que quanto menor a área, maior o valor de 

resistência obtido. Além disso, os autores encontraram menor ocorrência de falhas 

coesivas nos espécimes com área reduzida. A razão atribuída para tais fenômenos 

foi que uma interface adesiva pequena, como essa utilizada no ensaio de 

microtração, continha menos defeitos e concentradores de estresse na interface do 

substrato, quando comparada com os espécimes maiores utilizados nos ensaios de 

cisalhamento e tração. Desta forma, durante a aplicação do teste, a concentração de 

tensões nesses defeitos, inicia a formação e propagação de trincas, resultando 

conseqüentemente na ruptura a níveis de carga baixos. 

De acordo com a teoria de defeito de Griffith (1921), a resistência à tração de 

materiais friáveis diminui quando se aumenta a área de união. O mesmo pode ser 

verdadeiro em áreas de união à dentina. A zona de união não é uniforme 

microscopicamente, contendo bolhas de ar, separações de fase, rugosidade 

superficial e espessura não uniforme de película de adesivo (Pashley et al., 1995). 

Devido à menor ocorrência de fraturas coesivas, à maior facilidade de 

alinhamento dos corpos de prova garantindo uma melhor axialidade da carga, à 

possibilidade de avaliação de pequenas regiões clinicamente relevantes e à 

obtenção de múltiplos espécimes com um único dente, fazem com que o teste de 

microtração se torne uma das metodologias mais utilizadas para testar a resistência 
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de união dos sistemas adesivos ao substrato dental (De Munck et al., 2005; Pashely 

et al., 1995). 

Sabe-se que os dentes estão sujeitos a forças mecânicas muito intensas, 

tanto durante o ciclo mastigatório quanto nos movimentos parafuncionais. Sendo 

assim, os materiais restauradores e a sua fixação ao dente também estão sujeitos a 

esses esforços. Dessa maneira, estão relacionadas à qualidade da adesão, além da 

capacidade de união do sistema adesivo ao substrato dental, as propriedades 

mecânicas dos próprios sistemas adesivos, assim como, da região envolvida nessa 

adesão, ou seja, camada híbrida, dentina e resina composta (Yasuda et al., 2008). 

Muitos estudos laboratoriais têm utilizado os ensaios de microtração, 

microcisalhamento, tração e cisalhamento para avaliar a resistência de união de 

uma restauração ao dente (Scherrer et al., 2010). Entretanto, a dureza e o módulo 

de elasticidade são propriedades mecânicas do material que podem estar 

relacionadas à efetividade da resistência adesiva dessas áreas e se avaliadas 

comparativamente, podem responder mais detalhadamente aos questionamentos 

sobre o mecanismo de adesão. 

A dureza é uma propriedade mecânica muito utilizada na especificação de 

materiais em estudos e pesquisas e também na comparação de diversos materiais. 

Entretanto, a definição para essa propriedade do material não tem o mesmo 

significado em todas as áreas técnicas, isso porque depende do modo de execução 

do ensaio e da sua interpretação. Além disso, existem um ou mais tipos de medidas 

adequadas para cada um dos significados de dureza. De acordo com a maneira 

como o ensaio é conduzido, o ensaio de dureza pode ser dividido em três tipos: por 

risco, penetração e por choque (Wassel et al., 1992; Estrela, 2005).  

Em estudos com materiais resinosos utilizados para procedimentos 

restauradores na odontologia, a dureza tem sido aplicada para conhecimento de 

propriedades relacionadas com a composição, grau de polimerização e degradação 

superficial do material (Turbino et al., 2010). 

Dentre os testes de penetração, duas técnicas têm sido mais comumente 

utilizadas para medir a dureza de materiais resinosos em estudos com materiais 

odontológicos (Barbour; Rees, 2004). A técnica de microendentação é o método 

mais tradicional e estabelecido, entretanto a nanoendentação, também conhecida 

como ultra-microendentação, é uma técnica emergente e promissora para os 

estudos de materiais resinosos, inclusive para regiões extremamente finas como a 
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camada híbrida. O princípio básico de ambas as técnicas se fundamenta na 

aplicação de uma carga estática sobre um sólido, através de pontas de formato e 

dimensões conhecidas, provocando uma depressão no substrato, a qual, depois de 

analisada por parâmetros específicos, fornece informações sobre as propriedades 

do material testado. 

O teste de nanoedentação fornece, além dos valores de dureza, os valores de 

módulo de elasticidade do material testado, isso permite uma visão geral das 

propriedades mecânicas tanto de materiais quanto de tecidos dentais. O módulo de 

elasticidade é um parâmetro que correlaciona tensão-deformação e corresponde à 

capacidade que o material tem de resistir à aplicação de uma força constante 

enquanto essa deformação é elástica, sendo assim representa a rigidez desse 

material. O módulo de elasticidade de um material é uma constante e não é afetado 

pela quantidade de tensão plástica ou elástica que possa ser induzida no material. 

Logo, o módulo de elasticidade independe da ductilidade de um material, e não 

constitui uma medida de resistência do material. Como o módulo de elasticidade 

representa a relação de tensões elásticas em função das deformações elásticas, ele 

segue o princípio de quanto menor for a deformação para um determinado valor de 

tensão, maior será o valor do módulo de elasticidade (Anusavice, 2005). 

A metodologia de nanoendentação permite a mensuração da dureza e 

módulo de elasticidade em escalas nanoméricas (Doerner; Nix, 1986; Oliver et al., 

1986; Willems et al., 1993). Para isso, endentações nas proporções de poucos 

micrometros (µm) em ciclos com cargas em torno de um mili-Newton (mN) são 

realizadas por um nanoendentador controlado por computador. Uma ponta de 

diamante com base de um triângulo eqüilátero (endentador Berkovich) é o 

endentador mais comumente utilizado para realização desse ensaio (Angker; Swain, 

2006). Diferente do que é preconizado para o teste de microdureza convencional, no 

qual a área da endentação é determinada opticamente após sua realização, para o 

teste de nanoendentação, a profundidade de endentação é monitorada in sito 

durante o carregamento e descarregamento da força, assim a dureza e módulo de 

elasticidade podem ser calculados por meio da curva de força-deslocamento e não 

baseados em informações visuais, portanto reportando maior precisão nas 

mensurações. 

Esse ensaio permite análises em áreas diminutas como a interface adesiva 

devido à reduzida dimensão da ponta endentadora e aplicação de cargas 
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extremamente leves. Van Meerbeek et al. (1993) empregaram esse método para 

determinar a dureza e modulo de elasticidade da interface adesiva formada por 

quatro sistemas adesivos sobre a dentina. Nesse estudo utilizaram uma pequena 

ponta de diamante triangular acoplada a um nanoendentador monitorado por 

computador, um microscópio óptico com aumento máximo de 5000x permitiu a 

localização precisa das endentações. Realizaram o ensaio com empregando cargas 

de 1mN e 5mN, na dentina, zona de interdifusão, adesivo e resina de  baixa 

viscosidade. 

Segundo os autores, a técnica de nanoendentação apresenta algumas 

vantagens em relação aos testes convencionais de microdureza como Vickes e 

Knoop. A principal delas é a possibilidade de se estudar áreas extremamente 

estreitas devido à precisão da endentação e baixa resolução da carga.  

A metodologia de nanoendentação, além de obter os dados relativos à dureza 

e módulo de elasticidade, quando acoplada a um microscópio, óptico ou de força 

atômica, permite observar as endentações deixadas pelo penetrador no substrato 

dentinário e camada de adesivo, entretanto estudos têm relatado a dificuldade de 

observação de marcações na camada híbrida, isto devido à propriedade 

viscoelástica dessa camada que resulta em deformação permanente não visível 

(Schulze et al., 2005). 

Com base nesses conceitos, Nakazawa et al. (1999) se propuseram a estudar 

a dureza da camada híbrida de quatro sistemas adesivos, Bond One, Liner Bond II, 

One Step e Single Bond. Os procedimentos adesivos foram realizados em dentes de 

cães in vivo, sendo esses dentes extraídos após 7 dias. Utilizando uma força de 

penetração equivalente a 5mN, constataram que os valores de dureza em um ponto 

distante 10µm de interface adesiva em direção à dentina foi diferente entre os 

grupos. E acreditam que esse fator pode ter sido influenciado pela presença de 

dentina descalcificada não penetrada pelo adesivo, diferenças na formação química 

da camada híbrida e a composição do sistema adesivo em si.  

Essa metodologia também foi utilizada por Oliveira et al. (2004), que realizou 

nanoendentações para determinar a dureza e módulo de elasticidade da superfície 

dentinária tratada com um sistema adesivo autocondicionante, sistema Clearfil SE 

Bond. Com ciclos de aplicação de carga em torno de 1mN observaram queda nos 

valores de dureza e módulo de elasticidade da camada híbrida após a aplicação do 

primer mesmo após a polimerização do adesivo. Esses resultados revelaram uma 
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zona de dentina desmineralizada não infiltrada abaixo da camada híbrida formada 

pelo sistema adesivo, o que poderia levar ao prejuízo da resistência adesiva. 

Sabe-se que muitos são os fatores que podem afetar a hibridização do 

substrato dentinário durante um procedimento adesivo e consequentemente 

influenciarem na qualidade da interface adesiva formada. A umidade da dentina no 

momento da aplicação do sistema adesivo, a maneira como esse sistema é 

aplicado, vigorosamente ou passivamente, e o tipo de sistema adesivo, 

autocondicionante ou convencional, são exemplos desses fatores que podem alterar 

as propriedades mecânicas das camadas presentes na interface adesiva (Schulze et 

al., 2005; Higashi et al., 2009).  

Além disso, a dureza e o módulo de elasticidade da interface adesiva podem 

ser influenciados pelas propriedades mecânicas da própria dentina, obtida de 

diferentes localizações intra-dente ou de diferentes grupos dentais (Hosoya; 

Marshall Jr, 2005), de sistema adesivo utilizado e sua eficiência em hibridizar esse 

substrato (Hosoya, 2006; Hosoya et al., 2008). A dentina abaixo de uma lesão de 

cárie, próxima à região pulpar ou as localizadas na cervical do elemento dental, 

apresentam dureza e rigidez (módulo de elasticidade) relativamente mais baixos que 

aquelas em outras regiões ou de diferentes qualidades (Hosoya; Marshall Jr, 2004). 

O pré-tratamento da superfície dentinária com laser de Er:YAG também é um 

fator que pode alterar a espessura e características da camada híbrida. A superfície 

irradiada forma uma camada de dentina alterada muito estreita, na ordem de 5µm, 

dessa maneira o ensaio de nanoendentação foi uma alternativa utilizada por Aizawa 

et al. (2008) para o estudo da região da interface adesiva em substratos dentinários 

irradiados em diferentes parâmetros. Utilizando ciclos de endentação com cargas 

equivalentes à 1mN, obteve os valores de nanodureza da camada híbrida formada 

por um sistema adesivo convencional, da camada de adesivo e do substrato 

dentinário em diferentes profundidades. Ressaltam a importância do estudo da 

nanodureza para o conhecimento das propriedades mecânicas das camadas que 

compõem a linha adesiva e alertam sobre a necessidade de mais estudos que 

correlacionem essa propriedade à resistência de união promovida pelos sistemas 

adesivos. 

A idéia que os parâmetros de dureza e módulo de elasticidade poderiam 

exercer influência na resistência de união de materiais resinosos à dentina está 

ligada conceito de que áreas adesivas elásticas têm uma capacidade de tensão 
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suficiente para aliviar o estresse entre a contração de polimerização de uma resina 

composta e o substrato rígido de dentina (Wakasa et al., 1995; Pongprueksa et al., 

2008). Sendo que, dependendo do módulo de elasticidade apresentado pelo sistema 

adesivo, esta camada poderia funcionar como um amortecedor dessas tensões 

preservando a integridade da camada de adesão e consequentemente sua 

durabilidade (Senawongse et al., 2010). Além disso, Nakamura et al. (2010) 

estudando cimentos resinosos observou que os cimentos que apresentaram 

melhores propriedades mecânicas, tais como, módulo de elasticidade, resistência 

flexural e sorção de água apresentaram também os melhores valores de resistência 

adesiva à dentina. 

O mecanismo de união de materiais resinosos à dentina está alicerçado 

basicamente nos três passos fundamentais para realização de um procedimento 

adesivo: condicionamento, aplicação do primer e aplicação da resina adesiva. Esse 

mecanismo envolve essencialmente o processo de remoção de minerais dos tecidos 

dentais e aplicação de monômeros resinosos, que resultam na união mecânica pelas 

micro-porosidades criadas, descrito por Nakabayashi et al. (1982) e conhecido como 

hibridização ou formação da camada híbrida.  

Baseados na estratégia de união, dois mecanismos de ação para os sistemas 

adesivos estão atualmente em uso na Odontologia (Van Meerbeek et al., 1998, 

2003). O primeiro deles necessita de um condicionamento ácido antes da aplicação 

do adesivo (sistemas adesivos convencionais). O segundo baseia-se na aplicação 

de monômeros ácidos, sem a necessidade de utilização do agente condicionante, 

lavagem e controle da umidade na superfície dentinária previamente à aplicação da 

resina adesiva (sistemas adesivos autocondicionantes).  

Além da classificação pelo modo de ação (condicionameto ácido prévio ou 

autocondicionamento), os sistemas adesivos podem ser classificados de acordo com 

a maneira de realização ou combinação dos três passos fundamentais para a 

realização de um procedimento adesivo em substrato dental (condicionamento, 

aplicação do primer e aplicação da resina adesiva), apresentando-se em sistemas 

de três passos, dois passos ou de passo único. Os adesivos autocondicionantes 

podem ainda ser classificados de acordo com o pH dos monômeros ácidos e 

agressividade das soluções, em fracos (pH ~ 2), médios (pH entre 1 e 2) ou fortes 

(pH< 1) (De Munck et al., 2005). 
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Os sistemas adesivos utilizados na técnica de condicionamento ácido prévio 

utilizam um condicionador ácido (comumente gel de ácido fosfórico entre 30 e 40%), 

para remover a camada de esfregaço e simultaneamente expor uma malha de fibras 

colágenas pela desmineralização superficial. Nos orifícios dos túbulos dentinários, a 

dentina peritubular é quase totalmente dissolvida com exposição das fibras 

colágenas oferecendo sítios retentivos adicionais nas paredes dos túbulos (Van 

Meerbeek et al., 1998). Após o condicionamento, é recomendada a manutenção da 

umidade da superfície dentinária, prevenindo o colapso das fibras colágenas, o que 

permite molhamento e infiltração do adesivo (Gwinnett; Kanca, 1992; Kanca III, 

1992; Pashley; Carvalho, 1997). 

O passo seguinte é a aplicação do primer, estes são agentes promotores da 

união e contém monômeros com propriedades hidrofílicas que têm afinidade ao 

agregado de fibras colágenas e propriedades hidrofóbicas para co-polimerizar com a 

resina adesiva. Os monômeros são dissolvidos em água ou solventes orgânicos, 

como acetona e etanol, que devido à sua volatilidade podem deslocar água da 

supefície dentinária e a umidade da rede colágena. Assim, o primer transforma a 

superfície dentinária hidrofílica em uma superfície hidrofóbica e absorvitiva que 

permite que a resina adesiva penetre com mais eficiência na rede colágena exposta. 

Com isso, formam-se os tags nos túbulos dentinários desobstruídos e a 

estabilização da camada híbrida formada (Nakabayashi et al., 1982). 

A versão de três passos dos sistemas adesivos com condicionamento ácido 

prévio consiste na aplicação do primer e resina adesiva em passos separados, após 

o condicionamento com ácido fosfórico. A versão de dois passos propõe, após o 

condicionamento ácido da dentina, a aplicação do primer e da resina adesiva em 

uma única etapa (Vargas et al., 1997). 

Os sistemas adesivos autocondicionantes parecem ser os produtos mais 

promissores no que se refere à facilidade do uso e menor sensibilidade da técnica. 

Estes sistemas são utilizados no substrato seco e não requerem a fase do 

condicionamento com ácido fosfórico, o que diminui o tempo de aplicação clínica e 

também reduz significativamente o risco de incorporação de erros durante a 

aplicação e manipulação. Outra importante vantagem é que a infiltração dos 

produtos ocorre simultaneamente com a fase do condicionamento, evitando o 

colapso das fibrilas de colágeno pela secagem com ar e também, a ocorrência de 

fibrilas desprotegidas pela resina aplicada (Carvalho et al., 2005; Tay et al., 2002; 
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Van Meerbeek et al., 2003). Após este passo simultâneo de condicionamento e 

infiltração, uma camada de resina adesiva hidrófoba é então aplicada sobre a 

dentina tratada. 

Quando um primer autocondicionante é aplicado a uma superfície de dentina 

coberta com a camada de esfregaço, ele condiciona através dessa camada para 

dentro da dentina mineralizada subjacente. Esse mecanismo de ação tem sido 

descrito desde 1994, quando da utilização do phenyl-P, o primeiro monômero ácido 

responsável em preparar esmalte e dentina para união dos materiais restauradores 

resinosos aos substratos dentais (Chigira et al., 1994; Watanabe et al., 1994). No 

entanto, a diferença na acidez dos primers pode refletir no efeito da 

desmineralização e isso está relacionado com a habilidade de remover a camada de 

esfregaço e o tampão que oblitera a entrada dos túbulos dentinários (Okuda et al., 

2002). 

Existem três tipos básicos de adesivos autocondicionantes: fracos, médios e 

fortes (Van Meerbeek et al. 2003). Adesivos autocondicionantes fortes têm um pH 

muito baixo (<1) e exibem um mecanismo e ultra-morfologia interfacial 

assemelhando-se ao que produz os adesivos com condicionamento ácido. Adesivos 

autocondicionantes fracos (pH próximo a 2) dissolvem a superfície da dentina 

apenas parcialmente, então um número substancial de cristais de hidroxiapatita 

permanecem no interior da camada híbrida. Grupos específicos de carboxil ou 

fosfato de monômeros funcionais podem então interagir quimicamente com a 

hidroxiapatita residual (Yoshida et al., 2004). Acredita-se que esses dois tipos de 

união (micromecânica e química) são vantajosos em termos de durabilidade da 

restauração. O componente de união micromecânica pode em particular promover 

resistência a estresse abrupto de descolagem. A interação química pode resultar em 

adesões que melhor resistem à ruptura hidrolítica e, portanto mantém as margens 

da restauração seladas por um longo período (De Munck et al., 2005). 

Quanto à forma de aplicação estão disponíveis no mercado sistemas 

adesivos autocondicionantes de dois passos, compostos por um componente de 

resina adesiva fotopolimerizável utilizado após a aplicação de um primer 

autocondicionante e mais recentemente foi introduzida a técnica autocondicionante 

de adesão em um passo único. Os adesivos de passo único reúnem as etapas de 

condicionamento, infiltração e adesão em um único procedimento. Apesar destes 

sistemas de união serem comercializados como simplificados, devido ao menor 
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número de passos de aplicação, eles são na realidade misturas complexas de 

monômeros resinosos hidrófilos e hidrófobos, solventes, água e outros aditivos (Reis 

et al., 2007; Tay; Pashley, 2001). 

Entretanto, a evolução dos sistemas adesivos está atrelada a preocupações 

quanto à durabilidade da camada adesiva formada. Ao tempo em que a 

simplificação da técnica é obtida com a utilização de sistemas adesivos de 

autocondicionantes de passo único e sistemas condicione-e-lave de frasco único 

simplificados, grupos iônicos (carboxil e fosfato) e hidrofílicos (hidroxil) ficam retidos 

dentro de micro-espaços da camada adesiva (Tay et al., 2004). Por serem 

hidrofílicos, continuam a puxar água da dentina vitalizada, mesmo após a 

polimerização do adesivo (Oliveira et al., 2004). 

Devido à alta concentração de monômeros ácidos e hidrofílicos, baixa 

espessura de adesivo (pela eliminação de uma camada adicional no sistema) e a 

falta de resinas hidrofóbicas os sistemas autocondicionantes de passo-único, têm 

sido reportados por se comportar como membranas permeáveis após a 

polimerização (Tay et al., 2004). Tal característica permite o trânsito de água na 

camada de adesivo, evento claramente visível em análises por microscopia de 

transmissão, após impregnação por nitrato de prata amoniacal (Tay; Pashley, 2003; 

Tay et al., 2004).   

Estudos mostram que nesses sistemas adesivos existe uma formação 

osmótica de bolhas na região adesiva, sendo que em alguns sistemas essas bolhas 

podem se concentrar na região da camada adesiva mais próxima à resina causando 

grande parte da perda de adesão quando o substrato dentinário hibridizado é 

exposto a altas umidades (Van Landuyt et al., 2007). Além disso, os locais das 

bolhas têm sido apontados como iniciadores das falhas adesivas ao substrato dental 

(Tay et al., 2004).  

Dessa forma, a presença da água na camada adesiva em sistemas 

autocondicionantes, não é necessariamente causada por disparidades entre 

profundidade de desmineralização e infiltração do adesivo, como acontece para os 

sistemas condicione-e-lave. Segundo Tay et al. (2002), esse fenômeno não se 

caracteriza por nanoinfiltração propriamente dita, porém representa áreas com 

aumento de permeabilidade no interior da matriz resinosa, na qual a água não foi 

completamente removida da dentina hibridizada ou das camadas de adesivo, 
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resultando em áreas com polimerização incompleta e/ou formação de hidrogel 

microporoso.  

Esse fenômeno pode ser responsável pela presença de canais de água na 

camada adesiva, sendo já demonstrada a capacidade de difusão da água na 

passagem por barreiras formadas por resinas orgânicas (Tay; Pashley, 2003). Íons 

orgânicos dissolvidos, não polimerizados, solúveis em água, monômeros resinosos 

hidrofílicos ou componentes de colágeno e proteoglicanos dissolvidos dentro 

camada inibida por oxigênio do adesivo polimerizado pode gerar um movimento da 

água devido à diferença de concentração osmótica dentro dessa (Van Landuyt et al., 

2007). A água tende a se movimentar de regiões de menor concentração osmótica 

(túbulos dentinários e substrato de dentina hidratada) para regiões de maiores 

concentrações (interface adesivo-compósito), resultando na formação de gotas 

microscópicas na região da interface adesiva. Além disso, bolhas de ar são 

incorporadas à camada de adesivo e ficam aprisionadas no interior dessa camada 

após sua polimerização. Acredita-se que com o tempo e gradiente osmótico a água 

pode se acumular nesses locais, contribuindo para a possível degradação precoce 

da interface desses sistemas (Tay et al., 2002). 

Por outro lado, os sistemas adesivos com condicionamento ácido prévio 

também têm levantado questionamento acerca da durabilidade da adesão 

promovida, apresentando resultado de severa degradação com o passar do tempo 

(De Munck et al., 2005). A consideração mais importante para a formação de uma 

camada de interdifusão (camada híbrida) de qualidade é a capacidade que os 

componentes resinosos têm de infiltrar na dentina desmineralizada. Em 

consequência da diferença de capacidade dos agentes condicionadores 

desmineralizarem o substrato dentinário e da penetração dos agentes resinosos 

nessa dentina desmineralizada, forma-se uma zona de dentina com fibrilas 

colágenas desprotegidas, resultante da discrepância entre a profundidade de 

dentina desmineralizada e a infiltrada pelo adesivo (Titley et al., 1995; Yasuda et al., 

2008). A presença de fibrilas colágenas sem proteção parece não ocorrer quando do 

uso de sistemas autocondicionantes, em função da simultânea dissolução da fase 

inorgânica da dentina e infiltração do monômero adesivo (Hashimoto et al., 2003). 

Essas fibrilas colágenas desprotegidas provenientes da hibridização 

incompleta da dentina ficam vulneráveis a degradação hidrolítica (Hashimoto et al., 

2000). A literatura tem reportado que a matriz de metaloproteínase (MMPs) pode ser 
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um fator responsável pela degradação da camada híbrida nesses casos (Pashley et 

al., 2004). Essa matriz corresponde a um grupo de 23 enzimas capazes de degradar 

os componentes da matriz extracelular (Brinckerhoff; Matrisian, 2002), pertencentes 

à família de endopeptidases zinco-cálcio dependentes (Birkedal-Hansen et al., 1993) 

que, durante o desenvolvimento dental, localizam-se dentro da matriz de dentina 

mineralizada (Tjäderhane et al., 1998).  

As MMPs são secretadas como proenzimas inativas e ficam na matriz 

dentinária junto com outras proteínas não colagênicas. Quando ativadas atuam na 

degradação de fibrilas de colágeno, de elastina e de componentes da matriz 

extracelular (Brinckerhoff; Matrisian, 2002). Essas enzimas são sensíveis a variação 

do pH local, sendo inativadas quando ocorre uma queda, a exemplo do que 

acontece no momento do condicionamento ácido da dentina em sistemas adesivos 

do tipo condicione-e-lave. Entretanto, a presença de água nessa região após a 

polimerização do sistema adesivo pode reativar as MMPs, deixando a região 

suscetível à degradação (Mazzoni et al., 2006).  

Outros fatores que pode promover a degradação da interface adesiva são, por 

exemplo, a presença de solvente residual do sistema adesivo ou remoção 

insuficiente da água superficial. Eventualmente, a resina se degrada com o tempo e 

é dissolvida pela água presente na região, fazendo com que a união dente-

restauração deteriore-se (Santerre et al., 2001). 

Dessa maneira, a presença de água na interface adesiva é responsável pelas 

principais causas de degradação química dessa interface, a hidrólise e plastificação 

dos componentes resinosos. Sendo o ingresso de água nessa região muitas vezes 

causado por difusão, os mecanismos de degradação acabam por ser difuso-

dependentes (Hashimoto et al., 2000).  

A hidrólise é responsável por quebrar ligações covalentes, promovendo a 

ligação das diferentes unidades de fibras colágenas assim como de polímeros 

resinosos. Além disso, esses produtos resultantes da quebra de ligações, 

juntamente com os monômeros residuais podem ser liberados piorando a mecânica 

interfacial e permitindo que mais água possa ingressar na interface adesiva. A 

presença da água pode reduzir as forças friccionais entre as cadeias poliméricas da 

resina, o que reduz suas propriedades mecânicas fazendo com que o polímero 

cause absorção, processo conhecido com plastificação da resina (De Munck et al., 

2005). 
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Independente da maneira com que a água chegue à região de adesão, 

infiltração marginal, nanoinfiltração ou ingresso de fluido orais por meio de canais 

nanoméricos ao longo das fibras colágenas dentro da camada híbrida, ela parece 

contribuir fortemente com o prejuízo da integridade do sistema adesivo em longo 

prazo.  Segundo De Munck (2005), a união formada por sistemas adesivo do tipo 

condicione-e-lave estão suscetíveis a degradação pela água, sendo que os de 

formulação simplificada, dois passos, são mais negativamente influenciados por 

esse fator. 

Sabe-se que embora a técnica adesiva que mantém o substrato dental úmido 

forneça altos valores de resistência adesiva imediata, também produz uma camada 

híbrida porosa (Wang; Spencer, 2003). Essa porosidade pode ser causada tanto por 

difusão restrita de monômeros resinosos em uma matriz de colágeno contraída, 

como acorre em condições de sobresecagem da superfície ou devido à água 

residual aprisionada nas fibras em sobre superfícies muito molhadas. Independente 

da causa, camadas híbridas mais porosas provavelmente contribuem para a 

deterioração em longo prazo da união dentina-resina (Reis et al., 2007). 

Muitos estudos acerca da durabilidade da camada adesiva têm sido feitos por 

meio da exposição direta da interface dentina-resina à água (Torkabadi et al., 2008). 

Descartando o componente mecânico, também responsável por afetar a 

durabilidade da interface adesiva in vivo, a hidrólise dos componentes da interface, 

como o colágeno e a resina, e a subsequente diluição dos produtos hidrolisados tem 

sido apontada como um dos principais fatores responsáveis pela queda dos valores 

de união com o tempo (De Munck et al., 2005). Sendo a maioria desses processos 

difuso-dependentes, a extensão da difusão é tão importante quanto o tempo de 

ocorrência. Dessa forma, muitos experimentos que abordam esse assunto têm 

utilizado a armazenagem de microespécimes em água e comparado suas 

resistências adesivas com microespécimes não armazenados (Armstrong et al., 

2001; De Munck et al., 2005).  

A queda dos valores de resistência adesiva para os espécimes armazenados 

parece ter consenso na literatura. Armstrong et al. (2003) comparou a resistência 

adesiva de um sistema condicione-e-lave de três passos e um de dois passos, um 

sistema autocondicionante de dois passos e um de passo único durante 15 meses 

de armazenamento em água. Observou que embora os sistemas tenham 

apresentado diferenças quanto ao seu comportamento após 6 meses de 
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armazenamento, nenhuma diferença foi demonstrada após 15 meses. Isso pode 

representar mecanismos comuns de degradação embora os sistemas ajam de forma 

diferenciada durante a hibridização da dentina. 

Koshiro et al. (2004, 2005) também encontraram quedas nos valores de 

resistência adesiva para sistemas do tipo autocondicionante e condicione-e-lave 

após 1 ano em restaurações realizadas em macacos. E embora tenham detectado 

essa diminuição da adesão em ambos os sistemas com o tempo, a interface adesiva 

para o sistema autocondicionante permaneceu estável, na observação do aumento 

de porosidades nessa camada, fato não observado no sistema condicione-e-lave. 

Em estudo com cinco diferentes marcas de adesivos autocondicionantes de 

passo único, Hashimoto et al. (2007) encontraram quedas nos valores de resistência 

de união para espécimes armazenados por mais de cem dias. Mesmos resultados 

obtidos por Hashimoto et al. (2009). Ao passo que Chaves et al. (2009) observaram 

resultados semelhantes para 90 dias de armazenamento. 

Breschi et al. (2009) observaram diferenças entre os grupos armazenados por 

6 meses e um ano para marcas de adesivos do tipo condicione-e-lave. Sendo que o 

mesmo foi concluído por Loguercio et al. (2009) e Skovron et al. (2010). 

Os reais mecanismos relativos à fragilidade da união adesiva decorrentes do 

envelhecimento não foram ainda totalmente elucidados. A correlação entre 

parâmetros de resistência de união à dentina e resistência máxima à tração de 

sistemas adesivos, apontada por Takahashi et al. (2002), sustenta a sugestão da 

forte influência das propriedades mecânicas dos sistemas adesivos sobre a união 

adesiva. Assim, a redução das propriedades mecânicas do componente resinoso 

após o envelhecimento pode influenciar fortemente a degradação da interface 

adesiva (Carrilho et al., 2005; Yiu et al., 2004). Shono et al. (1999) aventaram a 

necessidade de investigações acerca da caracterização dos sistemas adesivos a fim 

de elucidar algumas questões sobre a maior durabilidade da união à dentina. 

O conhecimento sobre as propriedades mecânicas dos substratos dentais e 

de materiais resinosos poderia ser útil para a elaboração e melhoria de sistemas 

adesivos (Yamada et al., 2004; Watanabe et al., 2004; Yasuda et al., 2007). Uma 

vez que, propriedades mecânicas dos variados componentes da interface dentina-

resina são esperados por desempenhar importantes papéis na adesão ao substrato, 

a durabilidade da resistência adesiva dessa interface depende da estabilidade dos 

seus componentes ao longo do tempo (Yasuda et al., 2008). Falhas adesivas podem 
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iniciar em um componente específico da interface. Dessa maneira, ao testar suas 

propriedades físicas pode ser possível determinar qual é a região menos estável 

durante o armazenamento em diferentes condições. 

Dessa forma, o estudo de parâmetros como o módulo de elasticidade e a 

nanodureza das camadas que compõem a linha adesiva em diversos tipos de 

sistemas adesivos, assim como o estudo dessas propriedades ao longo do tempo 

podem ser de grande de interesse para produção e pesquisa na odontologia adesiva 

atual. 



 35

3 PROPOSIÇÃO 
 

 

1 Avaliar a nanodureza e o módulo de elasticidade das camadas que compõem a 

linha adesiva entre resina composta e dentina utilizando diferentes tipos de sistemas 

adesivos, imediatamente e após armazenamento durante 6 meses, por meio do 

método de nanoedentação; 

 

 

2 Verificar a relação entre a nanodureza e módulo de elasticidade de sistemas 

adesivos e a resistência de união à dentina. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

A realização dessa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CEP-FOUSP), parecer 

de aprovação nº113/2009 (Anexo A). 

Foram utilizados 40 terceiros molares humanos hígidos e não irrompidos 

(n=10), devido à menor probabilidade de apresentarem trincas (Hayashi, 1994), 

fornecidos pelo Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo (Anexo B). Segundo o Banco de Dentes, após a exodontia, os dentes 

selecionados foram limpos com curetas periodontais, secos e observados em 

microscópio óptico com 25X de aumento para confirmar a ausência de defeitos e 

trincas pré-existentes, sendo em seguida armazenados, por no máximo três meses, 

em água destilada a 37ºC. 

Os dentes selecionados tiveram suas faces oclusais lixadas com auxílio de 

lixas d’água de carboneto de silício (Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, USA) de granulação 

decrescente, sob refrigeração, adaptadas a uma politriz (Ecomet 3, Buehler Ltd., 

Lake Bluff, IL, USA), de modo que houvesse a exposição de uma superfície plana de 

dentina e que uma camada de esfregaço padrão fosse criada. Foram utilizadas lixas 

de granulação 120 e 240 para expor a dentina. Em seguida, foi usada lixa 400 por 

10 segundos e lixa 600 por 60 segundos. Após a obtenção das superfícies 

desejadas, os dentes foram lavados em água corrente, sendo depois imersos em 

água destilada sob refrigeração até o momento do uso (Figura 4.1). 

 

 

 
Figura 4.1 – Preparo dos dentes: A) Terceiro molar hígido e limpo; B) Exposição e planificação da 

superfície dentinária em politriz; C) Superficie dentinária padronizada 
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Nas superfícies dentinárias previamente lixadas foram aplicados os sistemas 

adesivos dos grupos correspondentes seguindo as recomendações do fabricante 

(Quadro 4.1). 
 

 
Sistemas Adesivos 

 
Classificação Procedimentos de união 

Adper Single Bond 2 
(3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA) 

Dois passos com 
condicionamento 

ácido  

Condicionamento - aplicar ácido fosfórico 37% 
por 15s , lavar 10s, manter úmido. 
Adesivo - aplicar 2 camadas, jato de ar 2-5s, 
fotoativar 10s. 

Adper Scotchbond 
Multiuso (3M ESPE, 
St. Paul, MN, USA) 

Três passos com 
condicionamento 

ácido 

Condicionamento – aplicar ácido fosfórico 37% 
por 15s, lavar 10s, manter úmido. 
Primer - aplicar e esperar 20s, jato de ar. 
Adesivo - aplicar 2 camadas, jato de ar 2-5s, 
fotoativar 10s. 

Adper SE Plus (3M 
ESPE, St. Paul, MN, 
USA) 

Dois passos 
autocondicionante 

Primer - aplicar e esperar 20s, jato de ar. 
Adesivo - aplicar, jato de ar, fotoativar 10s. 

Clearfil SE Bond 
(Kuraray Co., 
Osaka, Japan) 

Dois passos 
autocondicionante 

Primer/Adesivo - aplicar e esperar 20s, jato de 
ar, fotoativar 10s. 

 
Quadro 4.1 – Sistemas adesivos utilizados, classificação e procedimentos de união 

 

Após a aplicação dos sistemas adesivos, um bloco de resina composta Z-250 

(3M ESPE, St. Paul, MN, USA) foi construído na superfície dentinária por meio da 

técnica incremental, sendo cada camada, de aproximadamente 1mm, fotoativada 

por 40 segundos. O aparelho fotoativador utilizado foi Jetlite 4000 (J. Morita USA 

Inc., Irvine, CA, USA) com intensidade de 1400 mW/cm2, medida pelo aparelho 

radiômetro Curing Radiometer P/N 10503–Model 100 (Demetrom Research Corp., 

Danbury, CT, USA), ao início de cada grupo (Figura 4.2). 
 

 
Figura 4.2 – A) Inserção da resina composta; B) Fotoativação; C) Bloco de resina composta sobre a 

superfície dentinária hibridizada 
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4.1 OBTENÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

 

Após 24 horas de armazenamento em água destilada, os dentes foram 

embutidos em tubos de PVC (Tigre, Joinville, SC, Brasil) com resina acrílica JET 

autopolimerizante (Artigos Odontológicos Classico, São Paulo, SP, Brasil), na 

proporção 1:1, cuidando para que o limite amelodentinário ficasse 3mm acima da 

resina de embutimento. Cada bloco dente/adesivo/resina foi seccionado sob 

refrigeração constante com um disco de corte diamantado acoplado à máquina de 

corte (Isomet 1000, Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, USA) em planos paralelos, seguindo 

o longo eixo do dente. Posteriormente, cortes seqüenciais, perpendiculares aos 

primeiros foram feitos, obtendo-se corpos de prova em forma de palito, com área de 

secção transversal de aproximadamente 1mm2. Para que o seccionamento dos 

corpos de prova fosse feito, os tubos de PVC com os dentes eram fixados a um 

dispositivo em L adaptado ao suporte da máquina de corte, de maneira que o dente 

ficasse paralelo ao disco de corte (Figura 4.3).  

 

 

 
Figura 4.3 – A) Corte dos dentes para obtenção dos espécimes em forma de palito; B) Cortes 

paralelos e perpendiculares; C) Espécimes selecionados para o experimento 
 

 

Cada corpo de prova foi observado em lupa estereoscópica com 40X de 

aumento (SZ40, Olympus Corporation, Tokyo, Japan) para verificar se a interface 

adesiva estava perpendicular ao longo eixo do corpo de prova, já que essa é 

condição necessária para que apenas forças de tração sejam aplicadas, evitando 
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componentes de torção indesejáveis. Todos os corpos de prova que apresentaram 

interface adesiva inclinada em relação ao longo eixo do corpo de prova foram 

descartados.  

Dos corpos de prova considerados viáveis, dois palitos de cada dente foram 

aleatoriamente selecionados para análise de nanodureza e módulo de elasticidade 

da interface adesiva. Os demais tiveram a resistência de união testada por meio do 

teste de microtração, sendo que metade desses corpos de prova foram 

armazenados durante 6 meses em água à temperatura de 37ºC, em todos os testes 

realizados. 

 

 

4.2 TESTE DE NANOENDENTAÇÃO 

 

 

Os palitos selecionados para o teste de nanodureza e módulo de elasticidade 

foram colados com cola de cianoacrilato (Loctite 454, Henkel Ltda., Itapevi, SP, 

Brasil) em placas de plástico para que pudesse ser realizado o polimento das 

amostras. Os espécimes foram polidos com lixa d’água de carboneto de silício de 

granulação decrescente (800, 1000, 1200 e 4000) (Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, 

USA), sob refrigeração, adaptadas à politriz e com pasta diamantada de 5µm de 

granulação sobre um disco de feltro (Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, USA).  

Após o polimento, os espécimes foram posicionados em uma máquina de 

teste dinâmico de ultra-microdureza (DUH-W211S, Shimadzu Co., Tokyo, Japan) 

para medir a dureza e o módulo de elasticidade (Figura 4.4). As medidas foram 

localizadas na camada híbrida, sistema adesivo, dentina e resina. Antes da 

realização da nanoendentação, o endentador foi posicionado precisamente na 

região de interesse por meio de um microscópio óptico (aumento de 100X) acoplado 

ao equipamento. Foram realizadas 5 medições em cada região, totalizando 5 

colunas de endentações por espécime, com distância de 10µm entre si 

horizontalmente (Figura 4.5). O ciclo aplicado foi de 1mN e a taxa de aplicação de 

força foi de 0,01mN/msec (Oliveira et al., 2004). O equipamento foi utilizado sobre 

uma mesa anti-vibratória, no interior de uma caixa acrílica, com temperatura 

ambiente controlada em 21ºC, no intuito de reduzir a influência de condições 

ambientais (Figura 4.4). 
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Assim como para o teste de microtração, metade dos palitos de cada dente foi 

armazenada em meio úmido à 37ºC durante 6 meses antes das medições. 

 

 

 
Figura 4.4 – Máquina de teste dinâmico de ultra-microdureza. A) Observar a mesa antivibratória. B) 

Gráfico da endentação obtido pelo software durante o ciclo de 
carregamento/descarregamento 

 

 

 
 
Figura 4.5 – Esquema das endentações realizadas na interface adesiva 
 

 

4.3 TESTE DE MICROTRAÇÃO  

 

 

Previamente ao ensaio de microtração, cada corpo de prova teve sua largura 

e espessura medidas com o auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,01 

mm (Paquímetro Eletrônico Digital, Mitutoyo Sul Americana, Suzano, SP, Brasil). As 

extremidades dos corpos de prova foram coladas com cola gel de cianoacrilato 

 
 

Dentina 

10µm 

Camada Híbrida 

Adesivo 

Resina 



 41

(Loctite 454, Henkel Ltda., Itapevi, SP, Brasil) no dispositivo de microtração Jig de 

Geraldeli de forma a posicionar a área adesiva perpendicularmente ao longo eixo da 

força de tração (Perdigão et al., 2002). O conjunto foi fixado em máquina de ensaios 

universal Instron 2367 (Instron Co., Canton, MA, USA) e tracionado a uma 

velocidade de 0,5 mm/min, até que ocorra a fratura (Figuras 4.6 e 4.7). Nesse 

momento, o valor da carga de ruptura em Newtons (N) será registrado e o corpo de 

prova observado em lupa estereoscópica com 40X de aumento (SZ40, Olympus 

Corporation, Tokyo, Japan), para verificar o tipo de fratura, classificada como fratura 

na interface, coesiva em dentina ou coesiva em resina. Apenas os espécimes que 

apresentaram fratura adesiva/mista (interface) foram usados no cálculo da 

resistência de união (Carrilho et al., 2002). Para tal, a carga de ruptura de cada 

corpo de prova foi dividida por sua área de união.  

 

 
Figura 4.6 – A) Máquina de ensaios universais Instron, no detalhe, dispositivos utilizados para o teste 

de microtração; B) Fratura do espécime 
 

 

   
Figura 4.7 – Software utilizado para aplicação do ensaio de microtração. Observar comportamento de 

cada corpo de prova no gráfico 
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Para a análise estática dos dados os resultados obtidos foram convertidos 

para Mega Pascal (MPa) e cada dente foi considerado como uma unidade amostral 

e, assim, todos os corpos de prova de um mesmo dente deram origem a um único 

valor de resistência adesiva. 
 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

A análise dos dados desse trabalho experimental foi dividida em duas partes 

e realizada pelo software SPSS Statistics 17.0: 

• Análise estatística individual das cinco variáveis estudadas; 

• Análise estatística da correlação e regressão dessas variáveis.  

 

 

4.4.1 Análise individual das variáveis 
 

 

Foram avaliados os valores de resistência adesiva, módulo de elasticidade do 

adesivo e da camada híbrida e nanodureza do adesivo e da camada híbrida para os 

dois fatores envolvidos (tempo e sistema adesivo), por meio do teste paramétrico de 

análise de variância (ANOVA) de dois fatores, para cada variável, perfazendo um 

total de cinco análises. 

Após as ANOVAs, as médias foram comparadas, para cada variável, por meio 

de teste de múltipla comparação de Games-Howell. Este teste comparou cada par 

de médias ajustando o erro em cada comparação. 

 

 

4.4.2 Análise da relação das variáveis 
 

 

A relação (associação e/ou predição) das variáveis de módulo de elasticidade 

e nanodureza com a resistência de união foram estudadas para cada um dos pares, 

num total de 4 pares. 
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A associação entre os pares de variáveis foi testada pelo teste paramétrico de 

correlação de Pearson, e o relacionamento entre os pares pelo teste paramétrico de 

regressão linear. 

O teste de regressão linear explicou o relacionamento e a predição entre as 

variáveis, por meio de equações lineares do tipo y = βx + b, onde “y” é a variável a 

ser predita (resistência adesiva), e “x” a variável explicativa (módulo de elasticidade 

e nanodureza). 
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5 RESULTADOS 
 

 

Os resultados deste trabalho experimental estão divididos em duas partes. A 

primeira parte é composta pela análise estatística individual das cinco variáveis 

estudadas nessa pesquisa. Cada uma dessas variáveis possui dois fatores de 

variação. Sendo a segunda parte composta pela análise estatística da correlação e 

regressão dessas variáveis.  

 

 

5.1 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

 

 

Para estas análises, este trabalho possui cinco variáveis: 

• Resistência adesiva;  

• Módulo de elasticidade do sistema adesivo; 

• Módulo de elasticidade da camada híbrida; 

• Nanodureza do sistema adesivo e 

• Nanodureza da camada híbrida. 

 

Para todas as variáveis acima, os fatores de variação são: 

• Sistema adesivo em quatro níveis: Adper Single 

Bond 2, Adper SE Plus, Adper Scothbond Multiuso e Clearfil SE Bond e 

• Tempo de armazenamento em dois níveis: 

Imediato e 6 meses. 

 

As tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 abaixo apresentam a estatística descritiva e os 

parâmetros estatísticos para as variáveis experimentais acima citadas. 
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Tabela 5.1 – Estatística descritiva e parâmetros estatísticos para a resistência adesiva 

Variável Adesivo Tempo Média Desv Pad N Máximo Mínimo Cv 
RA SB Imediato 46,227 3,245 8 50,425 42,235 7,02% 
 SB 6 meses 44,271 5,342 8 54,507 38,195 12,07% 
 SE Imediato 39,222 4,094 8 43,043 30,142 10,44% 
 SE 6 meses 36,872 7,879 8 45,387 24,550 21,37% 
 SM Imediato 60,157 6,834 8 69,452 49,482 11,36% 
 SM 6 meses 54,529 5,045 8 63,175 48,800 9,25% 
 CL Imediato 62,313 4,515 8 67,097 53,986 7,25% 
 CL 6 meses 60,809 5,563 8 68,558 51,726 9,15% 
    Total 50,550 10,905 64 69,452 24,550 21,57% 

RA=resistência adesiva; SB=Adper Single Bond 2; SE=Adper SE Plus; SM=Scotchbond Multiuso; CL=Clearfil SE 
Bond 

 

Tabela 5.2 – Estatística descritiva e parâmetros estatísticos para os módulos de elasticidade 

Variável Adesivo Tempo Média Desv Pad N Máximo Mínimo Cv 
ME Ad SB Imediato 7,175 0,827 8 8,573 5,660 11,53% 
 SB 6 meses 5,748 0,568 8 6,597 5,068 9,88% 
 SE Imediato 6,750 0,875 8 7,521 5,227 12,96% 
 SE 6 meses 5,373 0,806 8 6,665 4,244 15,01% 
 SM Imediato 5,619 1,462 8 8,479 4,176 26,01% 
 SM 6 meses 4,900 0,266 8 5,262 4,567 5,43% 
 CL Imediato 5,041 0,490 8 6,046 4,567 9,72% 
 CL 6 meses 4,502 0,351 8 4,943 4,010 7,80% 
    Total 5,639 1,140 64 8,573 4,010 20,22% 

ME CH SB Imediato 11,410 1,902 8 15,290 9,453 16,67% 
 SB 6 meses 11,376 0,601 8 12,180 10,420 5,29% 
 SE Imediato 9,930 0,833 8 11,360 8,578 8,39% 
 SE 6 meses 9,900 1,449 8 11,990 8,304 14,64% 
 SM Imediato 10,131 1,431 8 12,260 8,357 14,13% 
 SM 6 meses 10,595 1,356 8 11,830 8,288 12,79% 
 CL Imediato 14,036 1,004 8 15,583 12,670 7,15% 
 CL 6 meses 12,354 1,785 8 15,100 9,915 14,45% 
    Total 11,217 1,860 64 15,583 8,288 16,59% 

ME Ad=módulo de elasticidade do adesivo; ME CH=módulo de elasticidade da camada híbrida; SB=Adper Single 
Bond 2; SE=Adper SE Plus; SM=Scotchbond Multiuso; CL=Clearfil SE Bond
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Tabela 5.3 – Estatística descritiva e parâmetros estatísticos para as nanodurezas 
Variável Adesivo Tempo Média Desv Pad N Máximo Mínimo Cv 
Nano Ad SB Imediato 27,646 3,892 8 32,392 20,973 14,08% 
 SB 6 meses 18,249 1,119 8 19,440 16,033 6,13% 
 SE Imediato 23,900 4,816 8 29,466 14,623 20,15% 
 SE 6 meses 19,004 3,693 8 25,969 14,714 19,43% 
 SM Imediato 21,721 7,719 8 36,665 14,439 35,54% 
 SM 6 meses 17,463 0,704 8 18,852 16,465 4,03% 
 CL Imediato 17,628 1,532 8 19,958 15,097 8,69% 
 CL 6 meses 16,629 1,179 8 17,701 14,785 7,09% 
    Total 20,280 5,113 64 36,665 14,439 25,21% 

Nano CH SB Imediato 40,038 10,547 8 57,140 30,409 26,34% 
 SB 6 meses 37,898 5,854 8 49,424 32,528 15,45% 
 SE Imediato 35,378 4,022 8 43,822 30,152 11,37% 
 SE 6 meses 32,831 6,706 8 44,644 25,437 20,43% 
 SM Imediato 42,367 12,778 8 62,273 31,834 30,16% 
 SM 6 meses 35,365 3,134 8 39,679 30,696 8,86% 
 CL Imediato 37,295 8,544 8 54,018 26,909 22,91% 
 CL 6 meses 36,702 4,802 8 43,658 28,559 13,08% 
    Total 37,234 7,787 64 62,273 25,437 20,91% 

Nano Ad=nanodureza do adesivo; Nano CH=nanodureza da camada híbrida; SB=Adper Single Bond 2; 
SE=Adper SE Plus; SM=Scotchbond Multiuso; CL=Clearfil SE Bond 

 

 

O modelo estatístico escolhido para a análise dos dados deste estudo 

experimental foi o teste paramétrico de análise de variância (ANOVA) de dois fatores 

independentes (sistema adesivo e tempo de armazenamento), para cada variável 

(resistência adesiva, módulos de elasticidade do adesivo e da camada híbrida e 

nanodurezas do adesivo e camada híbrida). 

 

A tabela 5.4 apresenta o teste de normalidade de Shapiro Wilk para todos os 

grupos experimentais. 
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Tabela 5.4 – Teste de normalidade de Shapiro Wilk para todos os grupos experimentais 
Grupos RA ME Ad ME CH Nano Ad Nano CH 

 Statist Sig. Statist Sig. Statist Sig. Statist Sig. Statist Sig. 

SB IM 0,884 20,8% 0,939 60,1% 0,888 22,6% 0,950 70,7% 0,836 6,8% 

SB 6M 0,935 56,4% 0,936 57,0% 0,955 76,5% 0,899 28,4% 0,844 8,2% 

SE IM 0,812 3,8% 0,848 9,2% 0,971 90,9% 0,904 31,1% 0,895 26,0%

SE 6M 0,908 34,1% 0,952 72,8% 0,867 14,1% 0,932 53,8% 0,926 48,1%

SM IM 0,950 70,9% 0,880 18,8% 0,928 49,6% 0,874 16,4% 0,773 1,5% 

SM 6M 0,906 33,0% 0,895 26,0% 0,823 5,0% 0,906 32,6% 0,956 77,6%

CL IM 0,912 36,9% 0,872 15,8% 0,962 82,8% 0,944 64,8% 0,933 54,1%

CL 6M 0,984 97,9% 0,918 41,5% 0,965 85,4% 0,795 2,5% 0,969 89,4%
RA=resistência adesiva; ME ad=módulo de elasticidade do adesivo; MECH=módulo de elasticidade da camada 
híbrida; Nano Ad=nanodureza do adesivo; Nano CH=nanodureza da camda híbrida; SB=Adper Single Bond 2; 
SE=Adper SE Plus; SM=Scotchbond Multiuso; CL=Clearfil SE Bond; IM=imediato; 6M= 6 meses. 

 

A tabela acima mostra que os grupos experimentais para todas as variáveis 

apresentam normalidade, com exceção dos grupos SB Im, Cl 6m e SBM Im para as 

variáveis de resistência adesiva, nanodureza do adesivo e nanodureza da camada 

híbrida respectivamente, que apresentam desvios desta condição, com valores de 

p<0,05. Apesar de nem todas as amostras estarem distribuídas de maneira normal, 

o teste F da ANOVA é conhecidamente robusto à falta de normalidade (Day; Quinn, 

1989). 

 

O teste de Homogeneidade de Levene está disposto na tabela 5.5 e apontou 

falta de homogeneidade para as variáveis: módulo de elasticidade do adesivo, 

nanodureza do adesivo e da camada híbrida (p<0,05). 

 

 
Tabela 5.5 – Teste de homogeneidade de Levene para as variáveis experimentais 

 F df1 df2 Sig. 
RA 1,377 7 56 23,31%

ME Ad 3,360 7 56 0,46%

ME CH 1,905 7 56 8,59%

Nano Ad 7,490 7 56 0,00%

Nano CH 2,567 7 56 2,29%

Teste a hipótese nula na qual o erro da variável dependente é igual em todos os grupos 
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Tabela 5.6 – Análise de Variância de dois fatores para as variáveis experimentais 

Fonte de 
Variação 

Variável 
Dependente 

S.Q. G.L. Q.M. F (calc) Sig (valor p). 

RA 5628,825 3 1.876,275 62,178 0,000 

ME Ad 28,028 3 9,343 14,973 0,000 

ME CH 101,895 3 33,965 18,293 0,000 
Nano Ad 302,280 3 100,760 6,887 0,000 

Adesivo 

Nano CH 248,287 3 82,762 1,392 0,255 

RA 130,811 1 130,811 4,335 0,042 

ME Ad 16,498 1 16,498 26,439 0,000 

ME CH 1,639 1 1,639 0,883 0,352 

Nano Ad 382,193 1 382,193 26,124 0,000 

Tempo 

Nano CH 150,857 1 150,857 2,537 0,117 

RA 42,333 3 14,111 0,468 0,706 

ME Ad 2,464 3 0,821 1,316 0,278 

ME CH 10,538 3 3,513 1,892 0,141 

Nano Ad 143,404 3 47,801 3,267 0,028 

Adesivo * 

Tempo 

Nano CH 90,919 3 30,306 0,510 0,677 

RA 1689,859 56 30,176   

ME Ad 34,943 56 0,624   

ME CH 103,977 56 1,857   

Nano Ad 819,277 56 14,630   

Error 

(resíduo) 

Nano CH 3330,444 56 59,472   

RA 171031,390 64    

ME Ad 2116,754 64    

ME CH 8269,903 64    

Nano Ad 27968,485 64    

Total 

Nano CH 92549,651 64    
S.Q.=Soma dos Quadrados; GL=Graus de Liberdade; Q.M.=Quadrado Médio 

 

Os resultados das análises de variâncias mostraram que para todas as 

variáveis, exceto a nanodureza da camada híbrida, o fator adesivo apresentou 

diferença estatisticamente significante. No fator tempo, as variáveis resistência 
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adesiva, módulo de elasticidade e nanodureza do adesivo foram estatisticamente 

significantes. Para a interação dos dois fatores, apenas a variável nanodureza do 

adesivo apresentou diferença estaticamente significante (p<0,05). 

O teste paramétrico de Games-Howell foi aplicado para detectar as 

diferenças estatísticas entre os grupos experimentais. Este teste foi utilizado, por ser 

indicado nos casos onde a falta de homogeneidade é detectada (Tabela 5.5) 

(Games; Howell, 1976; Jaccard et al., 1984). 

A seguir as comparações pontuais para cada variável experimental é 

descrita. 

 

 

5.1.1 Resistência adesiva 

 

 

            

Figura 5.1 – Gráficos dos intervalos de confiança de 95% dos fatores principais para a variável 
resistência adesiva 

 

A figura 5.1 mostra o comportamento estatístico dos fatores principais, 

sistema adesivo e tempo de armazenamento para a variável resistência adesiva. 
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Para o fator sistema adesivo, o sistema Adper SE Plus apresentou os 

menores valores de resistência adesiva quando comparado aos demais grupos, 

sendo que o sistema Adper Single Bond apresentou menores valores quando 

comparado aos sistemas Scothbond e Clearfil, que não divergiram estatisticamente 

(p<0,001).  

Para o fator tempo, pode-se observar que os valores de resistência adesiva 

são diferentes estatisticamente (p=0,042) e diminuem conforme aumenta o tempo de 

armazenamento dos espécimes.  

A tabela 5.7 e gráfico 5.1 abaixo trazem as múltiplas comparações da 

interação de dois fatores para a variável resistência adesiva. 

 

Tabela 5.7 – Múltiplas comparações, médias e desvios padrão entre os grupos para a variável 
resistência adesiva (MPa) 

Sistemas Adesivos 
Tempo Single Bond Adper SE Plus Scotch Bond Clearfil 
Imediato 46,2269±3,245b 39,2221±4,094a,b 60,1573±6,834c 62,3125±4,515c 
6 meses 44,2713±5,342a,b 36,8724±7,879a 54,5288±5,045c 60,8091±5,563c 

Letras iguais indicam semelhanças estatísticas (p<0,05) 

 

 

Gráfico 5.1 – Gráfico linear do comportamento dos valores de resistência adesiva (MPa) em função 
do tempo  
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No gráfico linear (Gráfico 5.1) é possível observar que todos os sistemas 

adesivos seguiram comportamentos semelhantes de resistência adesiva em função 

do tempo. Isso explica a falta de diferença estatística na interação dos fatores 

(p=0,706). 

 

 

5.1.2 Módulo de Elasticidade do Adesivo 

 

 

A figura 5.2 mostra o comportamento estatístico dos fatores principais, 

sistema adesivo e tempo de armazenamento para a variável módulo de elasticidade 

do sistema adesivo.  

 

             

Figura 5.2 – Gráficos dos intervalos de confiança de 95% dos fatores principais para a variável módulo 
de elasticidade do adesivo 

 

Para o fator sistema adesivo, o sistema Clearfil apresentou os menores 

valores de módulo de elasticidade do sistema adesivo, porém não divergiu 

estatisticamente do sistema Scothbond. O sistema Adper Single Bond apresentou os 

melhores valores para seu módulo de elasticidade e o sistema Adper SE plus teve 
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resultados semelhantes tanto ao Scothbond quanto ao sistema Single Bond 

(p<0,001). 

Para o fator tempo, pode-se observar que os valores de resistência adesiva 

são diferentes estatisticamente (p<0,001) e diminuem conforme aumenta o tempo de 

armazenamento dos espécimes.  

A tabela 5.8 e gráfico 5.2 abaixo mostram as múltiplas comparações da 

interação de dois fatores para a variável módulo de elasticidade do sistema adesivo. 

 

Tabela 5.8 – Múltiplas comparações, médias e desvios padrão entre os grupos para a variável módulo 
de elasticidade do adesivo (GPa) 

Sistemas Adesivos 
Tempo Single Bond Adper SE Plus Scotchbond Clearfil 
Imediato 7,175±0,827d 6,750±0,875b,c,d 5,619±1,462a,b,c 5,041±0,49a,b 

6 meses 5,748±0,568b,c 5,373±0,806a,b,c 4,900±0,266a 4,502±0,351a 

Letras iguais indicam semelhanças estatísticas (p<0,05) 

 

 

 

Gráfico 5.2 – Gráfico linear do comportamento dos valores dos módulo de elasticidade do adesivos 
(GPa) em função do tempo  
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No gráfico linear (Gráfico 5.2) é possível observar que todos os sistemas 

adesivos seguiram padrões semelhantes de queda dos valores de módulo de 

elasticidade do adesivo em função do tempo. Isso explica a falta de diferença 

estatística na interação dos fatores (p=0,278). 

 

 

5.1.3 Módulo de Elasticidade da Camada Híbrida 

 

 

A figura 5.3 mostra o comportamento estatístico dos fatores principais, 

sistema adesivo e tempo de armazenamento para o módulo de elasticidade da 

camada híbrida. 

 

                 

Figura 5.3 – Gráficos dos intervalos de confiança de 95% dos fatores principais para a variável módulo 
de elasticidade da camada híbrida 

 

Para o fator sistema adesivo, o sistema Adper SE Plus apresentou os 

menores valores de módulo de elasticidade quando comparado aos demais grupos, 

não sendo diferente estatisticamente do sistema Sctchbond. O sistema adesivo 

Clearfil apresentou o maior valor de módulo de elasticidade da camada híbrida 
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quando comparado aos demais grupos. Os sistemas Adper Single Bond e 

Scotchbond apresentaram desempenhos intermediários e semelhantes 

estatisticamente (p<0,001). 

Para o fator tempo, pode-se observar que os valores do módulo de 

elasticidade da camada híbrida adesiva não são diferentes estatisticamente 

(p=0,352). 

A tabela 5.9 e gráfico 5.3 abaixo trazem as múltiplas comparações da 

interação de dois fatores para a variável módulo de elasticidade da camada híbrida. 

 

Tabela 5.9 – Múltiplas comparações, médias e desvios padrão entre os grupos para a variável 
módulo de elasticidade da camada híbrida (GPa) 

Sistemas Adesivos 
Tempo Single Bond Adper SE Plus Scotchbond Clearfil 
Imediato 11,410±1,902a,b,c 9,930±0,833a 10,131±1,431a 14,036±1,004c 

6 meses 11,376±0,601a,b 9,900±1,449a 10,595±1,356a 12,354±1,785b,c 

Letras iguais indicam semelhanças estatísticas (p<0,05) 

 

 

 

Gráfico 5.3 – Gráfico linear do comportamento dos valores de ME CH (GPa) em função do tempo  
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No gráfico linear (Gráfico 5.3) é possível observar que todos os sistemas 

adesivos seguiram padrões semelhantes de queda dos módulos de elasticidade da 

camada híbrida em função do tempo. Isso explica a falta de diferença estatística na 

interação dos fatores (p=0,141). 

 

 

5.1.4 Nanodureza do Adesivo 

 

 

A figura 5.4 mostra o comportamento estatístico dos fatores principais, 

sistema adesivo e tempo de armazenamento para a variável nanodureza do sistema 

adesivo. 

 

           

Figura 5.4 – Gráficos dos intervalos de confiança de 95% dos fatores principais para a variável 
nanodureza do adesivo 

 

Para o fator sistema adesivo, o sistema Clearfil apresentou os menores 

valores para a nanodureza do adesivo quando comparado aos demais grupos, 

sendo que não diferiu estatisticamente do sistema Scothbond. Os demais sistemas 

se comportaram de maneira semelhante estatisticamente (p<0,001). 
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Para o fator tempo, pode-se observar que os valores de nanodureza da 

camada híbrida adesiva são diferentes estatisticamente (p<0,001) e diminuem 

conforme aumenta o tempo de armazenamento dos espécimes.  

A tabela 5.10 e gráfico 5.4 abaixo trazem as múltiplas comparações da 

interação de dois fatores para a variável nanodureza do sistema adesivo. 

 

Tabela 5.10 – Múltiplas comparações, médias e desvios padrão entre os grupos para a variável 
nanodureza do adesivo 

Sistemas Adesivos 
Tempo Single Bond Adper SE Plus Scotch Bond Clearfil 
Imediato 27,646±3,892c 23,899±4,816b,c 21,721±7,719a,b,c 17,628±1,532a,b 

6 meses 18,248±1,119a,b 19,004±3,693ª,b 17,463±0,704a,b 16,629±1,179a 

Letras iguais indicam semelhanças estatísticas (p<0,05) 

 

 

Gráfico 5.4 – Gráfico linear do comportamento dos valores da nanodureza do adesivo em função do 
tempo  

 
No gráfico linear (Gráfico 5.4) é possível observar que os sistemas se 

comportaram de forma divergente nos diferentes tempos. Isso explica a diferença 

estatística encontrada na interação dos fatores (p=0,028). Sendo que o grupo do 

sistema adesivo Adper Single Bond 2 teve uma queda mais acentuada dos valores, 
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enquanto o grupo do sistema Clearfil SE Bond se manteve seus valores estáveis 

com o tempo. 

 

 

5.1.5 Nanodureza da Camada Híbrida 

 

 

A figura 5.5 mostra o comportamento estatístico dos fatores principais, 

sistema adesivo e tempo de armazenamento para a variável nanodureza da camada 

híbrida. 

 

               

Figura 5.5 – Gráficos dos intervalos de confiança de 95% dos fatores principais para a variável 
nanodureza da camada híbrida 

 

Para o fator tempo, pode-se observar que os valores de nanodureza do 

adesivo não foram diferentes estatisticamente (0,117). Para o fator sistema adesivo, 

não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p=0,225). 

A tabela 5.11 e gráfico 5.5 abaixo trazem as múltiplas comparações da 

interação de dois fatores para a variável nanodureza da camada híbrida. 
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Tabela 5.11 – Múltiplas comparações, médias e desvios padrão entre os grupos para a variável 

nanodureza da camada híbrida 
Sistemas Adesivos 

Tempo Single Bond Adper SE Plus Scotch Bond Clearfil 
Imediato 40,038±10,547a 35,378±4,022a 42,367±12,778a 37,295±8,544a 

6 meses 37,898±5,854a 32,831±6,706a 35,365±3,134a 36,702±4,802a 

Letras iguais indicam semelhanças estatísticas (p<0,05) 

 

 

 

Gráfico 5.5 – Gráfico linear do comportamento dos valores de nanodureza da camada híbrida em 
função do tempo  

 

No gráfico linear (Gráfico 5.5) é possível observar que todos os sistemas 

adesivos seguiram comportamentos semelhantes de ligeira queda dos valores de 

nanodureza da camada híbrida em função do tempo. Isso explica a falta de 

diferença estatística na interação dos fatores (p=0,677). 
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5.2 ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES E REGRESSÕES 

 

 

Tabela 5.12 – Coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis módulo de elasticidade e 
nanodureza do adesivo e camada híbrida em relação a variável resistência adesiva 

Variável N Correlação de Pearson Sig. 

Módulo de elasticidade do adesivo 64 -0,379 0,002 

Módulo de elasticidade da camada 

híbrida 64 

0,393 0,001 

Nanodureza do adesivo 64 -0,230 0,067 

Nanodureza da camada híbrida 64 0,013 0,918 

 

A Tabela 5.12 mostra os resultados do teste paramétrico de correlação de 

Pearson. Para as variáveis de módulo de elasticidade a correlação foi significante, 

sendo inversa para o módulo de elasticidade do adesivo e direta para o módulo de 

elasticidade da camada híbrida. De maneira que, quanto maior o módulo de 

elasticidade da camada híbrida, maior a resistência adesiva, e menor o módulo de 

elasticidade do adesivo. 

 

Tabela 5.13 – Coeficientes de regressão linear para as variáveis módulo de elasticidade e 
nanodureza do adesivo e camada híbrida em relação à variável resistência adesiva 

Pares R R2 R2 ajust Erro padrão 

ME Ad x RA 0,379 0,143 0,130 10,17331 

ME CH x RA 0,393 0,155 0,141 10,10763 

Nano Ad x RA 0,230 0,053 0,038 10,69736 

Nano CH x RA 0,013 0,000 -0,016 10,99160 
R2=Coeficiente de Regressão; R2 ajust = Coeficiente de Regressão Ajustado 

 

A tabela 5.13 e 5.14 mostram as informações sobre o relacionamento das 

variáveis de módulo de elasticidade e nanodureza com a resistência adesiva. As 

regressões de módulo de elasticidade do adesivo e da camada híbrida são 

significantes com R2 ajustado em torno de 0,15. A figura 5.6 ilustra o comportamento 

entre estas variáveis e a variável resistência adesiva. 
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Tabela 5.14 – Anovas de regressão para as variáveis módulo de elasticidade e nanodureza do 
adesivo e camada híbrida em relação a variável resistência adesiva 

Modelos  SQ Gl QM F Sig. 

Regressão 1075,066 1 1075,066 10,387 0,002 

Resíduo 6416,762 62 103,496   ME Ad 

Total 7491,828 63    

Regressão 1157,647 1 1157,647 11,331 0,001 

Resíduo 6334,180 62 102,164   ME CH 

Total 7491,828 63    

Regressão 396,943 1 396,943 3,469 0,067 

Resíduo 7094,884 62 114,434   Nano Ad 

Total 7491,828 63    

Regressão 1,277 1 1,277 0,011 0,918 

Resíduo 7490,551 62 120,815   Nano CH 

Total 7491,828 63    
SQ=Soma dos quadrados; gl=graus de liberdade; QM=quadrado médio 

 

 
Figura 5.6 – Ilustrativo de dispersão das variáveis independentes (explicativas) módulo de 

elasticidade e nanodureza do adesivo e camada híbrida em função da variável 
dependente resistência adesiva 
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Segundo essas análises, a variável resistência adesiva é explicada pelas 

variáveis nas seguintes equações: 

 

• Para ME Ad: y = -3,62x + 70,98; R² = 0,14 (correlação inversa) 

• Para ME CH: y = 2,30x + 24,7; R² = 0,15 (correlação direta) 

• Para Nano Ad: y = -0,49x + 60,51; R² = 0,05 (sem correlação) 

• Para Nano CH: y = 0,0183x + 49,8695; R² = 0,0002 (sem correlação) 

 

 

5.3 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS PARA A DENTINA E RESINA 

 

 

Os resultados das médias e desvios padrão obtidos para os módulos de 

elasticidade e nanodurezas da dentina e resina estão descritos na tabela 5.14. 

 

 
Tabela 5.15 – Comparações, médias e desvios padrão para os módulos de elasticidade e 

nanoduereza da dentina e resina 
 Dentina Resina 

 Imediata 6 meses Imediata 6 meses 

Módulo de Elasticidade (GPa) 20,51±1,99a 20,87±1,26a 17,35±2,85a 17,19±2,65a 

Nanodureza Berkovich 64,24±5,15b 66,58±5,70b 53,12±4,21b 52,37±3,90b 

Letras iguais indicam semelhanças estatísticas (p<0,05) 

 

Foi aplicado o teste de análise de variância entre os grupos de dois fatores 

independentes (sistema adesivo e tempo de armazenamento), para cada variável 

(módulos de elasticidade e nanodurezas da dentina e resina) e não foi detectada 

diferença estatística entre os grupos (p>0,05). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O sucesso clínico de uma restauração baseia-se, sobretudo, no selamento 

que o material restaurador proporciona às margens do preparo cavitário (Armstrong 

et al., 2003). No caso de restaurações em que se utiliza associação de resinas 

compostas e sistemas adesivos, o bom selamento está relacionado à capacidade 

que o material apresenta em resistir aos esforços mecânicos imediatos, decorrentes 

da contração de polimerização da resina restauradora, ou tardios devido às ações 

fisiopatológicas do aparelho estomatogmático (Breschi et al., 2009). 

Dessa forma, pesquisar o comportamento físico-mecânico das interfaces 

estabelecidas pelos sistemas adesivos e o substrato dentário constitui-se recurso 

importante para a obtenção do prognóstico restaurador. Isso se torna essencial, 

quando se considera o número extenso de materiais disponíveis, bem como a 

velocidade com que são lançados e retirados do mercado, muitas vezes não 

havendo tempo para que seu desempenho seja criteriosamente avaliado 

clinicamente. 

Testes mecânicos laboratoriais têm sido empregados para o estudo do 

comportamento de sistemas adesivos imediatamente após a realização do 

procedimento adesivo (Sano et al., 1999; Breschi et al., 2003; Hashimoto et al., 

2003; Wang; Spencer, 2004; Carrilho et al., 2005; Toledano et al., 2006), e mais 

atualmente após períodos de armazenamento (Hashimoto et al., 2009; Breschi et al., 

2009; Loguercio et al., 2009; Skovron et al., 2010). Estes testes se fundamentam 

principalmente em aplicação de força de deslocamento sobre a união do sistema 

adesivo ao substrato dental, na tentativa de simular os mesmos esforços observados 

em uma restauração durante sua função no meio bucal. Entretanto, o estudo das 

propriedades mecânicas dos sistemas adesivos e das camadas que compõem a 

linha de união entre esses sistemas e o dente parece de grande importância para a 

compreensão de questões ligadas ao mecanismo de adesão. 

Durante a função mastigatória, a região de união entre dente e restauração, 

está sujeita a forças de tração e cisalhamento. Dessa forma, o estudo da distribuição 

de estresse nessa região torna importante o conhecimento sobre as propriedades de 

dureza e o módulo de elasticidade das camadas que compõem a linha adesiva. 
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Wakasa e Yamaki (1995) reportaram que tensões máximas ocorrem ao longo da 

interface dentina/adesivo na região adesiva durante testes de tração. Além disso, a 

elasticidade da interface adesiva, que pode ser determinada por testes de 

nanoendentação, é importante também na determinação do estresse gerado na 

região de adesão durante a contração de polimerização (Wakasa et al., 1995). 

Dependendo do valor do módulo de elasticidade apresentado pelo sistema adesivo e 

pela camada híbrida formada por ele, estas camadas poderiam funcionar como 

amortecedores de tensões preservando a integridade da camada de adesão e 

consequentemente sua durabilidade (Pongprueksa et al., 2008; Senawongse et al., 

2010). O estudo dessas propriedades também é fundamental na pesquisa das 

fraturas na interface, já que rachaduras podem ser geradas ou propagadas na 

presença de um estresse crítico na região (Van Noort et al., 1991). 

A técnica de nanoendentação tem muitas vantagens quando comparada as 

técnicas de microendentação convencionais, como os métodos de determinação da 

dureza por penetração Vickers ou Knoop. Os maiores benefícios da 

nanoendentação para esse estudo são a capacidade de posicionamento do 

endentador com precisão de 0,2nm, a sensibilidade de profundidade de 0,1nm e a 

resolução de carga de aproximadamente 0,2mN, o que permite avaliar áreas 

extremamente estreitas, como por exemplo, a cama híbrida. O tamanho da marca 

deixada pelo endentador é de aproximadamente 1µm de extensão, sendo pequena o 

bastante para avaliar o módulo de elasticidade e nanodureza de áreas específicas 

como a camada de adesivo e camada híbrida na interface dente/resina (Van 

Meerbeek et al., 1993). Somente essa capacidade de reproduzir pequenas 

endentações sob cargas muito baixas fez com que fosse possível esse estudo. 

Além disso, a técnica de nanoendentação possibilita uma grande quantidade 

de aplicações, já que informações como dureza e módulo de elasticidade podem ser 

obtidos com mais facilidade e de maneira mais precisa. Isso porque, diferente dos 

testes de microdureza convencionais, a área de endentação não precisa ser 

determinada opticamente para o cálculo do valor da dureza do material. Desta 

forma, erros provenientes da subjetividade da mensuração das diagonais das 

marcas impressas pelas pontas Vickers ou Knoop são eliminadas. Em vez disso, a 

posição do endentador em relação à superfície analisada é constantemente 

monitorada, permitindo que a área de endentação seja calculada pela profundidade 

de penetração e pela geometria da ponta endentadora.  



 64

Dessa maneira, algumas precauções devem ser tomadas sempre se 

comparar valores de nanodureza com valores de microdureza convecionais. A 

dureza de um material é, por definição, a resistência de um material sólido à 

deformação local (Wassell et al., 1992). O cálculo da microdureza é baseado na 

deformação permanente deixada na superfície do material que está sendo testado 

após a remoção da carga. Por outro lado, a nanodureza é deduzida a partir da 

profundidade de deformação plástica, em vez da profundidade final da marca 

deixada pela ponta endentadora, a qual pode ser comparada à deformação 

permanente usada no cálculo da microdureza (Figura 4.4). Sendo assim, é esperado 

que os valores de dureza de um determinado material, obtidos pelo método de 

nanoendentação sejam inferiores àqueles apresentados pelos métodos de 

microdureza convencionais. Isto porque após a remoção da carga, nos testes de 

microendentação, há uma diminuição da profundidade da marca deixada pela ponta 

endentadora resultante da recuperação elástica do material. Embora os valores de 

nanodureza e microdureza sejam diferentes numericamente, a hierarquia dos 

resultados de nanodureza é equivalente aos de microdureza (Van Meerbeek et al., 

1993). 

Nesse estudo, o módulo de elasticidade da dentina foi de 20,51±1,99 GPa. 

Esse valor está próximo do que foi descrito em diversos trabalhos na literatura, que 

encontraram valores entre 17,06 e 25,07 GPa para o módulo de elasticidade desse 

substrato (Van Meerbeek et al., 1993; Mahoney et al., 2000; Marshall Jr et al., 2001; 

Angker et al., 2003; Pongprueksa et al., 2008; Senawongse et al., 2010). Além disso, 

os valores dos módulos de elasticidade da camada híbrida, do adesivo e da resina 

composta, os quais foram inferiores àqueles demonstrados pela dentina, foram 

similares a valores encontrados em estudos anteriores (Van Meerbek et al., 1993). 

Confirmando ainda a validação do método, foi possível observar que os valores de 

dureza e módulo de elasticidade obtidos tanto na dentina como na resina foi 

semelhante em todos os grupos estudados. Foi observado na interface 

resina/dentina deste estudo, um gradiente progressivo de elasticidade que vai de 

dentina relativamente mais rígida, para uma camada híbrida com elasticidade 

intermediária e um sistema adesivo comparativamente mais elástico, até chegar à 

restauração de resina composta. Dessa forma, concordando com Pongprueksa et al. 

(2008), um gradiente elástico na área de adesão pode indicar uma resistência capaz 
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de aliviar o estresse causado pela polimerização da resina composta e ciclos 

oclusais entre a restauração de resina composta e o substrato rígido de dentina.  

Os módulos de elasticidade observados para as camadas híbridas formadas 

pelos sistemas adesivos imediatamente após suas aplicações (11,410GPa para a 

camada híbrida do Single Bond, 9,930GPa para o Adper SE Plus, 10,131 para o 

Scothbond e 14,036 para o Clearfil) foram superiores aos módulos de elasticidade 

demonstrados pelas camadas dos sistemas adesivos (Single Bond: 7,175GPa, 

Adper SE Plus: 6,750, Scothbond: 5,619 e Clearfil: 5,041). A hibridização que reforça 

a malha de colágeno com a penetração do sistema adesivo deve desempenhar um 

papel no aumento da rigidez da camada híbrida quando comparada ao sistema 

adesivo isolado (Sano et al., 1995). A contribuição das fibras colágenas e do sistema 

adesivo na resistência à tração da camada híbrida tem sido descrita em um modelo 

linear como dependente tanto da resistência desses componentes quanto do volume 

relativo deles nessa interface (Marshall Jr, 1993; Marshall Jr et al., 1997). Além 

disso, o aumento da força das fibras colágenas pode ter ocorrido pela desidratação 

da dentina desmineralizada causada pelos solventes presentes nos sistemas 

adesivos. Dessa forma, é possível que o colágeno desidratado se torne mais rígido 

que o colágeno úmido (Maciel et al., 1996; Marshall Jr et al., 1997), o que 

aumentaria o valor das camadas híbridas em comparação aos sistemas adesivos. 

Tratamentos químicos da dentina prévios aos procedimentos restauradores 

podem induzir a modificações consideráveis na morfologia superficial (Van 

Meerbeek et al., 1993). Sendo assim, a remoção da fase mineral da dentina por 

tratamentos ácidos sem dúvidas causa modificações em sua dureza. Em estudo de 

Inagaki et al. (1989), quando primers ácidos de sistemas autocondicionantes foram 

aplicados em superfície dentinária, a dureza Vickers dessa superfície reduziu entre 

13 e 33% comparada a dentina sem tratamento, dependendo da composição do 

primer. Os autores realizaram as endentações diretamente na superfície dentinária 

tratada sob ciclos de 490mN. No presente estudo, a redução da nanodureza da 

dentina tratada em relação à dentina não tratada variou de 55-65%. Essa redução 

severa na nanodureza comparada com a microdureza Vickers observada no estudo 

de Inagaki et al. (1989) pode ser atribuída em parte pelo efeito de descalcificação 

causado pelos sistemas adesivos utilizados. Além disso, a profundidade limitada de 

penetração da ponta endentadora, sob ciclos com cargas em torno de 1mN, permite 
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aferição da dureza apenas da camada mais superficial do substrato, que recebe 

dessa forma, menos interferências do substrato adjacente. 

Embora os diferentes sistemas adesivos provoquem diferentes efeitos de 

descalcificação e penetração da resina na malha colágena (De Munck et al., 2005), 

não houve diferença estatística na nanodureza da camada híbrida entre os grupos 

estudados (Tabela 5.11). Isso pode ter ocorrido porque, neste estudo, as 

endentações para aferição da nanodureza da camada híbrida foram realizadas 

adjacentes a camada de adesivo. Talvez, os efeitos da desmineralização dentinária 

causada pelos agentes ácidos e a infiltração do adesivo possam ser melhores 

estudos em estudos com diferentes profundidades de penetração, pensando que 

sistemas adesivos do tipo condicione-e-lave possam produzir regiões não infiltradas 

em regiões mais profundas da dentina e sistemas autocondicionantes minimizem 

esse efeito. 

Neste estudo, o sistema adesivo autocondicionante Clearfil SE Bond, foi o 

sistema que apresentou maiores valores de resistência adesiva e módulo de 

elasticidade da camada híbrida imediatamente após os procedimentos, e manteve 

esse desempenho após 6 meses de armazenamento quando comparado aos outros 

sistemas. O sistema adesivo Scothbond Multiuso, apesar de ter demonstrado 

resistência adesiva semelhante a do sistema Clearfil, apresentou valores de módulo 

de elasticidade da camada híbrida estatisticamente inferiores. O sistema Single 

Bond apresentou valores de resistência adesiva inferiores aos dois primeiros 

sistemas, embora o módulo de elasticidade da camada híbrida tenha ficado próximo 

ao do sistema Clearfil. O sistema Adper SE Plus apresentou os menores valores 

para as duas variáveis. A análise estatística mostrou haver correlação direta entre os 

valores de módulo de elasticidade da camada híbrida e resistência de união desses 

sistemas à dentina. Segundo Chaves et al. (2009), essa correlação pode demonstrar 

a importância das propriedades da camada híbrida formada pelos sistemas adesivos 

na qualidade da adesão formada por esses sistemas ao substrato dentinário. 

Embora a análise estatística não tenha demonstrado diferença estatística na 

interação dos fatores para o módulo de elasticidade da camada híbrida, é possível 

observar numericamente que os sistemas Adper SE Plus e Single Bond mantiveram 

estabilidade desses valores ao longo do tempo, enquanto o sistema Clearfil teve 

uma queda mais acentuada e o sistema Scothbond um ligeiro aumento. É possível 

sugerir que o mecanismo comum de degradação, por hidrólise e plastificação dos 
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componentes da camada híbrida, possa ocorrer em diferentes graduações de 

acordo com a qualidade da camada híbrida formada (Armostrong et al., 2003). 

Talvez, o estudo de tempos adicionais de armazenamento possa ajudar a elucidar a 

agressividade dessa degradação entre os diferentes sistemas adesivos.  

Além disso, embora os sistemas adesivos Adper SE Plus e Clearfil sejam 

sistemas autocondicionantes de dois passos e, portanto possuam o mesmo 

mecanismo de formação da camada de híbrida, foi detectada diferença estatística no 

comportamento desses sistemas para as variáveis de módulo de elasticidade da 

camada híbrida e resistência de união. Esse fato mostra que o modo de atuação do 

sistema adesivo não é o único responsável pelas características de resistência 

adesiva e durabilidade da interface dente/restauração e sugere que outros fatores 

como propriedades mecânicas do próprio sistema possam exercer influência na 

qualidade e durabilidade dessa união. 

Um aspecto interessante observado neste estudo foi que as propriedades de 

módulo de elasticidade da camada híbrida apresentadas pelos sistemas adesivos 

Clearfil e Scothbond foram superiores às apresentadas pelos outros sistemas. 

Entretanto observando a mesma propriedade para a camada do sistema adesivo, foi 

detectado o oposto. Os sistemas que apresentam menores valores para o módulo 

de elasticidade da camada híbrida, apresentaram maiores valores para os módulos 

de elasticidade do adesivo. Este mesmo fato ocorreu na análise comparativa entre a 

resistência de união e os módulos de elasticidade. Para a correlação entre o módulo 

de elasticidade da camada híbrida, a correlação foi direta, enquanto para a 

correlação entre o módulo do adesivo a correlação foi inversa, ressaltando o 

comportamento inverso dessas duas camadas. Segundo Higashi et al. (2009), esse 

fator pode ser atribuído à alta proporção na concentração de solvente/monômero 

que impede que os monômeros entrem em contato para formar um polímero de alta 

ligação.  

Segundo Higashi et al. (2009), o mesmo motivo que foi responsável pelos 

baixos valores de módulo de elasticidade na camada de adesivo para alguns 

sistemas pode ser usado para explicar porque as propriedades desses materiais são 

significantemente melhores para a camada híbrida. Uma vez que, o material contem 

mais solventes e menor viscosidade, a sua penetração na camada híbrida 

provavelmente ocorre em maior parte da superfície tratada. Esse fato foi confirmado 

em estudo com espectroscopia por micro-Raman realizado por Spencer et al. 
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(2000), que constataram que a contribuição do sistema adesivo Single Bond é 

inferior a 50% ao longo de quase metade da dentina desmineralizada. Em contraste, 

o adesivo autocondicionate de um passo One Step teve penetração de mais de 50% 

na maior parte da dentina desmineralizada.  

Os efeitos causados pelo armazenamento nas propriedades mecânicas dos 

sistemas adesivos e sua relevância clínica ainda não foram totalmente elucidados, 

apesar dos estudos atuais sobre esse assunto. A falta de padronização dos estudos 

torna a comparação difícil e muitas vezes inconclusiva. A ISO TR 11405 (1994) 

recomenda o armazenamento por 6 meses dos espécimes de ensaios de 

cisalhamento em água à 37ºC para avaliação da durabilidade da adesão, protocolo 

utilizado neste estudo. Sabendo que o diâmetro do espécime utilizado no teste de 

microtração é relativamente menor que o utilizado em testes de cisalhamento, a 

água e outros compostos percorrem pequenas distâncias em sua difusão pelas 

camadas que compõem a linha adesiva, o que acelera o modelo experimental na 

questão do processo de degradação química dessa interface, facilitando o estudo da 

degradação da região de adesão. 

Van Meerbeek et al. (1999) demonstraram haver uma dependência do 

sistema adesivo na queda dos valores de resistência de união devido à exposição 

em água. Espécimes foram construídos utilizando sistemas adesivos do modo 

condicione-e-lave de 2 e 3 passos, sendo que parte desses espécimes foram 

armazenados por quatro anos sem a exposição da interface dentina/resina e outra 

parte com o contato direto dessa interface com água antes da determinação da 

resistência de união. Os grupos testados não demonstraram redução nos valores de 

adesão quando a região da dentina/resina esteve protegida do contato direto com a 

água. Entretanto, houve uma queda significante de valores para o sistema adesivo 

de dois passos. No presente estudo, observamos uma queda nos valores de 

resistência adesiva após o período de armazenamento, assim como queda nos 

valores de módulo de elasticidade e nanodureza dos sistemas adesivos estudados. 

Em especial para o sistema Single Bond, a queda nos valores do módulo de 

elasticidade e da nanodureza do sistema adesivo foi mais acentuada, corroborando 

com os resultados demonstrados por Van Meerbeek et al. (2003). Dessa maneira, é 

possível observar que a degradação causada pela difusão da água quando os 

espécimes estão expostos diretamente na água não é igual para todos os sistemas 
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estudados e o efeito de plastificação e degradação do adesivo ocorre de forma 

diferente nos sistemas adesivos.  

O resultado dessa pesquisa combina metodologias já conhecidas como a 

microtração e a utilização de novas tecnologias, como o uso de um nanoendentador, 

para a determinação de propriedades mecânicas dos sistemas adesivos e das 

camadas produzidas por eles no substrato dentinário. Essa linha de pesquisa abre 

caminho para o estudo mais profundo das características apresentadas pelos 

sistemas adesivos durante sua utilização, além de ajudar a compreender as razões 

pelas quais os sistemas adesivos e seus modos de aplicação e composições 

apresentam diferentes comportamentos ao longo do tempo. 

Essa pesquisa, acima de tudo, pode contribuir para a melhora do 

desempenho clínico imediato e em longo prazo de restaurações adesivas com 

materiais resinosos, resultando em restaurações mais eficazes e duráveis. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A metodologia e os resultados apresentados permitem-nos concluir que as 

propriedades mecânicas estudadas (resistência adesiva, módulo de elasticidade do 

sistema adesivo e da camada híbrida, nanodureza do sistema adesivo e da camada 

híbrida) podem variar dependendo do sistema adesivo utilizado e do tempo de 

armazenamento após a realização do procedimento adesivo. Além disso, quanto 

maior o módulo de elasticidade da camada híbrida apresentado por um sistema, 

maior será sua resistência de união e menor será o módulo de elasticidade 

apresentado pela camada de adesivo. 
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