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RESUMO

Menegatti GET. Influência de adesivos autocondicionantes na resistência adesiva de
cimentos de ionômero de vidro resinomodificados à dentina [dissertação]. São
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão
Corrigida.

A presente pesquisa se propôs a avaliar a influência de cinco tratamentos dentinários
na resistência de união à dentina de quatro cimentos de ionômero de vidro
modificados por resina (CIVRMs). O ensaio experimental foi realizado in vitro, fazendo
uso de 200 incisivos bovinos. Destes, foram obtidos 200 fragmentos de dentina, que
foram distribuídos aleatoriamente em 20 grupos (n=10), segundo os fatores de
variação que compreendem cinco tratamentos dentinários (Grupo controle, ou seja,
sem tratamento; Ácido Poliacrílico a 20%, Clearﬁl SE Bond; Single Bond Universal e
Primer do Vitremer) e quatro cimentos ionoméricos (GC Fuji II LC® CAPSULE; GC
Fuji LINING® LC (Paste Pak); Vitrebond® e Vitremer). Após a confecção dos corpos
de prova e 24h de armazenamento em estufa à 37 oC, foi realizado o teste de
microcisalhamento na máquina de ensaios universal (Instron 5942 - Canton, MA, EUA)
com velocidade de 1mm/min, seguido da análise do padrão de fratura em microscópio
digital. A análise estatística dos 400 resultados obtidos foi feita por meio do teste
paramétrico ANOVA para dois fatores de variação (cimento e tratamento) (p<0,05%)
e pelo teste auxiliar de Tukey (p<0,05%). Os testes estatísticos demonstraram haver
diferença estatística tanto entre os tratamentos, como entre os cimentos e na
interação de ambos (p<0,0001). Os sistemas adesivos Clearfil SE (𝑋̅=18,26 ± 2,78) e
̅=17,28 ± 2,49) promoveram os valores de resistência adesiva mais
SingleBond (X
elevados em comparação aos demais tratamentos, mas sem apresentarem diferença
estatística entre si, o que representou um aumento na resistência de união de 121%
para o Clearfil SE e 109,2% para o Single Bond Universal em relação ao Grupo
Controle. O uso do Ácido Poliacrílico (𝑋̅=9,94 ± 3,55) alcançou valores intermediários,
correspondendo a um aumento de 20% na resistência adesiva em relação ao Grupo
Controle. Esse tratamento se diferenciou estatisticamente dos maiores valores, porém
não apresentou diferença frente ao Primer do Vitremer (𝑋̅=8,91 ± 2,97). O grupo
controle (𝑋̅=8,26 ± 4,17) evidenciou os menores valores, se diferenciando

estatisticamente dos sistemas adesivos e do Ácido Poliacrílico, mas com resultados
que o equiparou ao tratamento com o Primer do Vitremer. Ao se analisar a interação
entre

cimento

e

tratamento,

todos

os

cimentos

de

ionômero

de

vidro

resinomodificados (CIVRMs) testados neste estudo apresentaram seus maiores
resultados quando um dos sistemas adesivos foi utilizado como tratamento dentinário,
independente de qual sistema adesivo. Com base nesses resultados, pôde-se concluir
que os dois sistemas adesivos autocondicionantes foram capazes de melhorar
significativamente a resistência adesiva dos CIVRMs.

Palavras-chave: cimentos de ionômero de vidro resinomodificados; sistemas adesivos
autocondicionantes; microcisalhamento; tratamentos da superfície dentinária.

ABSTRACT

Menegatti GET. Influence of self-etch adhesive on bond strength of resin-modified
glass ionomer to dentin [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo,
Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Corrigida.

This research aims to evaluate the influence of five dentin pretreatments on microshear
bond strength of four resin-modified glass ionomer (RMGI). The experiment was
performed in vitro, using 200 bovine incisors. From these, there were obtained 200
dentine fragments that were randomly distributed into 20 groups (n = 10) according to
the variation factors comprising five dentin treatment (control group, i.e., no treatment;
Polyacrylic Acid 20%; Clearfil SE Bond; Single Bond Universal and Vitremer Primer)
and four glass ionomer cements (GC Fuji II LC® CAPSULE; GC Fuji LC LINING®
(Paste Pak); Vitrebond® and Vitremer). After preparation of the samples and 24h
storage at 37 °C, was performed microshear test in a universal testing machine (Instron
5942 - Canton, MA, USA) with speed of 1mm/min, followed by analysis of the pattern
fractures in digital microscope. Statistical analysis of the 400 results was performed by
ANOVA nonparametric test for two variation factors (cement and treatment) (p <0.05%)
and the post-hoc Tukey (p <0.05%). The tests demonstrated there are statistical
difference between treatments, cements and between the interaction of both (p
<0.0001). The Clearfil SE (𝑋̅=18,26 ± 2,78) and SingleBond (𝑋̅=17,28 ± 2,49) promoted
the highest bond strength values compared to the other treatments, but showing no
statistical difference between them, which represented an increase in bond strength of
121% for Clearfil SE and 109.2% for Single Bond Universal compared to control group.
The Polyacrylic Acid (𝑋̅=9,94 ± 3,55) has reached intermediate values, corresponding
to a 20% increase in adhesive strength compared to control group. This treatment
differed significantly from the higher values, but showed no difference compared to
Primer Vitremer (𝑋̅=8,91 ± 2,97). The control group (𝑋̅=8,26 ± 4,17) showed the lowest
values, statistically differing from the adhesives and polyacrylic acid, but with results
that matched to the treatment with Vitremer Primer. When analyzing the interaction
between cement and treatment, all cements tested in this study had higher results
when one of the adhesive systems was used as dentin treatment, regardless of which

adhesive system. Based on these results, it could be concluded that the two adhesive
systems were able to significantly improve the adhesive strength of RMGIs.

Keywords: resin-modified glass-ionomer cement; self-etch adhesive systems; microshear bond strength; dentin surface treatments
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1 INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento da odontologia adesiva, a dentística essencialmente
curativa e restauradora deu lugar a uma dentística com uma abordagem muito mais
preventiva e conservadora, uma vez que não existe um material restaurador que
substitua a estrutura dental de maneira definitiva (Porto et al., 2008). As mudanças
nos conceitos de preparo cavitário foram viáveis graças às possibilidades para o
controle do risco de cárie e à evolução dos materiais adesivos. Isso possibilita a
confecção de restaurações funcionais, com excelente estética e máxima preservação
da estrutura dental.
Nesse contexto, tem crescido a busca por materiais e técnicas restauradoras
que sejam capazes não só de evitar a sensibilidade pós-operatória, mas também de
induzir reparação tecidual do remanescente dental afetado. Por essa razão o interesse
em estudar os cimentos de ionômero de vidro tem se renovado.
Os cimentos de ionômero de vidro resinomodificados (CIVRMs) foram
desenvolvidos a partir da combinação do cimento de ionômero de vidro convencional
(CIV) com monômeros resinosos, dando origem a um material de presa dual
(Azevedo, 2011). Com o objetivo de superar algumas limitações dos cimentos
ionoméricos convencionais (Dursun; Attal, 2011), essa modificação trouxe um cimento
com tempo de trabalho mais controlado, melhor translucidez, melhores propriedades
mecânicas e maior resistência adesiva às estruturas dentais (Cefaly et al., 2006;
Sidhu, 2010). Ao mesmo tempo, foi possível manter as vantagens inerentes aos CIVs,
como a liberação de flúor (Takahashi et al., 1993), adesão química às estruturas
dentais (Lin et al., 1992; Alomari et al., 2007) e baixo módulo de elasticidade,
propriedades relevantes na determinação da integridade marginal junto à dentina
(Chuang et al., 2003).
O uso dos CIVRMs como camada intermediária, entre dente e restauração de
resina composta (técnica do “sanduíche”), tem sido sugerido e amplamente utilizado
(Giorgi et al., 2014), possuindo indicação, principalmente, quando parte da parede
gengival está localizada em dentina (Ngo, 2010). Diversos estudos “in vitro” têm
mostrado a excelente habilidade de selamento dos CIVRMs na região cervical de
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áreas proximais, situação em que o principal benefício é a redução da microinfiltração
marginal (van Dijken et al., 1999; Besnault; Attal, 2003; Chuang et al., 2003; Menezes
Filho et al., 2003; Kasraei et al., 2011; Giorgi et al., 2014). Por essa razão o presente
estudo incluiu à investigação dois CIVRMs que são indicados como forradores
cavitários (GC Fuji LINING® LC (Paste Pak) e Vitrebond® – 3M ESPE).
Apesar dos inúmeros avanços alcançados com o desenvolvimento e
aprimoramento dos CIVRMs, a resistência adesiva desse material ainda permanece
inferior à oferecida pela combinação de sistema adesivo e resina composta
(Nakanuma et al., 1998).
A força de adesão dos materiais pode ser influenciada por diversos fatores
como: morfologia e tratamento da superfície dental, mecanismos de adesão e
composição de cada material (Tanumiharja et al., 2000; Bonifacio et al., 2012). Além
disso, a presença de agentes contaminantes pode alterar a energia de superfície e,
consequentemente, a molhabilidade à superfície dentária (Bonifácio, 2008).
Por interferir na adesão dos cimentos de ionômero de vidro às estruturas
dentais, vem sendo preconizado o tratamento das superfícies (Pereira et al., 1997;
Nakanuma et al., 1998; Afonso, 2004; Van Meerbeek et al., 2006; Russo et al., 2010).
Uma variedade de agentes tem sido utilizada para remover a smear layer, incluindo
ácidos, agentes quelantes, hipoclorito de sódio e enzimas proteolíticas. Dentre estes,
o ácido poliacrílico é o tratamento mais conhecido e utilizado previamente ao uso de
um cimento ionomérico.
Com a intenção de melhorar a resistência adesiva e a qualidade das
restaurações, vários autores têm demonstrado que o tratamento dentinário com
diferentes sistemas adesivos autocondicionantes pode melhorar significativamente a
força de adesão e o selamento marginal dos CIVRMs (Pereira et al., 1998; Besnault
et al., 2004; Coutinho et al., 2006; Dursun; Attal, 2011; El-Askary; Nassif, 2011;
Khoroushi et al., 2012; Perdigao et al., 2012a). Sua utilização tem se mostrado
promissora, uma vez que traz um aumento da facilidade de utilização dos CIVRMs e
economia de tempo, visto que uma única etapa de condicionamento serve para ambos
os materiais, CIVRM e resina composta. Além disso, os sistemas adesivos
autocondicionantes apresentam menor sensibilidade técnica quando comparados à
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utilização do ácido poliacrílico, que precisa ser lavado após sua aplicação. Tais
resultados são alcançados enquanto as características desejáveis da primeira
abordagem são preservadas (Coutinho et al., 2006).
Nos testes de resistência de união, a aplicação de forças de cisalhamento
parece ser a mais apropriada para os cimentos ionoméricos, devido à maior fragilidade
desses materiais (Peumans et al., 2005; Braga et al., 2010; Bonifacio et al., 2012) e,
em comparação com o teste de cisalhamento convencional, a distribuição das tensões
no teste de microcisalhamento é mais concentrada na interface, o que reduz a
probabilidade de falha coesiva em material ou dentina (McDonough et al., 2002),
resultando na obtenção de forças adesivas maiores e consequentemente, num teste
mais fiel (Banomyong et al., 2007). Apesar disso, muitos estudos ainda utilizam os
testes de microtração ou cisalhamento para avaliar a força de adesão dos cimentos
ionoméricos (Choi et al., 2006; Hajizadeh et al., 2009; Cardoso et al., 2010; Calvo et
al., 2014).
Devido ao constante avanço da odontologia restauradora, diferentes materiais
são lançados com frequência no mercado. Apesar de existirem estudos que apontem
os benefícios do tratamento dentinário na resistência adesiva dos CIVRMs, ainda se
faz necessário maiores esclarecimentos quanto ao emprego prévio de sistemas
adesivos autocondicionantes e sua influência sobre os cimentos ionoméricos. Não foi
encontrado relato na literatura que avalie o comportamento do sistema adesivo Single
Bond Universal (3M ESPE) utilizado como tratamento dentinário prévio à utilização de
diferentes CIVRMs. Além disso, não foi possível encontrar autores que tenham
investigado a interação desses materiais utilizando o teste de microcisalhamento
como método de avaliação da resistência de união entre susbstrato e CIVRM. Em
virtude dos diversos benefícios e o potencial de evolução que a literatura tem
demonstrado para os materiais ionoméricos (Gurgan et al., 2015), a presente pesquisa
buscou colaborar com a melhoria das propriedades mecânicas e desempenho clínico
desses cimentos, analisando o desempenho da combinação de diferentes tratamentos
dentinários com variados cimentos de ionômero de vidro resinomodificados na
resistência adesiva desses cimentos ao substrato dental.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO

Em meados do século XX Wilson e Kent (1972) divulgaram para a
comunidade odontológica o cimento de ionômero de vidro, um material desenvolvido
a partir dos cimentos de silicato e policarboxilato de zinco. Este cimento é
normalmente apresentado na forma de pó e líquido ou como sistemas encapsulados.
O pó dos CIVs é composto, em sua maior parte, por partículas vítreas, resultantes da
combinação de sílica, óxido de alumínio e fluoreto de cálcio (Navarro; Pascotto, 1998).
A composição do líquido consiste em um ácido polialcenóico, que é uma mistura de
ácido poliacrílico e polimaléico. Também são incorporados a essa solução aquosa
ácido tartárico, com a intenção de prolongar o tempo de trabalho do material
(Nicholson, 1998), e ácido itacônico, a fim de impedir ou retardar a reação química
dos ácidos, no período de armazenamento (Nicholson, 1998; Mjor, 2009).
Ao se misturar pó e líquido, tem início uma reação ácido-base. Inicialmente,
os íons hidrogênio presentes no líquido atacam a superfície das partículas de vidro
presentes no pó, o que provoca a liberação de íons metálicos de alumínio e cálcio.
Esses íons migram para a fase aquosa da mistura e o cálcio reage com as cadeias do
ácido polialcenóico, formando poliacrilato de cálcio, o que resulta no aparecimento de
uma matriz gel. As porções das partículas de vidro que não reagiram com o ácido
atuam como carga dessa matriz gel de polissais (Crisp; Wilson, 1974). Dessa maneira,
é a formação da matriz gel a responsável pelo endurecimento do cimento (Barry et al.,
1979; Kawahara et al., 1979). De forma mais lenta, o alumínio liberado pela reação
ácido-base vai reagindo, formando poliacrilato de alumínio, o que proporciona a
maturação da matriz (Wilson et al., 1976). Essa última fase do processo de presa pode
durar mais de 24 horas (Navarro; Pascotto, 1998) e por isso, nesse período, o material
fica suscetível à sinérese ou embebição, que são a perda ou ganho de água,
respectivamente. Essa situação pode ocasionar alteração de suas propriedades
como, por exemplo, redução da resistência mecânica (Mount et al., 2002). Assim
sendo, indica-se o uso de protetores de superfície logo após ser realizada uma
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restauração de cimento de ionômero de vidro (Ribeiro et al., 2006). Esse vedamento
pode ser feito com o verniz contido no próprio kit do material, verniz cavitário,
glazeadores, adesivos dentais ou até mesmo esmalte cosmético incolor (Chuang et
al., 2001). Além do longo tempo de presa, os CIVs convencionais apresentam baixa
resistência ao desgaste, aos ácidos e baixa resistência mecânica, fazendo com que
esse material não fosse indicado para cavidades submetidas às forças oclusais
(Wilson; Kent, 1972; Pereira et al., 1998).
A fim de atender às demandas de uma odontologia mais conservadora
buscaram-se alternativas para aprimorar os pontos fracos dos CIVs convencionais.
Com isso, foram obtidas diversas alterações na composição, proporção pó e liquido
e, consequentemente, tempo de presa, resistência à compressão, solubilidade, e
outras propriedades (Mount et al., 2002). E foi com a intenção de desenvolver um
cimento ionomérico com melhores características de trabalho, melhor resistência e
estética que, no final dos anos 80, foi desenvolvido o cimento de ionômero de vidro
modificado por resina (Wilson, 1990; McCabe, 1998; Sidhu, 2011). As modificações
realizadas

usando

como

base

os

cimentos

ionoméricos

convencionais

proporcionaram o desenvolvimento de um novo cimento. Com a adição de uma
pequena quantidade de monômeros resinosos, foi possível obter um material de
melhor translucidez, melhores propriedades mecânicas, maior resistência adesiva ao
substrato e com presa dual, o que permite maior controle do tempo de trabalho (Cefaly
et al., 2006; Sidhu, 2010). Ao mesmo tempo, foi possível manter as vantagens
inerentes aos cimentos convencionais (Sidhu, 2011), como a liberação de flúor
(Takahashi et al., 1993; Neelakantan et al., 2011; Cabral et al., 2015), adesão química
às estruturas dentais (Lin et al., 1992; Alomari et al., 2007) e baixo módulo de
elasticidade (Chuang et al., 2003; Magni et al., 2010). Sugere-se que a retenção clínica
de uma restauração adesiva depende não apenas da capacidade de retenção do
sistema adesivo utilizado, mas também das propriedades viscoelásticas do material
restaurador (van Dijken, 2005). Tem sido relatado que o módulo de elasticidade dos
cimentos de ionômero de vidro é mais semelhante aos da estrutura dental do que o
módulo apresentado pelos sistemas adesivos (Magni et al., 2010). Para ser
classificado como um cimento ionomérico, o CIVRM deve ter como principal forma de
endurecimento a reação ácido-base, clássica dos CIVs convencionais (Wilson, 1990).
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Ou seja, o material deve ser capaz de endurecer por meio da reação ácido-base,
mesmo que tenha sido desenvolvido para ser fotopolimerizável (Sidhu, 2011).
Os primeiros CIVRM apresentavam o HEMA (hidroxietilmetacrilato) e um
fotoiniciador em sua parte resinosa (Vieira et al., 2006). O HEMA é um monômero
hidrofílico que apresenta uma elevada contração de polimerização, o que poderia
levar a uma falha na adesão entre o cimento e a estrutura dental. Caso isso ocorresse,
o uso dos CIVRMs apresentaria um elevado grau de infiltração marginal (Attin et al.,
1995). No entanto, estudos têm mostrado uma eficiente capacidade de vedamento
marginal dos CIVRMs na região cervical de áreas proximais (van Dijken et al., 1999;
Besnault; Attal, 2003; Chuang et al., 2003; Menezes Filho et al., 2003; Kasraei et al.,
2011; Giorgi et al., 2014; Bore Gowda et al., 2015). Acredita-se que esses bons
resultados se devem não só à adesividade, efeito antimicrobiano e liberação de flúor
que o material possui, mas também à compensação da contração inicial de
polimerização proporcionada pela tendência à embebição do monômero HEMA (Kim
et al., 1998; Sidhu, 2011). Atualmente, outros tipos de monômeros passaram a serem
incorporados na composição, tal como o Bis-GMA (Sidhu, 2011).
Com todos os avanços alcançados, conseguiu-se desenvolver um material
com propriedades mecânicas mais favoráveis, uma vez que nos CIVRMs existe uma
porção resinosa para reforça-lo. O tempo de trabalho passou a ser controlado, pois a
porção resinosa possui fotoiniciadores. Além disso, o material passou a ser mais
translúcido, o que proporciona melhores resultados estéticos (Kim et al., 1998; Cefaly
et al., 2006; Vieira et al., 2006; Sidhu, 2010).
Apesar de suas limitações, os cimentos ionoméricos detêm diversas
características desejáveis. O índice de microinfiltração desse material foi considerado
significativamente menor do que o das resinas compostas por alguns autores, o que
leva à menor possibilidade de sensibilidade pós-operatória (van Dijken et al., 1999;
Besnault; Attal, 2003; Chuang et al., 2003; Menezes Filho et al., 2003; Kasraei et al.,
2011; Giorgi et al., 2014). Essa eficiente capacidade de vedamento marginal está
relacionada à adesividade desse cimento à estrutura dental, efeito bacteriostático,
liberação de flúor, baixa contração de polimerização e expansão térmica similar à das
estruturas dentais (Hagge et al., 2001; Chuang et al., 2003; Kasraei et al., 2011). Seu
efeito antimicrobiano pode ser explicado por seu baixo pH inicial, que inibe a produção
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de ácidos durante a fermentação de carboidratos e impede o crescimento de
Streptococus mutans na placa que estiver adjacente ao material (Berg et al., 1990). A
diminuição do pH também aumenta a dissolução do material, sem acarretar em
prejuízo às suas propriedades mecânicas (Tiwari; Nandlal, 2013), conduzindo a um
nível de liberação de flúor mais elevado nessa imersão ácida inicial (Neelakantan et
al., 2011). Em virtude dos benefícios que esse tipo de material apresenta, como sua
biocompatibilidade, liberação de flúor e adesividade à estrutura dental, os cimentos
ionoméricos têm sido utilizados como materiais restauradores, forradores, de base e
até como selantes de fóssulas e fissuras (Russo et al., 2010; Shiozawa et al., 2014).
É conhecido que o flúor exerce papel fundamental na suscetibilidade à doença
cárie (Xu; Burgess, 2003). Esse elemento interfere no mecanismo DES-RE,
favorecendo o processo de remineralização (Mungara et al., 2013). À medida que
ocorre a remineralização, o flúor pode ligar-se de maneira extremamente forte ao
esmalte dental na forma de fluorapatita, tornando o esmalte menos solúvel aos
ataques ácidos do meio bucal (Geiger; Weiner, 1993). Além disso, o flúor carrega
consigo cálcio e fosfato para o interior do esmalte, que irão ocupar os espaços criados
pela desmineralização. Os efeitos benéficos do flúor devem-se muito mais à sua ação
local, do que pelo seu efeito sistêmico (Porto et al., 2008). E é por essa razão que
uma das propriedades mais favoráveis dos cimentos ionoméricos é a sua capacidade
de liberação de flúor para o meio externo. A maioria dos estudos que avaliaram a
liberação de flúor pelos materiais ionoméricos mencionam que os materiais testados
apresentam uma libertação significativamente mais elevada durante as primeiras 24
horas (“burst effect”), diminuindo a partir do segundo dia e tendem a estabilizar a partir
do sétimo dia (Hattab; Amin, 2001; Mungara et al., 2013; Upadhyay et al., 2013;
Shiozawa et al., 2014; Cabral et al., 2015). Essa elevada liberação inicial de flúor pode
ser explicada pela reação ácido-base, na qual a quantidade de flúor liberado é
proporcional à concentração de flúor presente no material (Wiegand et al., 2007), à
alta sensibilidade destes cimentos à sinérise e embebição durante a primeira fase de
sua reação, que provoca a erosão do ionômero de vidro durante esse período e isso
aumenta ainda mais a liberação de flúor (Neelakantan et al., 2011; Cabral et al., 2015)
e ao meio ácido proporcionado após a mistura do pó de vidro com o ácido
polialcenóico, onde os íons flúor são libertados pelo ataque inicial da superfície das
partículas de vidro (Mungara et al., 2013).
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Além da composição, o tamanho das partículas da carga inorgânica dos
cimentos ionoméricos interfere na liberação de flúor desses materiais (Dionysopoulos
et al., 2003; Xu; Burgess, 2003). Partículas menores apresentam maior área de
superfície, o que aumenta a reatividade ácido-base, e por isso, têm a capacidade de
liberação de flúor com maior rapidez, aumentando a libertação de flúor do material
(Neelakantan et al., 2011).
O flúor não constitui uma parte significativa da matriz dos cimentos
ionoméricos após sua maturação. Por isso, o flúor pode ser liberado para o meio bucal
sem que ocorra uma correspondente perda significativa de integridade estrutural
(Tiwari; Nandlal, 2013). Estudos demonstraram que a resistência à compressão dos
cimentos

ionoméricos

aumenta

significativamente

após

uma

semana

de

armazenamento (McKenzie et al., 2003; Shiozawa et al., 2014), indicando que a
contínua maturação da reação ácido-base desses materiais contribui para que ocorra
esse aumento (Shiozawa et al., 2014). Shiozawa et al. (2014) relatam que a dureza
superficial do material demonstrou aumento significativo na primeira semana de
armazenamento, mantendo um valor constante nos primeiros 6 meses, mas
evidenciou diminuição significativa após esse período. A dissolução de sílica foi
correlacionada com a diminuição dos valores de dureza. Sendo a diminuição desse
componente apontada pelos autores como o fator mais crítico na deterioração dos
materiais ionoméricos, visto que o ﬂuoroaluminosilicato é o principal componente da
matriz vítrea desses cimentos.
Alguns autores observaram que a liberação de flúor, durante o “burst effect”,
dos CIVRMs, apesar de elevada e muito próxima, é menor do que a apresentada pelos
CIVs convencionais (Vermeersch et al., 2001; Neelakantan et al., 2011; Upadhyay et
al., 2013). Por outro lado, os CIVRMs continuam a libertar flúor de forma consistente
ao longo do tempo, chegando a ultrapassar as quantidades apresentadas pelo CIV
convencional, demonstrando significativamente maior liberação cumulativa e a longo
prazo de flúor (Neelakantan et al., 2011; Upadhyay et al., 2013). A explicação para
esse comportamento seria que o HEMA presente nos CIVRMs absorve água
lentamente, possibilitando a difusão dos íons flúor, que é liberado gradual e
lentamente (Delbem et al., 2005). Apesar dessas diferenças, Neelakantan et al. (2011)
e Cabral et al. (2015) demonstraram que sob o aspecto de liberação global de flúor,
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os CIVs convencionais e modificados por resina seguem o mesmo padrão, possuindo
curvas de liberação de flúor paralelas.
Os cimentos ionoméricos possuem a habilidade de adquirir flúor de distintas
fontes e funcionarem como verdadeiros reservatórios desse elemento, permitindo uma
liberação constante de flúor e mantendo, a longo prazo, suas propriedades
anticariogênicas, prevenindo recidivas de cárie (Russo et al., 2010). Existe uma
correlação linear entre liberação e capacidade de recarga de flúor. Isto indica que o
material com maior libertação inicial de flúor também tem uma capacidade mais
elevada de recarga desse íon (Xu; Burgess, 2003; Mungara et al., 2013). Xu e Burgess
(2003) observaram que a porosidade do material pode ter grande influência sobre a
quantidade de liberação e recarga de flúor, visto que uma maior porosidade permite
uma difusão mais profunda do agente de recarga no material, resultando em uma
maior quantidade de flúor armazenado e liberado. Sendo assim, a constante liberação
de flúor durante os dias que seguem o pico inicial de liberação ocorre devido à sua
capacidade de difusão através das porosidades do cimento (Mousavinasab; Meyers,
2009). Materiais com menor teor de resina, como os CIVs e os CIVRMs, possuem
mais porosidades e, por isso, exibem maior capacidade de recarga de flúor do que
compômeros ou compósitos (Xu; Burgess, 2003). Por outro lado, elevadas taxas de
porosidade acarreta em efeitos adversos nas propriedades mecânicas do material,
uma das explicações para os CIVs e CIVRMs possuírem menor resistência mecânica
do que os compômeros e resinas compostas (Xu; Burgess, 2003).
Trairatvorakul et al. (2011), em um estudo clínico, obteve resultados onde o
CIV convencional teve efeito positivo em paralisar ou regredir a progressão de lesões
de cárie interproximais ainda não cavitadas, apontando-o como um material que
proporciona uma abordagem eficiente para o manejo clínico dessas lesões iniciais de
cárie. O flúor libertado pelos cimentos ionoméricos pode inibir o Streptococcus
mutans, microorganismo intimamente associado à desmineralização do substrato
dental (Berg et al., 1990), favorecendo a formação de uma placa menos cariogênica
na superfície do cimento (Trairatvorakul et al., 2011). Duque et al. (2009) relatam que
a utilização de forramento com CIVRMs após a remoção incompleta de lesões de
cárie, promoveu redução significativa das bactérias cariogênicas residuais viáveis,
além de alterações clínicas favoráveis na dentina cariada remanescente. Sugerindo

30

que parte da dentina pode ser remineralizada quando entra em contato com cimentos
ionoméricos (Ngo et al., 2006; Duque et al., 2009; Ngo, 2010).
Além do papel do flúor nas propriedades anticariogênicas dos cimentos de
ionômero de vidro, outros componentes como o alumínio e o estrôncio, têm sido
apontados como participantes no mecanismo de inibição bacteriana apresentada por
esses materiais (Hayacibara et al., 2003; Ngo et al., 2006; Poggio et al., 2009). Em
alguns materiais, o cálcio é substituído pelo estrôncio para aumentar a radiopacidade
do cimento. Esses dois elementos

possuem tamanho atômico e polaridade

semelhantes, por isso o Ca2+ presente na hidroxiapatita pode ser substituido pelo
estrôncio, elemento que demonstrou possuir propriedades anticariogênicas (Ngo,
2010). A elevada quantidade de água presente nos cimentos ionoméricos tem
importante papel nessas trocas iônicas e na reação de presa do material, além de
contribuir para sua conhecida biocompatibilidade (Ngo, 2010).

2.2 ADESÃO ENTRE CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO E A ESTRUTURA
DENTAL

A literatura tem demonstrado que os cimentos de ionômero de vidro
convencionais possuem a capacidade de se aderir quimicamente à estrutura dental
(Wilson; Kent, 1972; Nicholson, 1998; Hook et al., 2014). Acredita-se que a interação
ocorre por meio de uma camada intermediária, denominada de zona de interdifusão
(Ferrari; Davidson, 1997), onde ocorrem trocas iônicas entre o substrato dental e o
cimento. No entanto, o colágeno não participa dessa zona de interação (Sennou et al.,
1999). Por isso, não ocorre um embricamento mecânico, como é obtido quando um
sistema adesivo e resina composta são utilizados. Nessa camada intermediária,
ocorre a precipitação de cristais de fluorapatita, que são menos solúveis que os de
hidroxiapatita, tornando-se uma barreira contra a degradação hidrolítica e,
consequentemente, contra as microinfiltrações (Geiger; Weiner, 1993), o que vem a
beneficiar a longevidade das restaurações (De Munck et al., 2005). Além da camada
de interdifusão, em média, mais de 60% dos grupos carboxila do ácido polialcenóico
se liga ionicamente ao cálcio da hidroxiapatita (Van Meerbeek et al., 2006), o que
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resulta numa adesão superior desse cimento ao esmalte dental, devido ao maior
conteúdo mineral presente nesse substrato em comparação com a dentina (Korkmaz
et al., 2010).
Até onde se sabe, os CIVRMs podem apresentar até dois mecanismos de
adesão: uma adesão química (reação ácido-base inerente aos cimentos ionoméricos
convencionais), que ocorre entre as cadeias do ácido polialcenóico e o cálcio da
hidroxiapatita (Sidhu; Watson, 1995; Van Meerbeek et al., 2006) e uma retenção
micromecânica. Quando os CIVRMs são utilizados diretamente sobre a superfície
dental, sem o uso de um condicionador prévio, a adesão micromecânica fica limitada
à retenção proporcionada pela rugosidade intrínseca da superfície dentinária e pela
porosidade criada pelas características autocondicionantes que os CIVRMs possuem
(Shimada et al., 1999). Quando o substrato passa por um condicionamento prévio à
inserção do cimento, ocorre a remoção da camada de esfregaço (smear layer) e uma
desmineralização parcial da dentina, o que expõe as fibras colágenas, formando uma
espécie de camada híbrida, similar à que ocorre entre os adesivos resinosos e a
dentina (Erickson; Glasspoole, 1994; Tay et al., 2001; Coutinho et al., 2007). Ou seja,
esta retenção micromecânica é possível por meio da infiltração dos componentes
orgânicos

dos

CIVRMs

no

interior

da

superfície

dentinária

parcialmente

desmineralizada. Como resultado, uma camada submicrohíbrida é formada,
semelhante à produzida por adesivos autocondicionantes "suaves" (De Munck et al.,
2005; Coutinho et al., 2006; Cardoso et al., 2010; Bonifacio et al., 2012).
Mesmo cada tipo de cimento possuindo sua peculiaridade de composição e
de interação com o substrato, pelo menos dois elementos ainda podem interferir na
resistência de união dos materiais à estrutura dental: a morfologia do substrato e a
execução de algum tipo de tratamento do remanescente dental (Tanumiharja et al.,
2000; Bonifacio et al., 2012).
Após a realização do preparo cavitário forma-se uma camada de esfregaço
(smear layer) entre a superfície dental e o material restaurador. A presença de agentes
contaminantes, como os presentes na smear layer, pode alterar a energia de
superfície e, consequentemente, a molhabilidade dos materiais (Bonifácio, 2008).
Além disso, outras características da smear layer, tais como a aderência e espessura,
podem afetar negativamente a adesão dos materiais restauradores adesivos
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contemporâneos. Sendo assim, para que a adesão ocorra de maneira eficiente,
necessita-se de uma superfície limpa, sendo indicado que a smear layer seja removida
ou modificada (Lima et al., 2002; Russo et al., 2010). Por essa razão, o tratamento do
remanescente dental vem sendo preconizado quando se for utilizar um cimento de
ionômero de vidro (Pereira et al., 1997; Nakanuma et al., 1998; Afonso, 2004; Van
Meerbeek et al., 2006; Russo et al., 2010).
Um dos tratamentos mais conhecidos é a aplicação de ácido poliacrílico, que
tem por objetivo remover a smear layer, sem a retirar completamente dos túbulos
dentinários (Imbery et al., 2013). Desse modo, os íons cálcio ficam expostos e
disponíveis para ligação química com os grupos carboxila do ácido polialcenóico.
Além disso, qualquer fibra colágena que tornar-se exposta pode fornecer retenção
micromecânica adicional ao cimento, quando este for um CIVRM (Imbery et al., 2013).
Por ser um ácido fraco e de alto peso molecular, o ácido poliacrílico não é capaz de
penetrar e atuar em profundidade, sendo capaz de remover parcialmente a smear
layer, numa profundidade de 0.5 a 1µm. O que cria microporosidades e aumenta a
área de contato sem provocar desmineralização ou abertura significantes dos túbulos
dentinários que possa levar à sensibilidade (Inoue et al., 2001; Pereira et al., 2002;
Russo et al., 2010). Com isso, o cimento de ionômero de vidro tem melhores
condições de escoar e adaptar-se às paredes da cavidade, de maneira que este
tratamento seja responsável por conseguir aumentar a resistência de união do
material à superfície dental (Conceição, 2007).
Outro tratamento ácido já estudado é a utilização de condicionamento com
ácido fosfórico a 35-37% (Korkmaz et al., 2010). Do ponto de vista da
biocompatibilidade, a remoção da smear layer dessa maneira pode ameaçar os
tecidos pulpares, uma vez que sua remoção iria justapor materiais resinosos e dentina
sem uma barreira, aumentando o risco desses materiais se difundirem causando
irritação pulpar. Além disso, sua remoção torna qualquer microinfiltração mais
significativa, pois a barreira contra a difusão de bactérias, ou produtos bacterianos, é
removida. Por fim, os ácidos utilizados para remover a smear layer são, por si só, uma
fonte de irritação (Craig; Powers, 2004; Mjor, 2009; de Mendonca et al., 2012).
Sob a perspectiva da adesão dos cimentos ionoméricos ao remanescente dental,
lançar mão da técnica de condicionamento ácido total pode interferir na interação
iônica do material com o substrato, que é a responsável pela adesão química inerente
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tanto aos cimentos ionoméricos convencionais, quanto aos resinomodificados. Ou
seja, a utilização desse ácido forte promoveria uma remoção excessiva do cálcio
(Wang et al., 2006) presente na hidroxiapatita, o que poderia afetar e reduzir
significativamente a interação iônica entre o cimento e o substrato, o que poderia
explicar os resultados desfavoráveis que alguns autores obtiveram ao utilizar esse tipo
de tratamento (Inoue et al., 2001; Tay et al., 2001).
Sendo assim, lançar mão de condicionadores ou primers ácidos capazes de
remover contaminantes e alterar a smear layer sem alterar a morfologia dentinária,
pode ser uma etapa clínica interessante e eficaz para melhorar a interação entre os
CIVRMs e a dentina (de Mendonca et al., 2012). Nesse sentido, vários autores têm
demonstrado que o tratamento

do substrato com diferentes sistemas adesivos

autocondicionantes pode melhorar significativamente a força de adesão e o selamento
marginal dos CIVRMs (Pereira et al., 1998; Besnault et al., 2004; Coutinho et al., 2006;
Dursun; Attal, 2011; El-Askary; Nassif, 2011; Khoroushi et al., 2012). Existem diversos
mecanismos prováveis para explicar este aumento na resistência de união.
Primeiramente, tanto os CIVRMs quanto os sistemas adesivos autocondicionantes
contêm ligações insaturadas carbono-carbono que, mediante polimerização, podem
levar ao estabelecimento de ligações covalentes diretas entre eles, de modo
semelhante ao mecanismo de adesão das resinas compostas. Ambos os materiais
possuem água em sua composição, o que torna-os compatíveis, proporciona o
carácter ácido dos sistemas adesivos autocondionantes e aumenta a molhabilidade
desses sistemas sobre a dentina, além de facilitar o escoamento do CIVMR sobre a
superfície dentinária tratada com o sistema adesivo (Besnault et al., 2004). Outro
aspecto que pode explicar a maior resistência adesiva obtida é o relativo baixo módulo
de elasticidade dos CIVRMs, que pode fornecer flexibilidade à restauração para
compensar parte da contração de polimerização (van Dijken, 2005). Como resultado,
a união adesiva permaneceria intacta e a integridade marginal preservada (KempScholte; Davidson, 1990). O uso de um sistema adesivo autocondicionante
previamente à inserção do cimento de ionômero de vidro resinomodificado (CIVRM),
numa técnica “sanduíche”, também tem sido sugerido como uma das principais
tentativas para controlar a influência do operador (Van Meerbeek et al., 2005).
Apesar de existirem relatos na literatura onde não foram encontradas
diferenças estatisticamente significantes entre restaurações com ou sem forramento
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de um cimento ionomérico com relação à melhora de sensibilidade pós operatória
(Strober et al., 2013), qualidade clínica (Banomyong et al., 2011) ou durabilidade das
restaurações de resina composta (van de Sande et al., 2015), há evidências que
sinalizam os benefícios da utilização de uma camada intermediária entre dente e
restauração (van Dijken et al., 1999; Besnault; Attal, 2003; Chuang et al., 2003;
Menezes Filho et al., 2003; Kasraei et al., 2011; Giorgi et al., 2014). Aggarwal et al.
(2014), por exemplo, compararam a influência na integridade marginal da utilização
de resina fluída ou de CIVRM (“sanduíche” aberto) como forradores de cavidade. Os
autores concluíram que a colocação de “liners” é capaz de melhorar a continuidade
marginal, sendo que o CIVRM apresentou progressão positiva dos valores de
continuidade marginal para todos os sistemas adesivos estudados, enquanto a resina
fluída não foi eficaz sobre sistemas adesivos autocondicionantes.
Sob a perspectiva dos sistemas adesivos e sua adesão à estrutura dental, é
preciso considerar os mecanismos de união dos materiais em esmalte e em dentina.
Estes substratos possuem composição estrutural e natureza biológica diferentes,
resultando em formas distintas de união. O esmalte possui estrutura prismática,
homogênea, de alto conteúdo mineral, pouca matéria orgânica e pouca água, o que
promove uma adesão estável e independente de umidade, ao contrário da dentina
(Gomes et al., 2002; De Munck et al., 2005; Peumans et al., 2005). O processo adesivo
em esmalte é baseado em uma retenção micromecânica que ocorre por meio da
desmineralização seletiva de seus prismas, o que origina microporosidades que serão
posteriormente infiltradas pelo sistema adesivo (Azevedo, 2011). A adesão em
dentina, por sua vez, é bastante complexa, pois trata-se de uma estrutura tubular, com
menor conteúdo mineral e maior componente líquido, que são alguns dos principais
obstáculos para a obtenção de uma adesão satisfatória nessa superfície (Gomes et
al., 2002). Por essa razão, os adesivos dentais quando utilizados nesse substrato
possuem uma técnica sensível de aplicação e demandam protocolos mais complexos
(Van Meerbeek et al., 2011).
Os sistemas adesivos atuais são categorizados de acordo com sua estratégia
adesiva e procedimento de aplicação clínica. Segundo essa classificação, os sistemas
adesivos podem ser do tipo “condicione e lave” (all-etch) ou “autocondicionante” (Sarr
et al., 2010).
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Os sistemas do tipo all-etch podem ser de três ou dois passos. A primeira
etapa é executada da mesma maneira para ambas as versões e consiste na aplicação
de um ácido, seguida de sua lavagem. Na versão de três passos segue-se com a
aplicação de um primer hidrofílico, que irá viabilizar a penetração do adesivo no tecido.
O terceiro passo resume-se à inserção de um adesivo hidrofóbico que após sua
polimerização, será capaz de unir esmalte/dentina e primer a um material resinoso.
Com a intenção de simplificar e reduzir as etapas clínicas foi desenvolvida a versão
condicione e lave de dois passos, na qual a etapa de condicionamento é seguida da
aplicação de um único produto, onde o primer e o adesivo foram conjugados no
mesmo frasco (Van Meerbeek et al., 2003; De Munck et al., 2005).
A abordagem all-etch ainda é a mais eficaz para o esmalte, não apenas pela
estável união aos materiais restauradores, mas também pelo selamento marginal
obtido ser capaz de prevenir o surgimento precoce de microinfiltrações na interface
adesiva (Toledano et al., 2001; Gamborgi et al., 2007; Erickson et al., 2009). No
entanto, quando se trata do substrato dentinário, acredita-se que ocorra uma
degradação da interface adesiva como resultado da possível discrepância entre a
profundidade condicionada pelo ácido e a profundidade infiltrada pelos monômeros
resinosos (Sano, 2006; Breschi et al., 2008; Hashimoto, 2010). Ou seja, o colágeno
dentinário exposto que não for infiltrado por adesivo, fica vulnerável à degradação
hidrolítica e enzimática (Pashley et al., 2004; Breschi et al., 2008). Tay et al. (2004)
sugerem que os sistemas adesivos all-etch de 2 passos agem como membranas
permeáveis após a polimerização. Comportamento provavelmente causado pela
ausência de uma camada de adesivo mais hidrofóbica, presente em sistemas
adesivos de condicionamento ácido total e autocondicionantes convencionais, onde
“primer” e “bond” encontram-se em frascos separados. Isso permite a passagem do
fluído dentinário e não proporciona uma vedação hermética na dentina profunda,
podendo acelerar a degradação da interface adesiva (Tay et al., 2004).
Para atender à demanda por etapas clínicas mais simples e menos sensíveis
os sistemas adesivos autocondicionantes foram introduzidos no mercado. Esse
método tem se destacado por trazer uma simplicidade de uso em comparação aos
sistemas convencionais all-etch, consequência do menor número de etapas e menor
tempo despendido na aplicação. Sobressai-se também por dispor de uma técnica
menos sensível, uma vez que a eliminação das etapas de lavagem e secagem do
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substrato exime o operador da decisão a respeito da exata umidade que deve ser
mantida sobre a dentina no momento da aplicação do adesivo, não havendo a
possibilidade de colapso das fibras colágenas (Van Meerbeek et al., 2005). Isso é
possível porque os sistemas adesivos autocondicionantes possuem monômeros
ácidos que simultaneamente executam as funções do ácido e do primer (Peumans et
al., 2010), ou seja, a infiltração do adesivo acontece simultaneamente ao processo de
desmineralização. Dessa forma, todo colágeno exposto seria infiltrado por adesivo.
Com isso, o risco de discrepância entre a profundidade “condicionada” e a
profundidade infiltrada pelos monômeros resinosos torna-se baixo ou inexistente (De
Munck et al., 2005; van Dijken; Pallesen, 2008), além de não haver possibilidade de
colapso das fibras colágenas. O que ocorre durante esse procedimento adesivo é uma
dissolução parcial da smear layer, numa menor profundidade de desmineralização
dentinária do que a alcançada pelos sistemas condicione e lave (Breschi et al., 2008).
Sendo assim, as características dos sistemas adesivos autocondicionantes se
traduzem num importante benefício clínico: a ausência ou menor incidência de
sensibilidade pós-operatória relatada pelos pacientes, quando comparada com a
sensibilidade causada pelos sistemas all-etch (Perdigao et al., 2003).
O pH das soluções autocondicionantes pode influenciar na profundidade de
interação de seus monômeros funcionais com o remanescente dental, o que irá
ocasionar consequências nas características morfológicas da interface adesiva.
Sendo assim, as soluções autocondicionantes podem ser classificadas como “forte”,
quando apresentam pH ≤ 1, podendo atingir vários micrômetros de profundidade;
“moderadamente forte”, se o pH situar-se entre 1 e 2, levando a uma profunda
interação (entre 1 e 2 μm); “suave”, se pH ≈ 2, com uma profundidade de interação
de aproximadamente 1μm e

“ultra-suave”, quando possuem pH > 2,5, o que

proporciona uma interação com a dentina em escala nanométrica (Van Meerbeek et
al., 2011). Tem se observado que o sistema “suave” (pH ≈ 2) de dois passos
desmineraliza superfície dentinária suficiente para promover

uma retenção

micromecânica satisfatória, além de ser capaz de promover uma interação química ao
preservar a hidroxiapatita presente na camada híbrida (Mine et al., 2009; Sarr et al.,
2010).
Outro componente que atua no desempenho dos sistemas adesivos
autocondicionantes é o seu tipo de monômero funcional, ou seja, sua afinidade com a
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hidroxiapatita, o que irá influenciar no nível de interação química alcançada pelo
adesivo (Van Landuyt et al., 2008). Um monômero em particular, o 10-MDP (10Metacriloiloxidecil Dihidrogenofosfato), tem apresentado alta afinidade e estabilidade
nas ligações com a hidroxiapatita (Bello et al., 2011; Yoshihara et al., 2011), o que
poderia explicar o desempenho superior com relação aos valores de resistência
adesiva alcançados pelo sistema adesivo Clearfil SE Bond, que contém o monômero
10-MDP em sua composição. Em razão de seu excelente comportamento tanto em
ensaios in vitro, quanto in vivo, esse adesivo autocodicionante “suave” é considerado
padrão ouro dentre os sistemas adesivos autocondicionantes (Peumans et al., 2007;
Mine et al., 2009; Bello et al., 2011).
Existem ainda os sistemas adesivos intitulados “universais”, com a proposta
de poderem ser utilizados em diferentes estratégias adesivas, como condicione e lave,
autocondicionante

ou

com

condicionamento

ácido

seletivo

em

esmalte.

Recentemente, foi lançado no mercado brasileiro um sistema adesivo desse tipo
(SingleBond Universal) que, assim como o Clearfil SE Bond, também possui em sua
composição o monômero 10-MDP. Por ser um sistema adesivo relativamente recente,
existe um crescente interesse em investigar seu comportamento frente aos materiais
resinosos. Já é possível conhecer alguns resultados sobre sua morfologia e
resistência adesiva inicial, onde chegou a demonstrar comportamento superior ao
Clearfil SE Bond (Perdigao et al., 2012b; Acatauassú-Nunes, 2013). Quando o
monômero 10-MDP está presente, têm se observado o aparecimento de um sal (MDPCa) nas nanocamadas que são formadas na interface adesiva (Yoshihara et al., 2011;
Yoshida et al., 2012). Por ser considerado significativamente estável, este sal seria o
provável responsável por uma interface adesiva mais resistente à biodegradação e a
explicação para a longevidade clínica dos adesivos que contém o monômero 10-MDP
(Yoshida et al., 2012).

2.3 ADESÃO ENTRE CIVRMs E SISTEMAS ADESIVOS OU RESINA COMPOSTA

A associação entre compósito e CIVRM já foi apontada como detentora de
maiores valores de resistência adesiva quando comparada aos cimentos ionoméricos
convencionais (Sidhu, 2011; Jaberi Ansari et al., 2014). Os CIVRMs podem ligar-se
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quimicamente aos sistemas adesivos ou resinas compostas por meio da
copolimerização de monômeros que não reagiram (HEMA), inibidos pela presença do
oxigênio, presentes na camada superficial do CIVRM polimerizado (Sidhu, 2011;
Navimipour et al., 2012; Boruziniat; Gharaei, 2014). O HEMA não polimerizado na
superfície do CIVRM pode melhorar a capacidade de molhamento das resinas
compostas (Kerby; Knobloch, 1992; Farah et al., 1998). Com isso é possível observar
a formação de tags resinosos no interior dos CIVRMs, aumentando a força adesiva
do cimento submetido à essa técnica (Boruziniat; Gharaei, 2014). Os grupos
metacrilato insaturados do CIVRM polimerizado pode formar fortes ligações
covalentes com o agente de ligação da resina composta, melhorando a adesão na
interface entre os dois materiais (Sidhu; Watson, 1995). A força coesiva mais elevada
do CIVRM, em comparação ao CIV convencional, pode ser outro fator responsável
pela resistência de união superior alcançada por esses cimentos com os compósitos
(Kerby; Knobloch, 1992).
Os sistemas adesivos autocondicionantes parecem obter melhores resultados
quanto a melhorar a resistência adesiva entre os CIVRMs e as resinas compostas
quando comparados aos sistemas adesivos condicione e lave (Arora et al., 2010;
Kasraie et al., 2013; Boruziniat; Gharaei, 2014). O processo de enxágue
característicos dos sistemas adesivos condicione e lave pode remover cálcio e
alumínio do cimento ionomérico (Boruziniat; Gharaei, 2014), reduzindo a força de
coesão e suas propriedades mecânicas (Gopikrishna et al., 2009). Além disso, quanto
menor a viscosidade do adesivo utilizado, maior força de adesão pode ser conseguida
(Kasraie et al., 2013). Até mesmo para os CIVs convencionais, os sistemas adesivos
condicione e lave podem não ser tão estáveis como os sistemas autocondicionantes.
Zhang et al. (2011) observaram que os sistemas all-etch apresentaram menor
resistência adesiva para todos os períodos de armazenamento em comparação aos
sistemas adesivos autocondicionantes.
Autores têm apontado que a utilização da técnica de copolimerização dos
cimentos ionoméricos e sistemas adesivos autocondicionantes aplicados em sua
superfície é outro fator capaz de aumentar a resistência adesiva desses cimentos à
resina composta (Kandaswamy et al., 2012; Boruziniat; Gharaei, 2014). O principal
mecanismo proposto para explicar a deterioração da eficiência de adesão entre CIV e
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resina composta é a degradação por hidrólise da interface entre os dois materiais
(Zhang et al., 2011).

2.4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DOS CIMENTOS
IONOMÉRICOS

Diferentes métodos têm sido utilizados para avaliar a resistência adesiva dos
cimentos de ionômero de vidro resinomodificados às estruturas dentais, como os
testes de microtração, cisalhamento e microcisalhamento. Os testes comumente
utilizados, geralmente apresentam falhas coesivas em material, o que sugere que os
valores obtidos podem estar sendo subestimados e representariam melhor a força
coesiva do próprio material do que uma real resistência da interface dente/cimento
(Lin et al., 1992; Van Meerbeek et al., 2006). Apesar disso, muitos autores ainda
utilizam testes de microtração ou cisalhamento para avaliar a força de adesão dos
cimentos ionoméricos (Choi et al., 2006; Hajizadeh et al., 2009; Cardoso et al., 2010;
Calvo et al., 2014).
O teste de microcisalhamento proposto por Shimada et al. (2002) é um método
que utiliza uma área de superfície bastante reduzida, de cerca de 1mm 2. Este “microteste” segue a teoria proposta por Griffith (Placido et al., 2007; Adebayo et al., 2008),
de que espécimes tão reduzidos, com menor área de adesão, aparentemente contêm
menos defeitos internos e apresentam uma distribuição mais uniforme das tensões
durante o teste (Placido et al., 2007; Armstrong et al., 2010). Além disso, ele utiliza a
força de cisalhamento, na qual a carga aplicada tem íntimo contato com a interface a
ser estudada. De maneira que, um fio metálico com 0,2mm de diâmetro é acoplado à
célula de carga da máquina e justaposto ao corpo de prova, aplicando uma força de
afastamento a velocidade de 1mm/min até o momento da fratura e os valores de carga
máxima suportada pela união dentina/material são transformados em resistência de
união (Shimada et al., 2002).
A aplicação de forças de cisalhamento parece ser a mais apropriada para os
cimentos ionoméricos, devido à maior fragilidade desses materiais (Peumans et al.,
2005; Braga et al., 2010; Bonifacio et al., 2012). Além disso, em comparação com o
teste de cisalhamento convencional, a distribuição das tensões no teste de
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microcisalhamento é mais concentrada na interface, o que reduz a probabilidade de
falha coesiva em material ou dentina (McDonough et al., 2002), resultando na
obtenção de forças adesivas maiores e consequentemente, num teste mais fiel
(Banomyong et al., 2007).
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3 PROPOSIÇÃO

Este estudo teve por objetivo identificar o melhor tratamento dentinário capaz
de aumentar a resistência de união de cimentos de ionômero de vidro
resinomodificados, comparando cinco tratamentos dentinários e quatro CIVRMs:
Quadro 3.1 – Tratamentos e Cimentos utilizados
1. Manutenção da smear layer (Grupo Controle);
2. Ácido poliacrílico a 20% com Cloreto de Alumínio a 3% (Cavity
Condicioner - GC Corp., Tokyo, Japan);
3. Sistema adesivo Universal utilizado como sistema adesivo
autocondicionante de frasco único “all in one” (Single Bond
Tratamentos dentinários

Universal - 3M ESPE, St Paul, MN, USA);
4. Sistema adesivo autocondicionante de 2 passos (Clearﬁl SE
bond - Kuraray Medical, Tokyo);

5. Primer Vitremer (3M ESPE, St Paul, MN, USA);
1. GC Fuji II LC® CAPSULE - GC Corp, Tokyo, Japan;
Cimentos de ionômero de
vidro resinomodificados
(CIVRMs)

2. GC Fuji LINING® LC (Paste Pak) – GC Corp, Tokyo, Japan;
3. Vitrebond® – 3M ESPE, St Paul, MN, USA;
4. Vitremer® – 3M ESPE, St Paul, MN, USA;
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS



200 incisivos bovinos



Ácido poliacrílico a 20% com Cloreto de Alumínio a 3% (Cavity Condicioner –
GC Corp., Tokyo, Japan - Lote: 1312091)



Água destilada e deionizada (Milli-Q®/Millipore, Merck KGaA, Darmstadt,
Alemanha)



Amalgamador Ultramat 2 (SDI Limited, Bayswater, Australia)



Aparelho Fotopolimerizador tipo LED sem fio e de alta potência - Radii-cal luz
LED (SDI Limited, Bayswater, Australia)



Aplicadores descartáveis Kg Brush, tamanho regular (KG Sorensen - Medical
Burs Indústria e Comércio de Pontas e Brocas Cirúrgicas Ltda, Cotia, SP, BR)



Cimento de ionômero de vidro resinomodificado Vitrebond® (3M ESPE, St
Paul, MN, USA - Lote: 1335300448)



Cimento de ionômero de vidro resinomodificado GC Fuji II LC® CAPSULE (GC
Corp, Tokyo, Japan - Lote: 1312171)



Cimento de ionômero de vidro resinomodificado GC Fuji LINING® LC (Paste
Pak) (GC Corp, Tokyo, Japan - Lote: 1302061)



Cimento de ionômero de vidro resinomodificado Vitremer® (3M ESPE, St Paul,
MN, USA - Lote: 1418900185)



Compressas cirúrgicas de gaze hidrófilas de 11 fios/cm² (America Medical,
Curvelo, MG, BR)



Cortadeira de precisão (Labcut modelo 1010, Extec, Enfield, CT, USA)



Cronômetro digital



Discos de lixa de carbeto de silício, granulação 600 (Buehler, Germany)



Discos de lixa de carbeto de silício, granulação 80 (3M do Brasil, Sumaré, SP,
BR)



Espátula plástica (GC Corp, Tokyo, Japan)



Espátula plástica (Jon Produtos Odontológicos, São Paulo, SP, BR)
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Estufa para cultura bacteriológica (Orion 502, Fanem, Guarulhos, SP, BR)



Fio ortodôntico de aço inox. para amarrilho, com Ø 0,20mm (Morelli Ortodontia,
Sorocaba, BR)



Fita dupla-face de polipropileno, com 0,057 mm de espessura (Adelbras,
Vinhedo, SP, BR)



Lâmina para microscopia



Lâminas Wilkinson Sword (Procter & Gamble do Brasil S.A., Manaus, AM, BR)



Lavadora Ultrassônica Digital Cd-4820 (Kondortech, São Carlos, SP,BR)



Lixadeira (Politriz Ecomet 6 Automet-Buehler, Lake Buff, IL, USA – FAPESP:
2003/12182-4)



Máquina universal de ensaios de materiais (Instron 5942 - Canton, MA, EUA)



Matriz em PVC com Ø interno de 16mm x 0,8mm de altura (Tigre - Tubos e
Conexões, Rio Claro, SP, BR)



Microscópio digital com câmera de vídeo (Miview Digital Microscope DM 130 U
– Cosview Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang Dist., China)



Paquímetro digital (série 500, Mitutoyo Sul Americana, São Paulo, SP, BR)



Perfurador de lençol de borracha (modelo Ainsworth, Wilcos do Brasil Indústria
e Comércio Ltda, Petrópolis, RJ, BR)



Pinça Adson de 12cm sem dente (Golgran, São Caetano do Sul, SP, BR)



Pinça clínica de 16cm (Golgran, São Caetano do Sul, SP, BR)



Pinça Clínica Odontopediatria de 13cm (Golgran, São Caetano do Sul, SP, BR)



Placa de vidro lisa (Golgran, São Caetano do Sul, SP, BR)



Potes dappen de plástico (Golgran, São Caetano do Sul, SP, BR)



Radiômetro - Curing Lightmeter 105 (FAPESP: 2000/10950-8)



Resina acrílica autopolimerizante (Artigos Odontológicos Clássico LTDA,
Campo Limpo Paulista, SP,BR - Lote: 170614)



Seringa tríplice (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, BR)



Sistema adesivo autocondicionante de 2 passos Clearﬁl SE bond (Kuraray
Noritake Dental Inc., Okayama, Japan - Lote: 01233A/01865A)



Sistema adesivo universal utilizado como sistema adesivo autocondicionante
de frasco único “all in one” Single Bond Universal (3M ESPE, St Paul, MN, USA
- Lote: 526247)



Sonda OMS - boll point (Millenium, São Caetano do Sul, SP, BR)
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Tesoura Iris Reta (Quinelato - Schobell Industrial Ltda, Rio Claro, SP, BR)



Tubos plásticos com diâmetro interno de 1,0mm

Quadro 4.1: Composição, lote e fabricante dos materiais estudados
Material

Composição básica

Lote

Fabricante

Fuji II LC®
CAPSULE

Líquido: 20-22% ácido poliacrílico, 30-40% HEMA, 57% 2,2,4, trimetil dicarbonato de hexametileno, 4-6%
TEGDMA, 5-15% ingredientes patenteados.
Pó: vidro de aluminossilicato

1312171

GC Corp, Tokyo,
Japan

Fuji LINING®
LC (Paste Pak)

Pasta A: 70-80% vidro de alumino-silicato, 10-15%
HEMA, 5-10% dimetacrilato de uretano.
Pasta B: 30-40% HEMA, 25-35% ácido poliacrílico,
5-10% ingrediente patenteado, 1-5% pó de sílica.

1302061

GC Corp, Tokyo,
Japan

Vitrebond®

Pó: fluor-alumínio-zinco silicato de vidro.
Líquido: 40% ácido itacónico-isocianatoetil
metacrilato acrílico (1: 1, 1: 2,2), 24% HEMA, água.

1335300448

3M ESPE, St
Paul, MN, USA

Vitremer®

Pó: 70% vidro de fluoroaluminosilicato, persulfato de
potássio e ácido ascórbico (sistema catalisador
patenteado), peróxido de benzoíla.
Líquido: 15% copolímero de ácido polimaléico e
hema = ácido poliacrílico modificado com HEMA
(MA-PAA), 15% 2-HEMA, 8% água, canforquinona,
ácido ascórbico solúvel em água, microencapsulado,
persulfato de potássio.

1418900185

3M ESPE, St
Paul, MN, USA

Cavity
Conditioner

20% de ácido poliacrílico, 3% de hidrato de cloreto
de alumínio, água destilada, 0,1% de aditivo
alimentar Azul No. 1. pH=1,2

1312091

GC Corp, Tokyo,
Japan

Clearﬁl SE
bond

Primer: 10-MDP, HEMA, dimetacrilato hidrofílico, dlcanforquinona, N, N-dietanol-p-toluidina, água.
Bond: 10-MDP, Bis-GMA, HEMA, dimetacrilato
hidrofóbico, dl-canforquinona, N, N-dietanol-ptoluidina, sílica coloidal silanizada.

01233A/
01865A

Kuraray Medical,
Tokyo

Single Bond
Universal

Bis-GMA, metacrilato de 2-hidroxietila, sílica tratada
com silício, álcool etílico, decametileno dimetacrilato,
água, 10-MDP, copolímero de acrílico e ácido
itacônico, canforoquinona, N,Ndimetilbenzocaína,
metacrilato de 2-dimetilamonoetilo, metil etil cetona.

526247

3M ESPE, St
Paul, MN, USA

Primer
Vitremer

Ácido poliacrílico modificado com HEMA, 2-HEMA,
etanol, canforoquinona.

1418900185

3M ESPE, St
Paul, MN, USA
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4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Quadro 4.2: Delineamento experimental deste estudo
Unidade
experimental

Média dos 2 cilindros de material ionomérico confeccionados sobre cada superfície
dentinária

Variável
resposta

1.
2.

Resistência de união ao microcisalhamento
Avalição do padrão de fratura
1. Grupos Controle (sem condicionamento);

2. Ácido poliacrílico a 20% com Cloreto de Alumínio a
3% (Cavity Condicioner - GC Corp., Tokyo, Japan);

A. Tratamentos
dentinários

5 níveis

3. Sistema adesivo Universal utilizado como sistema
adesivo autocondicionante de frasco único “all in one”
(Single Bond Universal - 3M ESPE, St Paul, MN, USA);

4. Sistema adesivo autocondicionante de 2 passos
(Clearﬁl SE bond - Kuraray Medical, Tokyo);

Fatores de
variação

5. Primer Vitremer (3M ESPE, St Paul, MN, USA);

1. GC Fuji II LC® CAPSULE - GC Corp, Tokyo, Japan;

B. CIVRMs

4 níveis

2. GC Fuji LINING® LC (Paste Pak) – GC Corp, Tokyo,
Japan;
3.

Vitrebond® – 3M ESPE, St Paul, MN, USA;

4. Vitremer® – 3M ESPE, St Paul, MN, USA;
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Desse modo, os dois fatores de variação, A e B, com 5 e 4 níveis de variação,
respectivamente, resultaram em 20 grupos experimentais. Em cada grupo foram
utilizadas 10 superfícies de dentina obtidas a partir dos incisivos bovinos (n=10). Sobre
cada superfície de um mesmo grupo foi realizado um tipo de tratamento e
confeccionados 2 cilindros de material ionomérico (Quadro 4.3).

Quadro 4.3 - Grupos experimentais
Grupos Controle (sem
condicionamento)

Ácido
Poliacrílico

Single Bond
Universal

Clearfil SE
Bond

Primer
Vitremer

GC Fuji II LC®

C Fuji

Poli Fuji

Uni Fuji

Clear Fuji

Primer Fuji

GC Fuji
LINING® LC

C Lining

Poli Lining

Uni Lining

Clear
Lining

Primer
Lining

Vitrebond®

C VB

Poli VB

Uni VB

Clear VB

Primer VB

Vitremer®

C VM

Poli VM

Uni VM

Clear VM

Primer VM

4.3 ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE BIOÉTICA

Esta dissertação teve seu projeto de pesquisa considerado isento de análise
pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/FOUSP). Certificado registrado
sob o protocolo de nº 003/2015, conforme anexo A.
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4.4 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS

Para a realização deste estudo foram utilizados 200 incisivos bovinos (Figura
4.1) provenientes de frigorífico (protocolo nº 003/2015 – Anexo A).

Figura 4.1 - A: Dentes bovinos armazenados em água
B: Imagem individualizada do elemento dental;

destilada;
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4.5 PREPARO DAS AMOSTRAS

Os elementos dentais tiveram suas superfícies palatinas desgastadas em
politriz (Ecomet, Buehler Ltd., Lake Bluff, IL) com lixas de carbureto de silício de
granulação 80 (3M do Brasil, Sumaré, SP, BR), sob refrigeração, para exposição da
câmara pulpar, remoção dos tecidos pulpares e obtenção de uma superfície plana. As
superfícies vestibulares foram desgastadas paralelamente às superfícies palatinas
para a obtenção de superfícies planas em dentina (Figura 4.2). O desgaste vestibular
foi realizado até que se atingisse uma espessura de aproximadamente 2mm de
dentina, a qual foi verificada com paquímetro digital (série 500, Mitutoyo Sul
Americana, São Paulo, SP, BR).

Figura 4.2 - A: desgaste da superfície palatina; B: superfície palatina planificada; C: câmara pulpar
exposta e limpa; D: desgaste da superfície vestibular; E: superfície vestibular planificada.
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Após os desgastes, os dentes foram submetidos a dois cortes transversais
em cortadeira de precisão (Labcut 1010, Extec, Enfield, CT, USA) sob refrigeração,
de forma a obter um fragmento de dentina pertencente ao terço médio da coroa dental.
O primeiro corte ocorreu no terço incisal, o segundo, na porção cervical, para a
remoção das raízes e terço cervical. Obtendo-se, assim, um fragmento de dentina
com aproximadamente 6x12x2mm por dente bovino, o que totalizou 200 fragmentos
(Figura 4.3).

Figura 4.3 - A: remoção da porção incisal; B: remoção da porção cervical e raiz;
C e D: aferição das medidas do fragmento.
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A fim de facilitar a manipulação dos espécimes e futura fixação dos mesmos
na máquina de ensaios universal (Instron 5942 - Canton, MA, EUA), cada fragmento
foi incluído em resina acrílica quimicamente ativada com o auxílio de dispositivos de
PVC (policloreto de polivinila) de aproximadamente 16mm de diâmetro interno e 8mm
de altura, dimensões compatíveis com as do dispositivo de fixação da máquina de
ensaio universal. Para a inclusão, usou-se uma placa de vidro na qual três tiras de fita
dupla face foram coladas. Os tubos PVC (Tigre - Tubos e Conexões, Rio Claro, SP,
BR) foram posicionados sobre as tiras de fita dupla face e os fragmentos dentários
colocados dentro dos mesmos, de maneira que a superfície plana de dentina ficasse
em contato com a fita adesiva. Imediatamente, a resina acrílica era vertida nos tubos
para fixar os fragmentos em posição (Figura 4.4).

Figura 4.4 – A: placa de vidro com as três fitas coladas; B: espécimes posicionados no interior
dos tubos; C: espécimes incluídos em resina acrílica autopolimerizável.

Após essa etapa, os espécimes foram submetidos à lavagem em cuba
ultrassônica (Lavadora Ultrassônica Digital Cd-4820, Kondortech, São Carlos, Brasil),
com água destilada e deinoizada (Milli-Q®, Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) por
480 segundos com o propósito de remover os grânulos de abrasivo da lixa utilizada
para planificação. Em seguida, foi executada a padronização da camada de esfregaço
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(smear layer) da superfície dentinária em politriz (Ecomet, Buehler Ltd., Lake Bluff, IL)
acionada em baixa velocidade (100 RPM), sob refrigeração, com lixa de carbureto de
silício de granulação 600, durante 1 minuto (Shimaoka et al., 2011) (Figura 4.5). Para
garantir maior precisão na obtenção de uma superfície paralela, foi utilizado um
dispositivo cilíndrico de metal cujo centro contém um peso que garante um desgaste
uniforme, plano e paralelo. Posteriormente, todos os espécimes foram lavados em
água e distribuídos aleatoriamente entre os 20 grupos.

Figura 4.5 - A: espécimes submetidos à lavagem em cuba ultrassônica; B: padronização da smear
layer.

4.6 ENSAIO DE MICROCISALHAMENTO

A metodologia para o ensaio de microcisalhamento seguiu os padrões de
outros estudos que também trabalharam com teste de microcisalhamento e
resistência adesiva de cimentos de ionômero de vidro (Bonifacio et al., 2012; Garbui
et al., 2013).
Todos os corpos de prova (cilindros de materiais ionoméricos) foram
confeccionados dois a dois, de maneira aleatória entre os grupos e com delimitação
da área adesiva segundo Shimaoka et al. (2011).
Para facilitar a compreensão da metodologia, os itens a seguir demonstram a
confecção dos corpos de prova de acordo com cada tratamento dentinário.
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4.6.1 Confecção dos corpos de prova para os Grupos Controles, ou seja, sem
condicionamento (C Fuji, C Lining, C VB e C VM)

Os espécimes dos Grupos Controles (sem condicionamento) eram secos
cuidadosamente e recebiam uma fita adesiva dupla face ácido resistente (Adelbras,
Vinhedo, SP, BR). Cada fragmento de fita recebia previamente duas perfurações
circulares de aproximadamente 1,0mm de diâmetro, realizada com perfurador de
lençol de borracha Ainsworth (Wilcos do Brasil Indústria e Comércio Ltda, Petrópolis,
RJ, BR) (Figura 4.6 - A). Dessa maneira, uma das faces adesivas da fita ficava aderida
ao fragmento de dentina, delimitando e expondo duas superfícies dentinárias com
diâmetro de aproximadamente 1,0mm cada (Figura 4.6 - B). A película protetora da
fita adesiva era removida e microtubos cilíndricos de plástico transparente, ácido
resistente, com 1,0mm de diâmetro interno e 1,0mm de altura eram posicionados
sobre a superfície para agirem como matriz (Figura 4.6 – C e D). Os microtubos eram
posicionados, de forma que seu diâmetro interno coincidisse com a perfuração da fita.

Figura 4.6 – A: Perfuração na fita adesiva; B: Fita posicionada na superfície dental;
C: Remoção da película protetora; D: Microtubos em posição.
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Posteriormente, um dos quatro cimentos ionoméricos (GC Fuji II LC® ou GC
Fuji LINING® LC, Vitrebond® ou Vitremer®) era manipulado, de acordo com as
instruções do seu fabricante (Quadro 4.4), e inserido no interior do microtubo com o
auxílio de uma sonda OMS - boll point (Millenium, São Caetano do Sul, SP, BR), até
que o mesmo fosse completamente preenchido. Por fim, era promovida a
fotopolimerização do cimento (Radii-cal luz LED, SDI) (Figura 4.7).

Quadro 4.4 - CIVRM utilizados e protocolos de aplicação recomendados pelos respectivos fabricantes
Cimentos
Ionoméricos

Protocolo de aplicação recomendado

GC Fuji II LC®
CAPSULE

Preparar a cápsula e inseri-la num misturador de amálgama. Misturar durante 10 segundos
a alta rotação. Colocar a cápsula no aplicador de cápsula GC. Tempo de trabalho: 3
minutos e 15 segundos desde o início da mistura, a 23°C. Fotopolimerização: 20
segundos.

GC Fuji
LINING® LC
(Paste Pak)

Pressionar a alavanca para dispensar as quantidades necessárias de pastas no bloco de
espatulação. Espatular usando uma espátula de plástico por 10 segundos. Tempo de
trabalho: 2 minutos e 15 segundos desde o início da mistura a 23°C. Fotopolimerização: 20
segundos.

Vitrebond®

Agitar o frasco para afofar o pó. Segurar o frasco do líquido em posição vertical para
dispensar a gota. Proporções aceitas (pó/líquido): 1:1; 2:1 ou 1:2. Proporção utilizada: 2:1.
Misturar com uma espátula todo o pó no líquido rapidamente (10-15 segundos). Tempo de
trabalho: 2 minutos e 40 segundos à temperatura ambiente. Fotopolimerização: 30
segundos.

Vitremer®

Sacudir o frasco para afofar o pó. Segurar o frasco do líquido em posição vertical para
dispensar a gota. Proporção pó/líquido: 1:1. O pó deverá ser todo incorporado no líquido
em 45 segundos. Tempo de trabalho: 3 minutos a partir do início da mistura, à temperatura
ambiente. Fotopolimerização: 40 segundos.

Figura 4.7 - A: sonda OMS; B: fotopolimerização do cimento e tempos de fotoativação de cada cimento.
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Cabe ressaltar que quando se fazia necessária a utilização do aparelho
fotopolimerizador, as atividades eram iniciadas pela aferição de sua intensidade de
luz (mW/cm2) por meio de um radiômetro (Curing Lightmeter 105). Além disso, a
distância da fonte de luz até o microtubo era controlada por meio da colocação de
uma lâmina para microscopia entre eles (Figura 4.8).

Figura 4.8 - Controle da distância da fonte de luz.
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4.6.2 Confecção dos corpos de prova para os grupos com tratamento pelo ácido
poliacrílico (Poli Fuji, Poli Lining, Poli VB e Poli VM)

Os grupos condicionados com ácido poliacrílico (Poli Fuji, Poli Lining, Poli VB
e Poli VM) tinham este produto aplicado sobre a superfície dentinária conforme as
orientações do fabricante (Quadro 4.5). Após a lavagem abundante e secagem
cuidadosa, recebiam a fita adesiva dupla face com as perfurações. A etapa seguinte
consistia na manipulação e inserção dos cimentos: um dos quatro cimentos
ionoméricos (GC Fuji II LC® ou GC Fuji LINING® LC, Vitrebond® ou Vitremer®) era
manipulado, de acordo com as instruções do seu fabricante (Quadro 4.4), inserido no
interior do microtubo com o auxílio de uma sonda OMS - boll point (Millenium, São
Caetano do Sul, SP, BR), até que o mesmo fosse completamente preenchido, e
realizava-se a fotopolimerização (Radii-cal luz LED, SDI) do mesmo modo relatado
anteriormente.

Quadro 4.5 - Grupos que receberam ácido poliacrílico como tratamento e protocolo de aplicação
recomendado pelo fabricante.
Produto para
tratamento

Grupos

Protocolo de aplicação recomendado pelo fabricante

Ácido Poliacrílico
(Cavity Condicioner)

Poli Fuji, Poli Lining,
Poli VB e Poli VM

Aplicar na superfície durante 10 segundos, com auxílio de
um aplicador descartável, lavar abundantemente e secar
gentilmente, com o auxílio de leves jatos de ar e um algodão
compactado, de forma a não desidratar a dentina.
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4.6.3 Confecção dos corpos de prova para os grupos com tratamento pelo Single
Bond Universal (Uni Fuji, Uni Lining, Uni VB e Uni VM) ou Clearfil SE Bond (Clear
Fuji, Clear Lining, Clear VB e Clear VM) ou Primer Vitremer (Primer Fuji, Primer
Lining, Primer VB e Primer VM)

Para a confecção dos corpos de prova nos grupos com tratamento pelo Single
Bond Universal, Clearfil ou Primer Vitremer, os fragmentos de dentina incluídos
recebiam a fita adesiva dupla face com as duas perfurações e sobre as superfícies de
dentina expostas eram aplicados um dos três tratamentos (Single Bond Universal,
Clearfil SE Bond ou Primer Vitremer), de acordo com as instruções dos respectivos
fabricantes (Quadro 4.6 e Figura 4.9).

Quadro 4.6 – Grupos que receberam como tratamento Single Bond, Clearfil ou Primer Vitremer e protocolo de
aplicação de cada tratamento.
Produtos para
tratamento

Grupos

Protocolo de aplicação recomendado pelo fabricante

Single Bond
Universal

Uni Fuji, Uni
Lining, Uni VB e
Uni VM

A superfície dental deve ser seca com o auxílio de leves jatos de ar e um
algodão compactado, de forma a não desidratar a dentina. Com o auxílio
de um aplicador descartável, aplicar o adesivo ativamente durante 20
segundos. Aplicar leve jato de ar por 5 segundos e fotoativar durante 10
segundos.

Clearfil SE
Bond

Clear Fuji, Clear
Lining, Clear VB
e Clear VM

Aplicar o primer (frasco 1) com o auxílio de um pincel descartável e deixar
agir por 20 segundos. Em seguida, aplicar leve jato de ar. Aplicar então o
Bond (frasco 2) com pincel descartável e em seguida leve jato de ar para
uniformizá-lo. Fotoativar por 10 segundos.

Primer Fuji,
Primer Lining,
Primer VB e
Primer VM

Com um pincel, aplicar o primer durante 30 segundos. Secar o primer com
uma seringa de ar durante 15 segundos. Não enxaguar. A superfície deve
ficar com um aspecto brilhante. Fotopolimerizar durante 20 segundos.

Primer
Vitremer

Figura 4.9 - A: delimitação da área adesiva; B: aplicação de um dos três tratamentos.
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Após a aplicação de um dos três tratamentos, a película protetora da fita adesiva
era removida e os microtubos posicionados sobre a superfície, de forma que seu
diâmetro interno coincidisse com a perfuração da fita, para agirem como matriz (Figura
4.10).

Figura 4.10 - A: remoção da película protetora; B: microtubos em posição.

Em seguida era promovida a fotopolimerização do tratamento (Radii-cal luz
LED, SDI) e um dos quatro cimentos ionoméricos (GC Fuji II LC® ou GC Fuji LINING®
LC, Vitrebond® ou Vitremer®) era manipulado, de acordo com as instruções do seu
fabricante (Quadro 4.4), inserido no interior do microtubo com o auxílio de uma sonda
OMS - boll point (Millenium, São Caetano do Sul, SP, BR), até que o mesmo fosse
completamente preenchido, e realizava-se a fotopolimerização (Radii-cal luz LED,
SDI) (Figura 4.11).

Figura 4.11 -

A: fotopolimerização do tratamento; B: sonda OMS carregada com cimento; C:
fotoativação do cimento.
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Concluída a etapa de confecção dos corpos de prova, os espécimes eram
armazenados em água destilada e deionizada (Milli-Q®, Merck KGaA, Darmstadt,
Alemanha) em estufa (Orion 502, Fanem, Guarulhos, SP, BR) a 37ºC. Decorridas 24
horas de armazenamento, os microtubos e a fita dupla face eram removidos com o
auxílio de uma pinça Adson sem dente (Golgran, São Caetano do Sul, SP, BR). Em
seguida, os corpos de prova eram observados por meio de microscópio digital com
câmera de vídeo (Miview Digital Microscope DM 130 U – Cosview Technologies Co.,
Ltd., Bantian, Longgang Dist., China) num aumento padronizado de 50 vezes para
certificação da ausência de defeitos.
Posteriormente, os espécimes eram fixados ao dispositivo para execução do
teste de microcisalhamento em máquina universal de ensaios de materiais (Instron
5942 - Canton, MA, EUA), de modo que os corpos de prova ficassem alinhados ao
prolongamento da célula de carga da máquina. Um fio metálico de 0,2mm de diâmetro,
em contato com o semicírculo inferior dos cilindros, laçava simultaneamente esse
cilindro e o prolongamento da célula de carga (Figura 4.12).

Figura 4.12 – A: Ilustração representando o ensaio de microcisalhamento; B: Imagem do ensaio
de microcisalhamento.

Força: Velocidade
de 1mm/min.

Prolongamento da
célula de carga

Fio metálico
0,2mm Ø

Cilindro de ionômero
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A força de microcisalhamento era aplicada a uma velocidade de 1mm/min até
que ocorresse a fratura de cada corpo de prova. No momento da fratura o movimento
era automaticamente interrompido e o valor registrado. Os valores de resistência
adesiva no momento da fratura eram registrados em Newton (N) e posteriormente
convertidos para Mega Pascal (MPa), dividindo-se a força (N) pela área da interface
adesiva (mm2). Como cada dente possuía dois cilindros do mesmo material
ionomérico e tratamento, foi feita a média simples dos cilindros de CIVRMs de cada
dente.

4.7 ANÁLISE DOS PADRÕES DE FRATURA

O padrão de fratura de cada corpo de prova foi avaliado com o auxílio de
microscópio digital com câmera de vídeo num aumento padronizado de 50 vezes
(Miview Digital Microscope DM 130 U – Cosview Technologies Co., Ltd., Bantian,
Longgang Dist., China). Cada espécime era posicionado paralelamente à lente do
microscópio e as fraturas eram classificadas como: adesivas, coesivas em dentina,
coesivas em material ou mistas (dois ou mais tipos de fraturas). A avaliação qualitativa
dos padrões de fratura foi realizada num único dia e por um único operador, para que
fosse possível padronizar a análise e evitar ao máximo possíveis divergências de
classificação.
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5 RESULTADOS

Os resultados de resistência de união originais consistiam de 400 valores
correspondentes a 5 tratamentos (controle, ácido poliacrílico, Single Bond Universal,
Clearfil e Primer Vitremer), 4 cimentos (GC Fuji II LC®, GC Fuji LINING® LC,
Vitrebond® e Vitremer®) e 10 superfícies de dentina com 2 cilindros em cada
superfície. Resultando no produto fatorial 5x4x10x2=400 (Apêndices A e B).
Em cada superfície, foi calculada a média dos 2 cilindros, resultando na tabela
5.1 com 200 valores de resistência de união.

Tabela 5.1 – Resistência adesiva (MPa)
C Fuji

Poli
Fuji

Clear
Fuji

Uni
Fuji

Primer
Fuji

C
Lining

Poli
Lining

Clear
Lining

Uni
Lining

Primer
Lining

C
VB

Poli
VB

Clear
VB

Poli
VM

Clear
VM

6,30

10,71

20,18

18,37

12,09

5,13

8,11

18,59

16,35

7,69

8,66

8,25

17,84 12,65

5,42

10,58

8,72

17,37 18,29

11,83

17,94

16,46

20,51

22,93

9,96

3,72

8,38

22,16

16,49

5,50

9,95

8,22

17,40 14,56

7,65

6,11

9,80

20,58 16,19

15,06

10,98

14,54

22,90

19,74

11,76

8,84

7,11

20,77

18,34

5,78

8,43

9,92

13,31 16,72

7,76

7,97

8,53

13,88 19,47

12,97

8,42

15,93

19,86

22,39

10,65

6,43

4,53

22,82

19,81

5,52

9,64 11,87 18,31 17,23

8,13

6,13

8,07

14,96 18,85

8,91

9,99

13,56

18,24

18,91

14,31

3,05

6,03

18,11

17,76

7,37

7,03 11,28 16,08 18,19

6,11

6,98

11,31 15,79 14,65

12,22

18,43

10,20

25,94

16,31

10,89

2,79

6,25

19,58

14,83

5,10

9,32

18,56 14,97

10,59

12,86 15,22 15,35 19,21

6,38

5,31

10,84

19,94

15,55

5,88

3,96

4,76

16,82

19,99

6,91

9,03 11,13 18,21 15,09

10,60

7,97

15,46 15,15 17,65

10,53

17,75

12,27

20,26

14,40

5,65

4,17

4,10

17,43

13,90

5,88

8,12 10,67 16,67 12,85

7,47

4,44

11,50 14,55 21,28

6,69

7,57

13,23

21,73

20,48

8,43

2,72

4,48

16,00

14,96

7,35

7,01

4,52

16,14 17,67

14,09

8,46

17,49 14,66 17,48

10,65

16,73

10,23

20,89

19,87

15,32

3,57

6,87

17,56

15,99

6,97

3,81

8,52

19,55 15,86

7,77

14,11 12,12 15,90 14,80

6,41

6,28

Uni
VB

Primer
C VM
VB

Uni
VM

Primer
VM

C: Controle; Poli: Ácido Poliacrílico; Clear: Clearfil SE; Uni: Single Bond Universal; Primer: Primer do Vitremer; Fuji: Fuji II LC; Lining: Fuji Lining; VB: Vitrebond; VM:
Vitremer
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5.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Por meio do teste de microcisalhamento, foram obtidos 400 valores de
resistência adesiva, uma vez que cada espécime possuía 2 cilindros de cimento
ionomérico (Apêndices A e B). Para a análise estatística, foram calculadas as médias
dos dois cilindros de CIVRM de cada espécime, o que resultou em 200 valores em
MPa (Tabela 5.1). Esses resultados foram submetidos ao teste de normalidade de
Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors e à verificação de homogeneidade dos
dados, para que fosse possível escolher o teste estatístico mais adequado (Apêndice
C). Os testes apontaram que os dados possuíam aderência à curva normal e eram
homogêneos, indicando a análise propriamente dita dos dados por meio do teste
estatístico paramétrico ANOVA (Análise de Variância) para dois fatores de variação
(cimento e tratamento), considerando-se um nível de significância de 5%. As análises
estatísticas foram realizadas com o Software BioEstat 5.0 para Windows.
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A ANOVA (Análise de Variância) a dois fatores (tratamento e cimento),
demonstrou haver diferença estatística tanto entre os tratamentos, como entre os
cimentos e na interação de ambos (p<0,0001) (Tabela 5.2).

Tabela 5.2 - ANOVA a dois fatores
FONTES DE VARIAÇÃO

GL

SQ

QM

Tratamentos

4

3739,412

934,853

Cimentos

3

549,1311

183,044

Interação

12

326,4531

27,2044

Erro

180

1181,929

6,5663

---

---

---

142,372

---

---

4, 180

---

---

p (Tratamentos)

< 0.0001

---

---

F (Cimentos) =

27,8764

---

---

3, 180

---

---

< 0.0001

---

---

F (Interação) = TxC

4,1431

---

---

Graus de liberdade =

12, 180

---

---

p (Interação) =

< 0.0001

---

---

F (Tratamentos) =
Graus de liberdade =

Graus de liberdade =
p (Cimentos) =

Para comparar as médias e detectar as diferenças estatisticamente
significantes, houve a necessidade de realizar o teste auxiliar de Tukey com nível de
significância de 5%.
No teste de Tukey, foram obtidos T=1,56 para a comparação entre os
tratamentos, T=1,32 para a comparação entre os cimentos e T= 4,06 para que fosse
avaliada a interação entre tratamentos e cimentos. Por meio desses valores foi
realizada a comparação entre as médias de cada grupo.
Sob o ponto de vista dos tratamentos, o teste de Tukey mostrou que os
sistemas adesivos Clearfil SE (𝑋̅=18,26 ± 2,78) e SingleBond (𝑋̅=17,28 ± 2,49)
Universal não apresentaram diferença estatística entre si e foram os que atingiram os
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maiores valores de resistência adesiva em relação aos demais tratamentos, o que
representou um aumento na resistência de união de 121% para o Clearfil SE e 109,2%
para o Single Bond Universal em relação ao Grupo Controle. O Ácido Poliacrílico
(𝑋̅=9,94 ± 3,55) obteve valores intermediários, correspondendo a um aumento de 20%
na resistência adesiva em relação ao Grupo Controle, se diferenciando
estatisticamente dos outros tratamentos, com exceção do Primer (𝑋̅=8,91 ± 2,97),
perante o qual não houve diferença estatística. O grupo controle (𝑋̅= 8,26 ± 4,17)
evidenciou os menores valores, se diferenciando estatisticamente dos sistemas
adesivos e do ácido poliacrílico, mas com resultados que o equiparou ao tratamento
com o Primer do Vitremer (Tabela 5.3).

Tabela 5.3 – Tukey entre tratamentos
Tratamentos

Médias e desvio padrão

Porcentagem de aumento da
resistência adesiva em relação
ao Grupo Controle

Controle

𝑋̅= 8,26 ± 4,17

c

-

Ácido Poliacrílico

𝑋̅=9,94 ± 3,55

b

20%

Clearfil SE

𝑋̅=18,26 ± 2,78

a

121%

Single Bond Universal

𝑋̅=17,28 ± 2,49

a

109,2%

Primer do Vitremer

𝑋̅=8,91 ± 2,97

bc

Não se diferenciou
estatisticamente do grupo controle

Letras distintas indicam diferença estatística T>1,56
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Quando se avaliou as diferenças estatísticas entre os cimentos, o teste de
Tukey evidenciou que o Fuji II LC atingiu os maiores resultados de resistência de
união. Os cimentos Vitrebond e Vitremer alcançaram valores intermediários, que não
foram diferentes entre si. O cimento Fuji Lining obteve os menores valores, no entanto
sem diferença estatística em relação ao comportamento do Vitrebond (Tabela 5.4).

Tabela 5.4 – Tukey entre cimentos
Cimentos

Médias e desvio padrão

Fuji II LC

𝑋̅= 15,03 ± 5,27

a

Fuji Lining LC

𝑋̅=10,55 ± 6,39

c

Vitrebond

𝑋̅=11,70 ± 4,40

bc

Vitremer

𝑋̅=12,83 ± 4,37

b

Letras distintas indicam diferença estatística T>1,32

Na tabela 5.5 pode-se analisar a interação entre tratamento e cimento,
onde a observação de cada linha demonstra as diferenças dos 5 tratamentos para
um mesmo cimento e a visualização das colunas denota as diferenças de um
mesmo tratamento para os 4 cimentos estudados. O teste de Tukey (T=4,06)
apontou que para o cimento Fuji II os maiores resultados de adesão foram obtidos
quando um dos sistemas adesivos era utilizado como tratamento prévio,
independente do sistema adesivo. Porém, entre os tratamentos Ácido Poliacrílico
(𝑋̅=12,80 ± 2,33), Primer (𝑋̅=10,49 ± 3,19) e Grupo Controle (𝑋̅=11,94 ± 5,24), não
houve diferença estatisticamente significante, que promoveram menores resultados
de resistência de união. O cimento Fuji Lining também atingiu sua maior resistência
de união quando utilizado após um dos sistemas adesivos. Para os demais
tratamentos com este cimento, as médias de resistência adesiva foram as mais
baixas, não se diferenciando entre si. Dessa forma, o Fuji Lining foi o cimento que
apresentou a variação mais expressiva dentre os cimentos estudados (Gráfico 5.1).
Seguindo a mesma direção dos outros cimentos, tanto o Vitrebond, quanto o
Vitremer, alcançaram seus maiores valores de resistência de união quando um dos
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sistemas adesivos foi utilizado. Os demais tratamentos resultaram em valores
medianos, que não se diferenciaram entre si.
Analisando qual cimento obteve a maior média de resistência adesiva
dentro de um mesmo tratamento, pôde-se constatar que, tanto para a ausência de
tratamento (Grupo controle), quanto para o uso do Ácido Poliacrílico, o cimento Fuji
Lining obteve os menores resultados de resistência de união, se diferenciando
somente dos cimentos Fuji II e Vitremer. Para os mesmos tratamentos (controle e
ácido poliacrílico), o cimento Vitrebond alcançou valores medianos, que não se
diferenciaram dos resultados obtidos pelo Fuji, Vitremer ou Fuji Lining.
Considerando o Clearfil SE como tratamento, os cimentos Fuji II (𝑋̅=21,04 ± 2,11),
Fuji Lining (𝑋̅=18,98 ± 2,29) e Vitrebond (𝑋̅=17,21 ± 1,76), exibiram valores que não
se diferenciaram entre si. Ao mesmo tempo que o cimento Vitremer apresentou a
menor média (𝑋̅=15,82 ± 1,92), essa só foi diferente estatisticamente da média
obtida pelo cimento Fuji II. Quanto ao sistema adesivo Single Bond Universal como
tratamento, todos os cimentos apresentaram resultados que não se diferenciaram
entre si. Para o tratamento com o Primer, o cimento Fuji Lining (𝑋̅=6,41 ± 0,94)
novamente foi o que exibiu a menor média. Os demais cimentos atingiram valores
que não tiveram diferença estatística entre si.

Tabela 5.5 – Tukey interação tratamento x cimento
Controle

Ácido
Poliacrílico

Clearfil SE
Bond

Single Bond
Universal

Primer do
Vitremer

Fuji II LC ®

11,94±5,24Ab

12,80±2,33 Ab

21,04±2,11 Aa

18,89±2,81 Aa

10,49±3,19 Ab

Fuji LINING®
LC

4,44±1,91 Bb

6,06±1,55 Bb

18,98±2,29 ABa

16,84±2,09 Aa

6,41±0,94 Bb

ABb

9,07±2,37 ABb

17,21±1,76 ABa

15,58±1,91 Aa

8,56±2,54 ABb

8,56±3,08 Ab

11,82±3,27 Ab

15,82±1,92 Ba

17,79±2,10 Aa

10,17±3,00 ABb

Vitrebond®
Vitremer®

8,10±1,80

Letras distintas indicam diferença estatística T>4,06. Análise entre linhas (minúsculas) e entre colunas (maiúsculas).
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A comparação entre as médias de resistência adesiva da interação entre tratamento
e cimento está ilustrada no gráfico 5.1, onde pode-se notar maiores valores de
resistência de união dos 4 cimentos estudados quando foram usados os tratamentos
com os sistemas adesivos Single Bond Universal ou Clearfil. Fica evidente também
os valores menores obtidos pelo cimento Fuji Lining e a expressiva variação que esse
cimento apresentou quando um sistema adesivo foi utilizado.

Média dos valores de Resistência Adesiva (MPa)

Gráfico 5.1 – Relação linear dos valores de resistência adesiva de acordo com cada tratamento e
cimento
25

20

15
Fuji II LC ®
GC Fuji LINING™ LC

10

Vitrebond™
Vitremer™

5

0
Controle

Ácido Poliacrílico Clearfil SE Bond

Tratamentos

Single Bond
Universal

Primer do
Vitremer
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5.2 PADRÕES DE FRATURA

Os padrões de fratura foram observados em cada um dos cilindros de cada
dente, totalizando 400 resultados, e estão representados na tabela 5.6 e no gráfico
5.2. Pode-se observar que os padrões de fratura predominantes foram as adesivas e
as mistas, sendo que a fratura adesiva ocorreu em maior número (53%). Sob o ponto
de vista dos tratamentos utilizados, é possível perceber que para os sistemas
adesivos, a fratura do tipo mista aparece em maior frequência. Para os demais
tratamentos, o tipo de fratura predominante é a adesiva.

Tabela 5.6: Padrões de Fratura

C Fuji
C Lining
C VB
C VM
Total

16
16
20
13
65 (81,25%)

Coesiva em
Substrato
0
0
0
0
0

Poli Fuji
Poli Lining
Poli VB
Poli VM
Total

13
17
20
16
66 (82,5%)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7
3
0
4
14 (17,5%)

20
20
20
20
80

4
1
4
3
12 (15%)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

16
19
16
17
68 (85%)

20
20
20
20
80

2
1
6
4
13 (16,25%)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
19
14
16
67 (83,75%)

20
20
20
20
80

Primer Fuji
Primer Lining
Primer VB
Primer VM
Total

12
13
17
14
56 (70%)

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1 (1,25%)

7
7
3
6
23 (28,75%)

20
20
20
20
80

Total Geral

212 (53%)

0

1 (0,25%)

187 (46,75%)

400

Grupos

Controle

Ácido
Poliacrílico

Clearfil SE Bond

Single Bond
Universal

Primer do
Vitremer

Clear Fuji
Clear Lining
Clear VB
Clear VM
Total
Uni Fuji
Uni Lining
Uni VB
Uni VM
Total

Adesiva

Coesiva em
Material
0
0
0
0
1 (1%)

Mista

Total

4
4
0
7
15 (18,75%)

20
20
20
20
80
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Gráfico 5.2 - Padrões de Fratura
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6 DISCUSSÃO

A odontologia adesiva evoluiu consideravelmente desde um grande marco,
trazido por Buonocore (1955), que em um estudo pioneiro propôs a utilização do
condicionamento com ácido fosfórico como forma de favorecer a resistência adesiva
do acrílico ao esmalte. Apesar de, nos dias atuais, as restaurações em resina
composta alcançarem excelentes resultados tanto no campo da odontologia
conservadora, quanto na estética, sua longevidade clínica ainda é um assunto
bastante investigado, principalmente em virtude da degradação da interface adesiva
ao longo do tempo que este material ainda tem demonstrado. Clinicamente essa
característica pode levar ao surgimento de infiltração nas margens da restauração, o
que eventualmente pode conduzir a um quadro de sensibilidade pós-operatória,
pigmentação das margens, lesões de cárie secundárias e até, complicações pulpares
(Baratieri; Ritter, 2001; Gordan et al., 2007; Kramer et al., 2009). O aparecimento de
quadros clínicos como esses é o que tem levado o profissional a substituir as
restaurações em intervalos de tempo relativamente curtos (Cardoso et al., 2011).
Com o controle do risco de cárie e os avanços alcançados pela Odontologia,
os pacientes têm conseguido manter seus dentes na boca por mais tempo ao longo
da vida. Isso tem dificultado a obtenção de dentes humanos hígidos para estudos
laboratoriais. Os dentes humanos são semelhantes morfológica e estruturalmente aos
dentes de outros mamíferos. A maior disponibilidade, facilidade de aquisição, maior
tamanho (Campos et al., 2008), possibilidade de controle da faixa etária e tempo de
armazenamento dos dentes (Ruse et al., 1990) fazem dos incisivos bovinos uma
alternativa aos dentes humanos na realização de pesquisas in vitro (Saleh; Taymour,
2003; Wangpermtam et al., 2011; Teruel Jde et al., 2015). Estudos demonstraram que
a utilização da dentina coronária superficial dos dentes bovinos é uma alternativa
viável para os testes de adesão (Schilke et al., 1999; Muench et al., 2000; Reis et al.,
2004). Mesmo assim, ainda não há um consenso na literatura quanto à utilização dos
dentes bovinos como substituto dos dentes humanos nos testes de adesão. Apesar
desses

substratos

apresentam

características

morfológicas

e

histológicas

semelhantes (Saunders, 1988; Tagami et al., 1989), estudos recentes têm
demonstrado que existem diferenças microestruturais entre o substrato humano e
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bovino (Bonfim, 2000; Soares et al., 2013), por isso variáveis como a região do dente
em que os testes são realizados, morfologia, composição e diferenças nas
propriedades físicas dos substratos bovino e humano devem ser levadas em
consideração para a correta interpretação dos dados obtidos a partir de estudos
empregando dentes bovinos (Yassen et al., 2011; Soares; Santo, 2015). Matos et al.
(2008) relatam que apenas as regiões centrais da dentina bovina apresentam os
túbulos dentinários dispostos regularmente. Por esses motivos, o presente estudo
procurou padronizar a área do incisivo bovino que seria utilizada (terço médio da
coroa), a face sobre a qual o teste de adesão seria realizado (vestibular), a
profundidade e espessura de desgaste dos substratos bovinos que seriam submetidos
ao teste de resistência adesiva.
O presente trabalho demonstrou que o tratamento da dentina com sistemas
adesivos autocondicionantes aumenta significativamente a resistência de união entre
os CIVRMs e a dentina bovina. Até o momento, a maior parte da literatura tem
demonstrado resultados que corroboram com o presente estudo (Pereira et al., 1998;
Besnault et al., 2004; Coutinho et al., 2006; Dursun; Attal, 2011; El-Askary; Nassif,
2011). No entanto, os trabalhos encontrados utilizaram os testes de cisalhamento ou
microtração como método de análise da resistência de união dos cimentos de
ionômero de vidro. Ao se realizar um levantamento bibliográfico sobre a resistência
adesiva dos CIVRMs, é possível perceber que ainda não há um teste mecânico
estabelecido como padrão pela comunidade científica para mensurar esse
comportamento. Apesar disso, autores têm demonstrado que as forças de
cisalhamento parecem ser as mais adequadas para os cimentos ionoméricos, em
razão da maior fragilidade desses materiais (Peumans et al., 2005; Braga et al., 2010;
Bonifacio et al., 2012). No teste de microcisalhamento, a distribuição das tensões é
mais concentrada na interface, o que reduz a probabilidade de falha coesiva em
material ou dentina (McDonough et al., 2002), resultando na obtenção de forças
adesivas maiores e consequentemente, num teste mais fiel (Banomyong et al., 2007).
Bonifácio (2008) concluiu que o ensaio mecânico de microcisalhamento foi o que
melhor avaliou a resistência adesiva dos materiais ionoméricos. Por todos os motivos
apontados, nesse estudo decidiu-se utilizar o ensaio mecânico de microcisalhamento
como ferramenta de avaliação da resistência de união entre dentina e CIVRM.
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Ainda com a intenção de gerar resultados o mais fiéis quanto possível, a
presente pesquisa realizou a delimitação da área adesiva em todos os espécimes,
técnica que demonstrou tornar os testes de microcisalhamento mais precisos
(Shimaoka et al., 2011), uma vez que essa delimitação foi capaz de diminuir a
incidência de fraturas coesivas em dentina e aumentar a incidência de fraturas
adesivas nesse tipo de ensaio.
Os cimentos ionoméricos são materiais que peculiarmente apresentam baixos
valores de adesividade à estrutura dental (Poggio et al., 2014). Apesar de a literatura
reportar que a resistência adesiva dos CIVRMs é maior do que a dos CIVs
convencionais (Pereira et al., 1998; Almuammar et al., 2001), os valores de união
alcançados pelo cimento resinomodificado ainda permanecem inferiores aos
oferecidos pela combinação de sistema adesivo e resina composta (Nakanuma et al.,
1998; Peez; Frank, 2006). Alguns estudos clínicos favorecem os cimentos
ionoméricos quando se trata de desempenho de adesão (Sidhu, 2010; Bonifacio et al.,
2012), principalmente com relação às taxas de retenção em lesões cervicais não
cariosas (LCNC) (Heintze; Roulet, 2010; Fagundes et al., 2014). Gurgan et al. (2015)
avaliaram o desempenho clínico de um CIV em comparação com uma resina
composta em 4 anos de estudo clínico randomizado e ambos os materiais
restauradores avaliados demonstraram bom desempenho clínico e plena aceitação
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ADA. A American Dental Association
(ADA) requer uma taxa de retenção de pelo menos 90% das restaurações após 18
meses para que o material obtenha aceitação completa pelo órgão (Loguercio; Reis,
2008; Fagundes et al., 2014). A eficácia das restaurações cervicais é expressa como
perda de retenção em relação ao tempo de observação. Sendo assim, a retenção é
um critério importante e frequentemente utilizado para avaliar a longevidade de um
material restaurador (Fagundes et al., 2014). Esses mesmos autores avaliaram o
comportamento clínico de restaurações com resina composta ou CIVRM em LCNC e
a retenção foi consideravelmente menor para restaurações de resina composta,
quando comparada com as restaurações de CIVRM. Ao longo de 7 anos, as taxas de
sobrevivência cumulativa de retenção foram de 95,8% para as restaurações de
CIVRM e 63,7% para as de resina + sistema adesivo all-etch de 2 passos. Heintze e
Roulet (2010), por meio de uma revisão de estudos clínicos, também demonstraram
que restaurações de ionômero de vidro resultam em maior taxa de sucesso no que
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diz respeito à retenção de restaurações em LCNC, em comparação com as resinas
compostas, estabelecendo uma perda média anual de retenção de 1,9% e 6,2% para
CIVRMs e resinas compostas + sistemas adesivos all-etch de 2 passos,
respectivamente.
Os resultados de resistência adesiva obtidos pelo presente estudo, quando da
associação de sistemas adesivos autocondicionantes com CIVRMs, se aproximaram
dos valores obtidos pela combinação clássica: condicionamento ácido total, sistema
adesivo e resina composta, encontrados por Bonifacio et al. (2012), que também
fizeram uso do teste de microcisalhamento, assim como o presente estudo. No
presente

estudo,

autocondicionantes

além

dos

serem

valores

mais

obtidos

elevados,

com

os

apresentaram

sistemas

adesivos

menor

variação

proporcionalmente entre si. O que sugere além de maior resistência adesiva, maior
uniformidade entre os resultados e, portanto, maior previsibilidade. Perdigao et al.
(2012a) relatam taxas de retenção estatisticamente semelhantes, no período de um
ano, entre os 2 CIVRMs e a resina composta utilizada como controle. Em um estudo
clínico com acompanhamento por 13 anos, van Dijken e Pallesen (2008) relatam que
o CIVRM utilizado obteve a menor taxa de falha tanto ao longo dos 13 anos de estudo,
quanto anualmente. Com os resultados promissores demonstrados pelo presente
estudo e ao analisar a literatura, é possível perceber o potencial de aperfeiçoamento
que esse material ainda possui e que várias são as tentativas em andamento para
melhorar suas propriedades mecânicas (Gurgan et al., 2015) e desempenho clínico.
Cada tipo de tratamento age de forma específica na remoção ou alteração da
smear layer. Essa diferença na habilidade em remover a smear layer acaba levando
a diferentes interações e comportamentos. O ácido poliacrílico tem sido o agente mais
utilizado como tratamento de superfície para os CIV convencionais (Kerber; Donly,
1993; Poggio et al., 2014). Mesmo nos dias atuais, as pesquisas que envolvem
cimentos ionoméricos utilizam esse ácido fraco como controle positivo (Banomyong et
al., 2007; El Wakeel et al., 2015). Na presente pesquisa, o tratamento com ácido
poliacrílico a 20% alcançou resultados intermediários de resistência adesiva que se
equipararam aos valores obtidos com o Primer do Vitremer. Possivelmente esses
tratamentos situam seus resultados nesse patamar por se tratar de produtos com
pequena ação de desmineralização (Inoue et al., 2001; Pereira et al., 2002), que são
capazes de remover apenas de maneira parcial a smear layer (Abdalla; Alhadainy,
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1997) e criar microporosidades que talvez não sejam suficientes para possibilitar o
alcance de maiores valores de adesividade dos CIVRMs.
Considerando que, no geral, os CIVRMs trazem consigo as propriedades de
interação química e adesão mecânica ao substrato dental, uma superfície livre da
smear layer, com suas fibras colágenas disponíveis, possibilita uma melhor infiltração
dos componentes resinosos dos CIVRMs na dentina parcialmente desmineralizada
(Tay et al., 2001; Coutinho et al., 2007; Cardoso et al., 2010), favorecendo a adesão.
Anteriormente, Pereira et al. (1997) demonstraram que o cimento Fuji II LC utilizado
de acordo com o protocolo recomendado por seu fabricante, ou seja, com ácido
poliacrílico, forma tags no interior dos túbulos dentinários. O mesmo não foi observado
com o cimento Vitremer utilizado com seu primer (Abdalla; Garcia-Godoy, 1997).
Coutinho et al. (2007) demonstraram que o cimento Vitrebond possui a característica
de interagir com o substrato dental de maneira superficial, sem evidência ultraestrutural de desmineralização e/ou hibridização, interagindo com a dentina sem
camada híbrida ou formação de fase gel, ou seja, apenas por interação química. Essas
particularidades de cada cimento podem ser explicações para os resultados obtidos
pelo presente estudo, no qual o cimento Fuji II LC obteve os valores mais elevados de
resistência ao microcisalhamento em relação aos demais cimentos avaliados.
Na busca por maneiras de simplificar os protocolos de utilização dos adesivos
dentais, obter maior facilidade no uso clínico e uma técnica menos sensível, os
fabricantes investem esforços na criação e aperfeiçoamento dos sistemas adesivos
autocondicionantes. Na presente pesquisa, esse tipo de tratamento de superfície
promoveu os maiores valores de resistência de união à superfície dentinária, para
todos os cimentos analisados. A literatura aponta diferentes mecanismos prováveis
para tentar esclarecer esse aumento de adesividade, como o estabelecimento de
ligações insaturadas e o aumento da molhabilidade, o que facilita o escoamento dos
CIVRMs (Besnault et al., 2004). Outro aspecto relevante é que sistemas adesivos
autocondicionantes suaves e ultra-suaves não removem completamente a
hidroxiapatita da zona de interação, o que resulta em cristais de hidroxiapatita
remanescentes no colágeno (Jaberi Ansari et al., 2014). Com isso, grande quantidade
de cálcio fica disponível para interações químicas adicionais com os monômeros do
adesivo, o que favorece a adesão (Van Landuyt et al., 2007). Muitas dessas ligações
são estáveis até mesmo em ambientes úmidos, possibilitando que a interface consiga
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resistir melhor à degradação hidrolítica (Sarr et al., 2010; Van Meerbeek et al., 2011).
Essa característica, associada à eficiente capacidade de vedamento marginal dos
cimentos ionoméricos, podem explicar os resultados promissores da associação
desses dois materiais (Adesivos autocondicionantes + CIVRM) (Pereira et al., 1998;
Coutinho et al., 2006; Dursun; Attal, 2011; El-Askary; Nassif, 2011; Khoroushi et al.,
2012; Perdigao et al., 2012a). Outro fator importante a ressaltar é que os dois sistemas
adesivos autocondicionantes utilizados na presente pesquisa possuem o monômero
10-MDP em sua composição, esse monômero é capaz de interagir quimicamente com
a hidroxiapatita da dentina e esmalte (Inoue et al., 2005; Munoz et al., 2013), formando
uma camada estável que aumenta a resistência mecânica da interface adesiva
(Yoshihara et al., 2010; Yoshida et al., 2012), além da retenção micromecânica
convencional.
O presente estudo procurou avaliar os materiais mais frequentemente citados
na literatura, inclusive o sistema adesivo Single Bond Universal, que possui o
copolímero de ácido polialcenóico, o mesmo presente na composição do Vitrebond.
Por exibirem esse ponto em comum, apareceu o questionamento se o Single Bond
Universal promoveria resultados superiores de resistência adesiva para esse cimento
específico, em relação aos demais cimentos, ou se, devido a esse copolímero, esse
sistema adesivo seria capaz de promover maiores resultados de resistência de união
de maneira global. Quando o Single Bond Universal foi usado como tratamento, todos
os cimentos apresentaram valores elevados de resistência adesiva, que não se
diferenciaram entre si. Além disso, ambos os sistemas adesivos analisados (Clearfil
SE e Single Bond Universal) promoveram os maiores resultados de resistência de
união para todos os cimentos, sem que ocorresse diferença estatística entre esses
dois tratamentos. Portanto, de acordo com os resultados deste estudo, as hipóteses
levantadas anteriormente sobre uma possível influência do copolímero não se
confirmaram.
O Single Bond Universal é um sistema adesivo autocondicionante de frasco
único, o que provavelmente implica numa menor concentração do monômero 10-MDP
nesse sistema do que no Clearfil SE Bond, que tem esse monômero incorporado em
seus dois componentes (Primer e Bond) (Yoshida et al., 2012). Em contrapartida, o
primeiro sistema contém silano e copolímero de ácido polialcenóico, o mesmo que
está presente no CIVRM Vitrebond. Esses componentes são capazes de estabelecer
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ligações químicas com as moléculas de cálcio existentes nos cristais de hidroxiapatita.
Por esses motivos há estudos que atribuem a essa dupla ligação química e à união
micromecânica os valores superiores demonstrados pelo Single Bond Universal em
ensaios de resistência adesiva (Perdigao et al., 2012b; Acatauassú-Nunes, 2013). Por
outro lado, já foi observada uma redução dos valores de união desse sistema adesivo
(Munoz et al., 2013). Sugere-se que isso ocorra porque o monômero 10-MDP e o
copolímero do Vitrebond podem vir a disputar os sítios de ligação com o cálcio da
hidroxiapatita (Yoshida et al., 2012) e esse copolímero pode dificultar a aproximação
do 10-MDP à dentina durante a polimerização, uma vez que seu peso molecular é
superior ao do monômero 10-MDP.
Pensando na utilização dos cimentos ionoméricos como camada intermediária
entre dente e restauração (técnica “sanduíche”), o uso de sistemas adesivos
autocondicionantes sobre o cimento também tem demonstrado resultados positivos,
com um aumento da resistência de união entre adesivo e CIVRMs (Kandaswamy et
al., 2012; Jaberi Ansari et al., 2014). Diferentes fatores têm sido apontados como
explicação para esse comportamento. O uso desses sistemas adesivos resulta em
uma perda mínima de íons. Consequentemente, a formação de sais será mínima e os
cátions, como Ca2+ e Al3+, que não reagiram, estarão disponíveis em quantidades
suficientes para interagir (Kandaswamy et al., 2012) com os agentes de união
disponíveis, estabelecendo ligações iônicas fortes e efetivas (Coutinho et al., 2006;
Kandaswamy et al., 2012). A polimerização das resinas compostas, principalmente
aquelas à base de metacrilato, provoca uma tensão de polimerização (Braga et al.,
2005). Essa tensão acaba desafiando a interface adesiva e tende a puxar a resina
composta da dentina, podendo levar à formação de fendas, o que pode desencadear
microinfiltrações, sensibilidade pós operatória e até o aparecimento de lesões de cárie
secundárias (Van Meerbeek et al., 2003; Breschi et al., 2008). A contração de
polimerização dos CIVRMs é mínima (Aggarwal et al., 2014). Além disso, a colocação
de uma camada intermediária desse material reduziria o volume total de resina
composta a ser utilizada e, consequentemente, diminuiria a contração de
polimerização e a tensão gerada por ela (Ferracane, 2008).
A variação dos valores de adesão para os diferentes materiais pode estar
relacionada às composições individuais de cada material e não apenas aos
respectivos mecanismos de adesão ou tratamentos dentinários realizados
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(Tanumiharja et al., 2000; Wang et al., 2006). Na presente pesquisa, o cimento Fuji II
LC obteve os maiores valores de resistência adesiva. Resultado que pode ser
explicado baseado na concentração de monômero HEMA (2-hidroximetilmetacrilato)
incorporado a esse cimento, que representa de 30 a 40% de seu líquido (informações
do fabricante). Essa característica objetiva melhorar a capacidade de molhamento
desse material, levando à maior adesão ao substrato (Fritz et al., 1996), uma vez que
a capacidade de molhamento pode exercer influência na adesão e retenção da
restauração. Entre os CIVRMs estudados, o cimento Fuji Lining é o que apresenta
maior concentração de HEMA em sua composição, variando de 40-55% no total
(pasta A + pasta B) (informações do fabricante). Apesar de sua apresentação ser em
forma de pastas e a proporção não ser passível de alteração, esse cimento foi o que
apresentou a maior fluidez após misturado. Com isso, esperava-se que esse cimento
atingisse resultados estatisticamente semelhantes aos obtidos pelo cimento Fuji II LC.
Mas não foi o que se observou. O cimento Fuji Lining obteve os menores valores de
resistência adesiva, no entanto sem diferença estatística em relação ao
comportamento do Vitrebond (Tabela 5.4). Ao mesmo tempo, os valores do cimento
Fuji Lining demonstraram expressiva variação quando um sistema adesivo foi utilizado
(Gráfico 5.1), fazendo com que seus resultados não apresentassem diferença
estatística em relação aos demais cimentos. Isso sugere que quando houve a
modificação da smear layer por um primer ácido e, consequentemente, maior
exposição das fibras colágenas e disponibilidade do cálcio, esse cimento obteve um
ambiente mais favorável à sua maior porção resinosa e às suas características de
baixa viscosidade, uma vez que materiais mais fluidos penetram melhor nas
microporosidades e canais do substrato. Essa situação favorece a adesão
micromecânica (Swift Jr et al., 1995), possibilitando valores de resistência de união
mais elevados do que quando o mesmo cimento encontrava um substrato não tratado
por um sistema adesivo autocondicionante.
Ao observar que a utilização de sistemas adesivos autocondicionantes tem
influência sobre a resistência adesiva entre o material e o substrato dental, pode surgir
o questionamento quanto à influência que isso pode ter na liberação de flúor dos
CIVRMs. Não foi encontrado relato na literatura sobre esse possível efeito. O que tem
sido debatido são os efeitos de revestimentos impermeáveis na libertação de flúor dos
materiais ionoméricos. Hattab e Amin (2001) e Tiwari e Nandlal (2013) demonstraram
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que a cobertura de CIVs convencionais com verniz ou glazes resinosos reduz
significativamente as taxas e quantidade de flúor liberados pelo cimento,
principalmente no “burst effect”. A presente pesquisa não utilizou nenhum material de
revestimento sobre os cilindros de CIVRMs, sendo um fator que pode ter exercido
influência nos resultados. Uma vez que a presença de agentes de revestimento, a
curto prazo, traz o benefício de reduzir a vulnerabilidade à dissolução e deterioração
das propriedades físicas desses cimentos (Sidhu, 2011).
Alguns autores relatam que, apesar da liberação de flúor, durante o “burst
effect”, dos CIVRMs ser menor do que a apresentada pelos CIVs convencionais
(Vermeersch et al., 2001; Neelakantan et al., 2011; Upadhyay et al., 2013), os CIVRMs
demonstram maior liberação cumulativa e a longo prazo de flúor (Neelakantan et al.,
2011; Upadhyay et al., 2013). A quantidade mínima de flúor necessária para evitar ou
paralisar uma lesão de cárie ainda não foi estabelecida (Mousavinasab; Meyers, 2009;
Sidhu, 2011), mas o fornecimento constante e em baixos níveis de flúor no meio bucal
é considerado o comportamento mais adequado para prevenir a doença cárie
(Wiegand et al., 2007), o que enfatiza os benefícios que a utilização dos cimentos
ionoméricos pode proporcionar.
A presença de um agente remineralizante em um material restaurador é capaz
de reduzir a ocorrência de cáries secundárias (Upadhyay et al., 2013). O flúor liberado
a partir dos cimentos ionoméricos tem uma zona efetiva de cerca de 1 mm da margem
das restaurações (Tantbirojn et al., 1997), além de conseguir manter o nível de flúor
no fluído salivar (Hatibovic-Kofman; Koch, 1991). Os cimentos ionoméricos possuem
a característica de captar íons flúor do meio, efeito importante para a remineralização,
bem como para a redução da viabilidade das bactérias que possam ter sido deixadas
na dentina afetada (Forsten, 1998). Autores relatam resultados positivos com a
utilização de cimentos ionoméricos frente à doença cárie, sendo destacado como
material capaz de paralisar e até regredir lesões interproximais não cavitadas
(Trairatvorakul et al., 2011). Esses cimentos possuem habilidade de promover
redução significativa das bactérias cariogênicas residuais viáveis e alterações clínicas
favoráveis que sugerem uma ação remineralizadora por parte desses materiais (Ngo
et al., 2006; Ngo, 2010). Recentemente outros componentes dos cimentos
ionoméricos, como o alumínio e o estrôncio, têm sido apontados como participantes
no mecanismo de inibição bacteriana apresentada por esses materiais (Hayacibara et
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al., 2003; Ngo et al., 2006; Poggio et al., 2009). Tantos benefícios e possibilidades
intensificam a importância dos cimentos de ionômero de vidro e o quanto seu potencial
ainda pode ser explorado.
No presente estudo, no universo dos 400 resultados obtidos, os padrões de
fratura predominantes foram as adesivas e as mistas. Zhang et al. (2011) relatam as
falhas coesivas como prevalentes em seus resultados com cimentos ionoméricos e
aponta que a suscetibilidade desses materiais para este tipo de falha pode estar
relacionada às limitações das suas propriedades físicas e aos fatores que poderiam
induzir falhas coesivas junto ao substrato, como a distribuição de tensão excêntrica
durante o teste e a presença de microporosidades dentro do próprio cimento agindo
como pontos de tensão. Ao se trabalhar com cimentos ionoméricos depara-se com
obstáculos técnicos inerentes a esse tipo de material, como sua manipulação e
viscosidade. Fatores que dificultam sua inserção sem a incorporação de bolhas,
principalmente no caso dos cimentos que precisam ser misturados manualmente
(Lenzi et al., 2013). Apesar de o tipo de fratura predominante encontrada no presente
estudo (adesivas – 53%) indicar maior eficiência na avaliação da real resistência
adesiva dos CIVRMs à dentina (Bonifacio et al., 2012), os fatores elencados acima
devem ser levados em consideração na avaliação dos resultados. Principalmente
porque as falhas do tipo “mista” também apareceram em quantidades elevadas,
somando 46,75% do total, e se fizeram mais evidentes justamente nos grupos
submetidos aos tratamentos com sistemas adesivos autocondicionantes. Fraturas do
tipo mistas sugerem que a força de adesão superou a força do material e da dentina,
ou que a dentina e o material possam ter sido enfraquecidos pela presença de falhas
estruturais, não sendo possível mensurar a real força máxima da interface quando
dentina ou material fraturam durante os testes (Imbery et al., 2013). Com tantas
influências, é difícil afirmar se o padrão encontrado, especialmente nos grupos
tratados com sistemas adesivos, retrata a verdadeira resistência de união da interface
adesiva entre dente-cimento ou se os valores de resistência adesiva foram limitados
(subestimados) por alguma falha coesiva do material, do substrato, característica do
teste mecânico utilizado ou até pela possível incorporação de bolhas no interior do
material provocada durante sua manipulação.
O método de avaliação de fratura mais utilizado é a visualização por meio de
lupas com aumentos por volta de 40 vezes. Apesar disso, esse método permite que
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alguns enganos sejam incorporados aos resultados, uma vez que com aumentos
relativamente pequenos, muitas vezes não é possível detectar a presença ou
ausência de material sobre a superfície dentinária (Bonifácio, 2008). Talvez com a
avaliação por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) se pudesse trazer
uma avaliação morfológica da interface adesiva com maior precisão. Mas mesmo nos
estudos que realizam a observação em Microscópio Eletrônico de Varredura, em geral
somente os espécimes mais representativos de cada padrão de fratura são
processados para esse tipo de análise. A classificação das fraturas acaba se
baseando nas observações feitas em lupa estereoscópica devido à inviabilidade que
consistiria a observação de todos os espécimes de um estudo em MEV.
Além das limitações que um estudo in vitro apresenta, a mensuração da
verdadeira resistência adesiva dos materiais ionoméricos ao substrato dental pode ser
influenciada pelas características do teste mecânico utilizado (Bonifacio et al., 2012),
pelas limitações proporcionadas pelas propriedades físicas desses cimentos e pelos
fatores capazes de induzir falhas coesivas (Zhang et al., 2011). Até agora, os CIVRMs
parecem oferecer o melhor equilíbrio entre liberação, recarga de flúor e durabilidade
clínica para pacientes com alto risco de cárie (Xu; Burgess, 2003). Aparece também
como um material com excelente retenção em LCNC (Gurgan et al., 2015), muitas
vezes ultrapassando o desempenho das resinas compostas (van Dijken; Pallesen,
2008; Heintze; Roulet, 2010; Fagundes et al., 2014), uma boa alternativa também
como material de base, onde o volume total de resina composta a ser utilizada na
restauração pode ser reduzido pela presença da base de ionômero, diminuindo,
consequentemente, a contração de polimerização e a tensão gerada por ela
(Ferracane, 2008). Somado a isso, os resultados promissores encontrados pela
presente pesquisa quanto ao aumento da resistência adesiva dos CIVRMs à
superfície dentinária quando um sistema adesivo autocondicionante é utilizado como
tratamento, sugere que esse tipo de protocolo poderia apresentar um bom
comportamento em casos de preenchimentos para preparos protéticos. De maneira
que mais estudos precisam ser realizados para investigar a resistência de união desse
tipo de cimento e seu comportamento clínico, para se atingir os melhores resultados
que esse material é capaz de oferecer.
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7 CONCLUSÃO

Com base na metodologia empregada e resultados obtidos, pode-se concluir
que o tratamento da superfície dentinária com sistemas adesivos autocondicionantes
influencia de maneira positiva na resistência de união dos CIVRMs, quando
comparado ao uso do Ácido Poliacrílico, Primer do Vitremer ou à ausência de um
tratamento.
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APÊNDICE A – Resultados do Teste de Microcisalhamento
Grupo
C Fuji 1
C Fuji 2
C Fuji 3
C Fuji 4
C Fuji 5
C Fuji 6
C Fuji 7
C Fuji 8
C Fuji 9
C Fuji 10

Grupo
C Lining 1
C Lining 2
C Lining 3
C Lining 4
C Lining 5
C Lining 6
C Lining 7
C Lining 8
C Lining 9
C Lining 10

N

Mpa

4,44
5,46
17,20
10,98
9,61
7,63
5,41
7,81
8,11
7,58
16,17
12,79
4,77
3,57
13,96
13,91
4,29
7,60
12,03
14,26

5,65
6,96
21,91
13,97
12,24
9,71
6,88
9,95
10,32
9,65
20,58
16,28
6,07
4,55
17,78
17,71
5,46
9,67
15,32
18,15

N

Mpa

3,87
4,19
2,01
3,84
6,87
7,02
5,67
4,44
2,52
2,28
1,85
2,53
3,24
2,98
4,17
2,38
1,66
2,62
2,76
2,85

4,93
5,34
2,56
4,88
8,75
8,94
7,22
5,65
3,21
2,90
2,36
3,22
4,13
3,79
5,30
3,04
2,12
3,33
3,52
3,63

Média
Mpa
6,30
17,94
10,98
8,42
9,99
18,43
5,31
17,75
7,57
16,73

Média
Mpa
5,13
3,72
8,84
6,43
3,05
2,79
3,96
4,17
2,72
3,57

Grupo

N

6,91
9,90
13,12
Poli Fuji 2
12,72
9,16
Poli Fuji 3
13,68
11,87
Poli Fuji 4
13,16
8,45
Poli Fuji 5
12,85
7,52
Poli Fuji 6
8,51
7,47
Poli Fuji 7
9,56
7,66
Poli Fuji 8
11,62
10,92
Poli Fuji 9
9,86
8,89
Poli Fuji 10
7,18
Poli Fuji 1

Mpa
8,80
12,61
16,71
16,20
11,66
17,42
15,11
16,76
10,76
16,36
9,57
10,84
9,51
12,18
9,76
14,79
13,90
12,56
11,31
9,15

Grupo

N

Mpa

Clear
Lining 1
Clear
Lining 2
Clear
Lining 3
Clear
Lining 4
Clear
Lining 5
Clear
Lining 6
Clear
Lining 7
Clear
Lining 8
Clear
Lining 9
Clear
Lining 10

14,15
15,05
17,60
17,21
16,31
16,32
17,02
18,82
12,77
15,68
15,90
14,85
10,42
16,00
14,50
12,88
13,35
11,79
12,82
14,77

18,02
19,16
22,40
21,91
20,76
20,78
21,68
23,96
16,26
19,96
20,24
18,91
13,26
20,38
18,46
16,40
16,99
15,01
16,32
18,80

Média
Mpa
10,71
16,46
14,54
15,93
13,56
10,20
10,84
12,27
13,23
10,23

Média
Mpa
18,59
22,16
20,77
22,82
18,11
19,58
16,82
17,43
16,00
17,56

Grupo

N

Mpa

Clear
Fuji 1
Clear
Fuji 2
Clear
Fuji 3
Clear
Fuji 4
Clear
Fuji 5
Clear
Fuji 6
Clear
Fuji 7
Clear
Fuji 8
Clear
Fuji 9
Clear
Fuji 10

14,92
16,78
14,82
17,39
17,06
18,91
15,10
16,10
13,54
15,11
22,04
18,70
16,92
14,39
12,48
19,35
16,36
17,77
16,91
15,91

18,99
21,37
18,87
22,14
21,73
24,07
19,23
20,49
17,25
19,24
28,06
23,82
21,54
18,33
15,89
24,63
20,83
22,62
21,53
20,26

Grupo

N

Mpa

Clear
Lining 1
Clear
Lining 2
Clear
Lining 3
Clear
Lining 4
Clear
Lining 5
Clear
Lining 6
Clear
Lining 7
Clear
Lining 8
Clear
Lining 9
Clear
Lining 10

14,15
15,05
17,60
17,21
16,31
16,32
17,02
18,82
12,77
15,68
15,90
14,85
10,42
16,00
14,50
12,88
13,35
11,79
12,82
14,77

18,02
19,16
22,40
21,91
20,76
20,78
21,68
23,96
16,26
19,96
20,24
18,91
13,26
20,38
18,46
16,40
16,99
15,01
16,32
18,80

Média
Mpa

Grupo

20,18

Uni Fuji 1

20,51

Uni Fuji 2

22,90

Uni Fuji 3

19,86

Uni Fuji 4

18,24

Uni Fuji 5

25,94

Uni Fuji 6

19,94

Uni Fuji 7

20,26

Uni Fuji 8

21,73

Uni Fuji 9

20,89

Média
Mpa
18,59
22,16
20,77
22,82
18,11
19,58
16,82
17,43
16,00
17,56

N

Mpa

Uni Fuji
10

12,41
16,44
17,41
18,60
13,01
17,99
18,68
16,48
13,85
15,85
11,31
14,31
12,00
12,43
14,20
8,41
16,46
15,72
13,04
18,17

15,81
20,94
22,17
23,69
16,57
22,91
23,79
20,99
17,64
20,18
14,41
18,22
15,28
15,83
18,09
10,70
20,96
20,01
16,60
23,14

Grupo

N

Mpa

Uni Lining
1
Uni Lining
2
Uni Lining
3
Uni Lining
4
Uni Lining
5
Uni Lining
6
Uni Lining
7
Uni Lining
8
Uni Lining
9
Uni Lining
10

12,68
13,00
15,44
10,46
12,17
16,63
15,91
15,21
10,76
17,15
13,54
9,76
15,63
15,76
12,67
9,17
9,30
14,19
12,77
12,34

16,14
16,55
19,66
13,32
15,50
21,17
20,26
19,37
13,70
21,83
17,23
12,43
19,90
20,07
16,13
11,67
11,84
18,07
16,26
15,72

Média
Mpa
18,37
22,93
19,74
22,39
18,91
16,31
15,55
14,40
20,48
19,87

Média
Mpa
16,35
16,49
18,34
19,81
17,76
14,83
19,99
13,90
14,96
15,99

Grupo

N

Mpa

Primer
Fuji 1
Primer
Fuji 2
Primer
Fuji 3
Primer
Fuji 4
Primer
Fuji 5
Primer
Fuji 6
Primer
Fuji 7
Primer
Fuji 8
Primer
Fuji 9
Primer
Fuji 10

9,68
9,31
7,48
8,17
4,07
14,39
7,45
9,28
9,86
12,62
9,57
7,54
6,29
2,94
4,35
4,53
7,30
5,95
10,72
13,34

12,32
11,86
9,52
10,40
5,18
18,33
9,49
11,82
12,55
16,07
12,19
9,60
8,01
3,74
5,54
5,77
9,29
7,57
13,64
16,99

Grupo

N

Mpa

Primer
Lining 1
Primer
Lining 2
Primer
Lining 3
Primer
Lining 4
Primer
Lining 5
Primer
Lining 6
Primer
Lining 7
Primer
Lining 8
Primer
Lining 9
Primer
Lining 10

5,64 7,18
6,44 8,20
5,55 7,07
3,09 3,93
3,89 4,95
5,18 6,60
4,50 5,74
4,17 5,31
3,64 4,64
7,94 10,10
4,64 5,91
3,37 4,30
6,24 7,95
4,61 5,88
4,15 5,29
5,08 6,46
4,67 5,95
6,87 8,75
6,16 7,84
4,79 6,10

Média
Mpa
12,09
9,96
11,76
10,65
14,31
10,89
5,88
5,65
8,43
15,32

Média
Mpa
7,69
5,50
5,78
5,52
7,37
5,10
6,91
5,88
7,35
6,97
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C: Controle; Poli: Ácido Poliacrílico; Clear: Clearfil SE; Uni: Single Bond Universal; Primer: Primer do Vitremer; Fuji: Fuji II LC;
Lining: Fuji Lining; VB: Vitrebond; VM: Vitremer

APÊNDICE B - Resultados do Teste de Microcisalhamento (continuação)
Grupo
C VB 1
C VB 2
C VB 3
C VB 4
C VB 5
C VB 6
C VB 7
C VB 8
C VB 9
C VB 10

Grupo

N

6,47 8,23
7,13 9,08
7,70 9,80
7,93 10,10
6,49 8,26
6,74 8,59
8,14 10,36
7,00 8,91
4,30 5,47
6,75 8,59
7,52 9,57
7,13 9,08
7,69 9,79
6,49 8,27
6,95 8,84
5,81 7,40
6,08 7,75
4,93 6,27
4,09 5,20
1,90 2,42

N

5,05
11,56
5,89
C VM 2
3,71
6,78
C VM 3
5,74
3,25
C VM 4
6,37
4,17
C VM 5
6,79
10,30
C VM 6
9,90
3,21
C VM 7
9,32
3,89
C VM 8
3,09
10,24
C VM 9
3,04
13,20
C VM 10
8,97
C VM 1

Mpa

Mpa
6,43
14,73
7,50
4,72
8,64
7,31
4,14
8,12
5,32
8,64
13,11
12,61
4,08
11,86
4,95
3,93
13,04
3,87
16,81
11,42

Média
Mpa

Grupo

8,66

Poli VB 1

9,95

Poli VB 2

8,43

Poli VB 3

9,64

Poli VB 4

7,03

Poli VB 5

9,32

Poli VB 6

9,03

Poli VB 7

8,12

Poli VB 8

7,01

Poli VB 9

3,81

Poli VB 10

Média
Mpa

Grupo

10,58
6,11
7,97
6,13
6,98
12,86
7,97
4,44
8,46
14,11

N

Mpa

8,18
4,78
7,44
5,47
8,48
7,11
9,49
9,15
9,33
8,39
3,08
6,78
10,06
7,43
9,97
6,79
3,18
3,91
5,78
7,60

10,42
6,09
9,48
6,96
10,79
9,05
12,09
11,65
11,87
10,68
3,92
8,64
12,80
9,46
12,70
8,64
4,05
4,98
7,36
9,68

N

Mpa

7,64
6,06
6,97
Poli VM 2
8,42
7,06
Poli VM 3
6,35
5,94
Poli VM 4
6,74
9,00
Poli VM 5
8,76
11,44
Poli VM 6
12,47
12,71
Poli VM 7
11,57
12,48
Poli VM 8
5,58
16,28
Poli VM 9
11,20
9,30
Poli VM 10
9,74
Poli VM 1

9,73
7,72
8,88
10,72
8,98
8,09
7,56
8,59
11,46
11,15
14,57
15,88
16,19
14,73
15,89
7,10
20,73
14,26
11,84
12,40

Média
Mpa
8,25
8,22
9,92
11,87
11,28
6,28
11,13
10,67
4,52
8,52

Média
Mpa
8,72
9,80
8,53
8,07
11,31
15,22
15,46
11,50
17,49
12,12

Grupo

N

Mpa

Clear
VB 1
Clear
VB 2
Clear
VB 3
Clear
VB 4
Clear
VB 5
Clear
VB 6
Clear
VB 7
Clear
VB 8
Clear
VB 9
Clear
VB 10

12,16
15,86
14,43
12,91
9,69
11,22
14,37
14,39
12,56
12,70
14,71
14,44
14,03
14,58
12,88
13,30
13,76
11,59
14,40
16,31

15,49
20,19
18,37
16,43
12,33
14,28
18,30
18,32
16,00
16,16
18,72
18,39
17,86
18,57
16,41
16,93
17,51
14,76
18,33
20,77

Grupo

N

Mpa

Clear
VM 1
Clear
VM 2
Clear
VM 3
Clear
VM 4
Clear
VM 5
Clear
VM 6
Clear
VM 7
Clear
VM 8
Clear
VM 9
Clear
VM 10

13,04
14,24
16,17
16,15
9,86
11,95
11,80
11,70
12,24
12,57
11,91
12,20
11,68
12,12
11,26
11,59
12,55
10,48
11,83
13,14

16,61
18,13
20,59
20,56
12,56
15,21
15,02
14,89
15,58
16,00
15,17
15,54
14,87
15,43
14,34
14,76
15,97
13,34
15,06
16,73

Média
Mpa
17,84
17,40
13,31
18,31
16,08
18,56
18,21
16,67
16,14
19,55

Média
Mpa
17,37
20,58
13,88
14,96
15,79
15,35
15,15
14,55
14,66
15,90

Grupo

N

8,82
11,06
12,03
Uni VB 2
10,84
12,84
Uni VB 3
13,42
14,34
Uni VB 4
12,74
15,09
Uni VB 5
13,48
13,26
Uni VB 6
10,25
12,81
Uni VB 7
10,90
11,02
Uni VB 8
9,17
14,08
Uni VB 9
13,66
12,71
Uni VB 10
12,19
Uni VB 1

Grupo

N

11,98
16,76
12,70
Uni VM 2
12,73
14,85
Uni VM 3
15,73
14,07
Uni VM 4
15,54
10,94
Uni VM 5
12,08
16,26
Uni VM 6
13,91
12,43
Uni VM 7
15,29
15,90
Uni VM 8
17,53
11,62
Uni VM 9
15,83
12,40
Uni VM 10
10,84
Uni VM 1

Mpa
11,23
14,08
15,32
13,80
16,35
17,08
18,25
16,22
19,22
17,16
16,88
13,05
16,31
13,88
14,03
11,67
17,93
17,40
16,19
15,53

Mpa
15,25
21,33
16,18
16,21
18,91
20,03
17,91
19,79
13,93
15,38
20,70
17,72
15,83
19,47
20,24
22,32
14,80
20,15
15,79
13,80

Média
Mpa
12,65
14,56
16,72
17,23
18,19
14,97
15,09
12,85
17,67
15,86

Média
Mpa
18,29
16,19
19,47
18,85
14,65
19,21
17,65
21,28
17,48
14,80

Grupo

N

Mpa

Primer
VB 1
Primer
VB 2
Primer
VB 3
Primer
VB 4
Primer
VB 5
Primer
VB 6
Primer
VB 7
Primer
VB 8
Primer
VB 9
Primer
VB 10

3,43
5,08
6,62
5,40
6,83
5,35
8,55
4,23
4,77
4,82
9,40
7,23
5,53
11,13
4,63
7,10
11,14
11,00
6,80
5,40

4,37
6,47
8,43
6,88
8,70
6,81
10,89
5,38
6,07
6,14
11,97
9,20
7,04
14,17
5,90
9,04
14,18
14,00
8,66
6,87

Grupo

N

Mpa

Primer
VM 1
Primer
VM 2
Primer
VM 3
Primer
VM 4
Primer
VM 5
Primer
VM 6
Primer
VM 7
Primer
VM 8
Primer
VM 9
Primer
VM 10

10,81
7,78
13,97
9,68
10,92
9,46
6,66
7,33
6,49
12,71
4,84
5,18
6,37
10,16
5,41
5,10
9,06
7,66
4,16
5,91

13,76
9,90
17,79
12,33
13,90
12,04
8,48
9,33
8,27
16,18
6,17
6,60
8,11
12,94
6,89
6,49
11,54
9,76
5,29
7,53

Média
Mpa
5,42
7,65
7,76
8,13
6,11
10,59
10,60
7,47
14,09
7,77

Média
Mpa
11,83
15,06
12,97
8,91
12,22
6,38
10,53
6,69
10,65
6,41
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C: Controle; Poli: Ácido Poliacrílico; Clear: Clearfil SE; Uni: Single Bond Universal; Primer: Primer do Vitremer; Fuji: Fuji II LC;
Lining: Fuji Lining; VB: Vitrebond; VM: Vitremer

APÊNDICE C - Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors.

Clear
Fuji

Uni Fuji

10

10

10

10

0,1996

0,2293

0,1259

0,1335

0,258

0,258

0,258

0,294

0,294

ns

ns

C fuji Poli Fuji
Tam anho da
10
am ostra
Desvio
0,2197
m áxim o
Valor crítico
0,258
(0.05)
Valor crítico
0,294
(0.01)
p(valor)
ns

Prim er
C
Fuji
Lining
10

Poli
Clear
Uni Prim er
Lining Lining Lining Lining
10

10

C VB

Poli VB

Clear
VB

Uni VB

Prim er
C VM
VB

10

10

10

10

10

10

10

10

0,2557 0,1989 0,1682

0,167

0,2117

0,2044

0,1604

0,1609

0,1245

0,267

0,213

0,258

0,258

0,258

0,258

0,258

0,258

0,258

0,258

0,258

0,258

0,258

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Poli
VM
10

Clear
Prim er
Uni VM
VM
VM
10

10

10

0,1636 0,283

0,142

0,1762

0,258

0,258

0,258

0,258

0,258

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

0,294

< 0.05

ns

ns

< 0.05

ns

ns

C: Controle; Poli: Ácido Poliacrílico; Clear: Clearfil SE; Uni: Single Bond Universal; Primer: Primer do Vitremer; Fuji: Fuji II LC; Lining: Fuji Lining; VB: Vitrebond;
VM: Vitremer
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ANEXO A - Certificado da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/FOUSP).

