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BOTTA SB. Influência da irradiação com laser de Er,Cr:YSGG na resistência de 
união de sistemas adesivos em esmalte e dentina [Dissertação de Mestrado]. São 
Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2007. 
 
 

RESUMO 
 
 

 Este trabalho teve o objetivo de avaliar a resistência adesiva de sistemas 

adesivos baseados no condicionamento prévio com ácido fosfórico (etch-and-rinse) 

e auto-condicionantes (de um e dois passos) ao substrato dental, submetido a 

diferentes condições de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG. Amostras de esmalte e 

dentina foram obtidas do terço médio da face vestibular de 216 incisivos bovinos, 

divididos aleatoriamente em 18 grupos (n=12), de acordo com o substrato, (esmalte 

e dentina), sistema adesivo (etch-and-rinse, auto-condicionante de um passo e auto-

condicionante de dois passos) e condições de irradiação (sem irradiação – controle, 

irradiado com refrigeração ar-água e irradiado sem refrigeração ar-água). Em 

seguida foi realizada inclusão e polimento, sob refrigeração, com lixas de carbeto de 

silício de granulação decrescente 180, 320, 400 e 600 (por um minuto para 

padronização da camada de esfregaço). Para os grupos irradiados com laser de 

Er,Cr:YSGG (λ=2,79 µm, taxa de repetição de 20 Hz), com densidade de energia de 

2,8 J/cm2, 12,5 mJ por pulso, potência média de 0,25W, com a ponta S75 de 

diâmetro de 750 µm a 1 mm da superfície do substrato. A condição de refrigeração 

da irradiação foi realizada com 11 mL/min. Os corpos-de-prova foram 

confeccionados com a resina composta Filtek Z250, em forma de cone invertido para 

realização do teste de resistência adesiva. Após 24 h de armazenagem em água 

destilada a 37ºC, fez-se o ensaio de tração a 0,5 mm/min. Os dados foram 

comparados estatisticamente pelo método de ANOVA com significância de 5%. Os 

resultados obtidos mostraram que para o tecido esmalte foi observada diferença 



  
 

estatisticamente significante para os fatores adesivo e condições de irradiação 

empregadas, sem significância para a interação entre os fatores. A resistência de 

união do sistema adesivo auto-condicionante de dois passos e do sistema adesivo 

etch-and-rinse apresentam desempenho semelhante, sendo superiores ao sistema 

adesivo auto-condicionante de passo único. Ainda para esmalte, o efeito das 

condições de irradiação mostrou que os grupos sem irradiação com laser de 

Er,Cr:YSGG apresentaram maior resistência adesiva do que os grupos irradiados 

com refrigeração e sem refrigeração. Para o substrato dentina, houve diferença 

estatisticamente significante para os fatores de variação principais: sistemas 

adesivos, condição de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG e para a interação 

adesivo X condição de irradiação. Quanto à comparação entre os sistemas adesivos 

testados na condição sem irradiação, os sistemas adesivos auto-condicionantes, de 

dois passos e o de um passo, não foram estatisticamente diferentes entre si, porém 

ambos forneceram resultados de resistência adesiva estatisticamente menores do 

que o sistema adesivo etch-and-rinse. Para as condições de irradiação com laser de 

Er,Cr:YSGG, com refrigeração e sem refrigeração, obteve-se valores de resistência 

adesiva maiores para o sistema auto-condicionante de dois passos do que para os 

demais sistemas. Deste modo, conclui-se que a irradiação com laser de Er,Cr:YSGG 

reduz a adesão ao esmalte independentemente do sistema adesivo utilizado e da 

condição de irradiação. Adicionalmente, observa-se que a irradiação de dentina com 

laser de Er,Cr:YSGG somente não altera a resistência adesiva do sistema auto-

condicionante de dois passos, sendo deletéria aos demais adesivos testados. 

 
Palavras chaves: Laser de Er,Cr: YSGG; Alteração morfológica; Tecidos duros 
dentais; Dentística; Sistemas adesivos. 



  
 

BOTTA SB. Er,Cr:YSGG laser irradiation influence on enamel and dentin bond 
strength of adhesive systems  [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de 
Odontologia da USP; 2007. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The aim of this study was to assess the bond strength to dental substrate of 

adhesives based on previous etching with phosphoric acid (etch-and-rinse) and self-

etching (one- and two-step) under different conditions of Er,Cr:YSGG laser 

irradiation. Enamel and dentin samples were obtained from the middle third of the 

buccal face of 216 bovine incisors, randomly divided in 18 groups (n=12), according 

to the substrate (enamel and dentin), adhesive system (etch-and-rinse, one-step self-

etching and two-step self-etching) and irradiation condition (without irradiation – 

control, irradiated with cooling, and irradiated without cooling). Next, the samples 

were included and polished, under cooling, with silicone carbide abrasive papers of 

decreasing grit #180, 320, 400 and 600 (for one minute to standardize the smear 

layer). For the irradiated groups with Er,Cr:YSGG laser, an energy density  of 2.8 

J/cm2, 12.5 mJ per pulse, mean power of 0.25W was selected. During laser  

irradiation, cooling was performed with 11 mL/min. Inverted cone-shaped test 

specimens were built-up with resin composite Filtek Z250, for performing the bond 

strength test. After 24 h storage in distilled water at 37ºC, the tensile test was 

performed at 0.5 mm/min. The results obtained show, for enamel, statistically 

significant difference for the factors adhesive and irradiation conditions used, without 

significance for the interaction among the factors. The bond strength of the 2-step 

self-etching and the etch-and-rinse adhesive system presented similar performance, 

being superior to that of one-step self-etching system. For enamel, the effect of the 

irradiation conditions showed that the groups without Er,Cr:YSGG laser irradiation 



  
 

presented higher bond strength than the groups irradiated with and without cooling. 

For the dentin substrate there was statistically significant difference for the main 

variation factors: adhesive systems, condition of Er,Cr:YSGG laser irradiation and for 

the interaction adhesive X irradiation condition. As regards the comparison among 

the adhesive systems tested under the condition without irradiation, the one-step and 

two-step self-etching adhesive systems did not differ statistically between them, but 

both provided statistically lower bond strength results than the etch-and-rinse 

adhesive system. For the condition of  Er,Cr:YSGG laser irradiation with and without 

cooling, higher bond strength values were obtained for the two-step self-etching 

system than for the other systems. Therefore, it was concluded that Er,Cr:YSGG 

laser irradiation reduces the bond strength to enamel irrespective of the adhesive 

system used and the irradiation condition. Furthermore, it was observed that dentin 

irradiated with Er,Cr:YSGG laser did not alter the bond strength of the two-step 

adhesive system only, and it was deleterious to the other adhesives tested.  

 
Key words: Er,Cr:YSGG laser; Morphological changes; Hard dental tissues; 
Dentistry; Adhesive systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

 A Odontologia atual preconiza a realização de procedimentos minimamente 

invasivos, com preservação da estrutura dental sadia, sendo os preparos cavitários 

quase que inteiramente restritos à remoção do tecido cariado.  Para tanto, métodos 

mecânicos alternativos têm surgido, entre eles, a microabrasão a ar (Van 

MEERBEEK et al., 2003) e a irradiação laser (BARKMEIER; GWINNETT; SHAFFER, 

1985; BASARAN et al., 2007; CEBALLOS et al., 2001; CELIK et al., 2006; SUNG et 

al., 2005; USUMEZ; ORHAN; USUMEZ, 2002; VISURI et al., 1996). Estes métodos 

impulsionam as pesquisas de adesão, na intenção de investigar se o tecido 

instrumentado com estes equipamentos gera alterações estruturais que possam 

influenciar no desempenho dos sistemas adesivos. 

 O emprego de uma solução ácida para condicionar a superfície do esmalte e 

dentina é considerado um pré-requisito fundamental para o sucesso da união entre 

materiais à base de resina e o substrato dental, tratando-se de uma técnica bem 

estabelecida na literatura (GWINNETT; MATSUI, 1967; NAKABAYASHI; KOSIMA; 

MASUHARA, 1982). Após o condicionamento destes substratos ocorre a remoção 

da camada de esfregaço e a ampliação da área de superfície do tecido, propiciando 

a obtenção de superfícies micro-retentivas que favorecem o embricamento com o 

material restaurador. 

 A irradiação com os lasers de érbio (YAG e YSGG) tem sido proposta para o 

condicionamento dos tecidos dentais, utilizando parâmetros de menor densidade de 

energia do que os utilizados para preparo cavitário (CEBALLOS et al., 2002; 

USUMEZ; AYKENT, 2003; USUMEZ; ORHAN; USUMEZ, 2002). Embora ainda seja 
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pequena a quantidade de estudos que reportem a ação do laser de Er,Cr:YSGG 

sobre a força de adesão de sistemas adesivos (LEE et al., 2007; LIN  et al., 1999; 

SHETH et al., 2004; STANINEC  et al., 2003; SUNG  et al., 2005) e os trabalhos 

encontrados na literatura são controversos, semelhantemente ao que se observa na 

literatura sobre lasers de Er:YAG (MARTINEZ-INSUA et al., 2000; ROBERTS-

HARRY, 1992; VISURI et al., 1996). Adicionalmente, para o laser de Er,Cr:YSGG 

utilizado em dentina, os trabalhos presentes na literatura testam resistência adesiva 

à superfície irradiada com parâmetros para preparo cavitário e não para 

condicionamento. 

 Os parâmetros propostos para condicionamento  com laser são os mesmos 

utilizados para prevenção da cárie (ANA, 2007; FREITAS 2005), fato que torna este 

tipo de condicionamento tecidual altamente desejável, pois ao mesmo tempo em que 

pode aumentr a área de superfície dos tecidos disponível para adesão (CEBALLOS 

et al., 2002) pode também diminuir a susceptibilidade à cárie secundária 

(CEBALLOS et al., 2001). 

 Assim, de acordo com o observado na literatura, há a necessidade de se 

investigar a resistência adesiva dos sistemas adesivos (condicionamento prévio e 

auto-condicionantes), comparando os dados obtidos de substratos dentais tratados 

ou não com irradiação com laser de Er,Cr:YSGG no parâmetro de condicionamento. 

 

 

   

 
 

 



 16
 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 

2.1 Laser em Odontologia 

 

 

  Assim como muitas áreas do conhecimento tiveram um grande 

desenvolvimento a partir da segunda metade do século 20, a Odontologia também o 

teve.  A criação do primeiro laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) em 1967 por Theodore Maimann, usando o princípio da emissão 

estimulada postulada por Einstein em 1917 é um exemplo (MAIMAN, 1960). 

 A teoria de Einstein sobre a emissão estimulada de luz teve como base a 

teoria qüântica, que analisou as relações entre a quantidade de energia liberada por 

processos atômicos. Assim, Einstein discorreu sobre a interação de átomos, íons e 

moléculas com a radiação eletromagnética. 

 O meio que gera os fótons pode ser um cristal sólido (laser de rubi sintético) 

ou um cristal heterogêneo com dopante (lasers de Nd:YAG, Er:YAG, Er,Cr:YSGG), 

um gás (CO2, hélio/neônio, argônio) ou um líquido (lasers de corantes orgânicos 

dissolvidos em etanol e água, p.ex. rodamina B). Cada meio gera fótons com 

específico  e único comprimento de onda e vários níveis de energia, podendo ter 

diversas aplicações (EVERSOLE; RIZOIU, 1995). 

 Nas décadas de 60 e 70 surgiram os primeiros estudos com laser de rubi 

analisando sua interação com os tecidos duros dentais (ADRIAN; BERNIER; 

SPRAGUE, 1971; GOLDMAN et al., 1964; STERN; SOGNNAES, 1965). Foi 
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observado grande efeito térmico nos tecidos circundantes à área irradiada e na 

polpa dental, sendo estes resultados não satisfatórios. 

 Em 1989, o laser de Er:YAG foi descrito como capaz  de remover tecidos 

duros sem causar efeitos térmicos prejudiciais ao dente, tais como trincas e 

derretimento (HIBST; KELLER, 1989; KELLER; HIBST, 1989), sendo considerado 

um possível substituto para as pontas diamantadas. 

 Atualmente, o laser pode ser considerado uma ferramenta coadjuvante para a 

maioria das intervenções odontológicas, promovendo tratamentos mais assépticos, 

menos invasivos, dolorosos e cruentos. 

 A interação da luz laser com os tecidos duros dentais depende de 

parâmetros, tais como: comprimento de onda, modo de emissão (contínuo ou 

pulsado), sistema de entrega do feixe, duração do pulso, energia por pulso, taxa de 

repetição, fluência (ou densidade de energia), diâmetro do feixe e características do 

feixe (ZEZELL; RIBEIRO; MALDONADO, 2005); assim como das propriedades 

ópticas do tecido, entre as quais se destacam: o índice de refração, o coeficiente de 

espalhamento (µs) e o coeficiente de absorção (µa) (FEATHERSTONE, 2000). 

 Dependendo das propriedades descritas acima, a irradiação laser poderá ser 

absorvida, espalhada, refletida ou mesmo transmitida para o interior do tecido 

irradiado (ZEZELL; RIBEIRO; MALDONADO, 2005). 

O laser de Er,Cr:YSGG é composto por um cristal heterogêneo (óxido de 

gálio, escândio e ítrio dopado com cromo e érbio), emitindo num comprimento de 

onda na faixa do infravermelho de 2,79 µm. A maneira como o laser interage com os 

diferentes tecidos depende de seu coeficiente de absorção, sendo o laser de 

Er,Cr;YSGG bem absorvido pela água e hidroxiapatita (FRIED, 2000). A interação 

do laser de Er,Cr:YSGG que ocorre com a hidroxila presente tanto na molécula de 
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água  como na molécula de hidroxiapatita (OH- mineral), o torna elegível para ser 

empregado em diversas aplicações clínicas (ANA; BACHMANN; ZEZELL, 2006). Ao 

observarmos a figura 2.1, notamos que os lasers de érbio e CO2 são os que melhor 

interagem com os componentes estruturais do esmalte. 
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Figura 2.1 - Principais lasers utilizados em Odontologia e sua interação com os principais                    
   componentes dos tecidos biológicos, dentre eles a água e a hidroxiapatita (adaptado 
   por ANA; BACHMANN; ZEZELL, 2006) 
 
 

 O mecanismo de remoção de esmalte e dentina pelo laser de Er,Cr:YSGG é 

denominado de termo-mecânico, onde a emissão da irradiação laser  é absorvida 

pela água presente na hidroxiapatita dos tecidos dentais duros (MEISTER et al., 

2006). O rápido aquecimento da água, abaixo do ponto de derretimento 

(aproximadamente 1.200°C) (SEREBO et al., 1987), ocasiona o aumento da pressão 

a valores de centenas de atmosferas, causando micro-explosões no tecido, pois esta 

pressão excede a força de resistência do tecido duro (aproximadamente 40MPa), 



 19
 
 

ocasionando ejeção do tecido adjacente (SEKA et al., 1996). Em esmalte, seu 

mecanismo de ação deve-se à grande interação da irradiação deste laser com a 

camada de água presente nos espaços intercristalinos do esmalte. Já em dentina, a 

interação se dá pela água que está na dentina intertubular, sendo esta estrutura 

mais ablacionada que a dentina peritubular que possui pouco conteúdo de água 

(AOKI et al., 1998). 

A irradiação com laser de Er,Cr:YSGG promove alterações estruturais e 

morfológicas nos tecidos duros dentais, a depender da fluência, freqüência de pulso, 

tamanho da área do feixe e da presença de água durante a irradiação (ANA; 

BACHMANN; ZEZELL, 2006). Além disso, a irradiação com este laser pode 

aumentar a resistência ácida do esmalte e da dentina, sendo este efeito diretamente 

proporcional à fluência (APEL; SCHAFER; GUTKNECHT, 2003). 

 O laser de Er,Cr:YSGG pode ser utilizado para: osteotomias (KIMURA et al., 

2001; LOWE, 2006; WANG et al., 2002), pois realiza cortes precisos e com mínimo 

dano térmico às estruturas adjacentes (EVERSOLE; RIZOIU, 1995; WANG et al., 

2002); cirurgias de tecidos moles (BAURMASH, 2006; BOJ et al., 2007; LEE, 2005; 

WALINSKI, 2004; WANG; ZHANG; MATSUMOTO, 2005; ZOLA; ROSENBERG; 

ANAKWA, 2006), nas quais ocorre pouca ou nenhuma hemorragia, resposta tecidual 

satisfatória e menor trauma comparado às cirurgias tradicionais (EVERSOLE; 

RIZOIU, 1995; WALINSKI, 2004); terapias endodônticas, com o preparo de canais 

radiculares (ALI et al., 2005; ALTUNDASAR et al., 2006; CHEN, 2003; ISHIZAKI et 

al., 2004; JAHAN et al., 2006; MASUDA et al., 2006; MATSUOKA; JAYAWARDENA; 

MATSUMOTO, 2005; YU et al., 2004), apicectomia (WINIK et al., 2006), desinfecção 

dos condutos (ELDENIZ et al., 2007; SCHOOP et al., 2006); remoção da camada de 

esfregaço (RADATTI; BAUMGARTNER; MARSHALL, 2006), sem causar 
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carbonização tecidual (CHEN, 2003; ISHIZAKI et al., 2004; YAMAZAKI et al., 2001); 

além de remover  contaminantes de superfícies ásperas de implantes (MILLER, 

2004; SCHWARZ et al., 2006). 

 Mais especificamente em Dentística, o laser de Er,Cr:YSGG pode ser 

utilizado para: preparos cavitários (GUTKNECHT et al., 2001; HOSSAIN et al., 

2002b; HOSSAIN et al., 2003; KINOSHITA; KIMURA; MATSUMOTO, 2003; 

MATSUMOTO et al., 2002); remoção de tecido cariado (EVERSOLE; RIZOIU, 1995; 

EVERSOLE; RIZOIU; KIMMEL, 1997; HADLEY  et al., 2000; HOSSAIN et al., 2002a; 

HOSSAIN et al., 2003; RIZOIU et al., 1998); descontaminação de cavidades 

(BELIKOV; MOROZ; SKRIPNIK, 1995; TURKUN et al., 2006); procedimentos de 

aumento da resistência ácida do esmalte e dentina (APEL, SCHAFER, 

GUTKNECHT, 2003; APEL et al., 2002b; APEL  et al., 2004; DARLING et al., 2006; 

HOSSAIN et al., 2001); e condicionamento de superfície dental (BASARAN et al., 

2007; USUMEZ; AYKENT, 2003; USUMEZ; ORHAN; USUMEZ, 2002). 

Frentzen e Koort (1991) sugeriram que, em um futuro próximo, os lasers 

serão aplicados como complemento de procedimentos odontológicos convencionais 

sem, no entanto, substituí-los.  

A técnica denominada de condicionamento com laser pode ser utilizada como 

uma complementação ao condicionamento ácido de esmalte e dentina, 

potencializando os efeitos dos sistemas adesivos (CELIK et al., 2006; MORITZ et al 

1998; VISURI et al., 1996). A técnica de condicionamento do esmalte com a 

irradiação laser tem o benefício de não provocar dor, aquecimento pulpar ou 

vibração, tornando-o atrativo clinicamente (VISURI et al., 1996), principalmente em 

Odontopediatria (MONGHINI et al., 2004).  
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Os lasers de érbio - Er:YAG (λ = 2,94 µm) e Er,Cr:YSGG (λ = 2,79 µm) - são 

os mais empregados para o condicionamento dos tecidos duros dentais 

(BARKMEIER et al., 1985; BASARAN et al., 2007; CEBALLOS et al., 2001; CELIK et 

al., 2006; USUMEZ; ORHAN; USUMEZ, 2002; SETH et al., 2004; SUNG et al., 2005; 

VISURI et al., 1996), pois criam superfícies com maior rugosidade e com ausência 

de camada de esfregaço. 

Em esmalte, as superfícies irradiadas podem apresentar derretimento, fusão e 

recristalização (NELSON et al., 1986; STERN; VAHL; SOGNNAES, 1972). Em 

dentina, a literatura mostra que superfícies preparadas com lasers de Er:YAG e 

Er,Cr:YSGG apresentam micromorfologia similar (HARASHIMA et al., 2005), com 

túbulos dentinários abertos (KINOSHITA; KIMURA; MATSUMOTO, 2003) e 

protuberantes, pela remoção preferencial da dentina intertubular (LEE et al., 2007; 

VISURI et al., 1996) e, manutenção da dentina peritubular (CEBALLOS et al., 2001). 

 Tais aspectos morfológicos, associados à ausência de danos térmicos, 

podem favorecer a adesão nestes tecidos irradiados (MORITZ et al 1998; SETH et 

al., 2004; VISURI et al., 1996). Em contrapartida, estudos reportam que algumas 

micro-trincas decorrentes da irradiação laser podem dificultar a adesão nestas 

superfícies (MARTINEZ-INSUA et al., 2000).   

Considerando a forte interação dos lasers de érbio com a água presente nos 

tecidos, constatou-se que a presença de uma pequena camada de água durante as 

irradiações pode potencializar seus efeitos, aumentando a profundidade de ablação 

(BURKES et al., 1992; HIBST; KELLER, 1989, MEISTER et al., 2006; STANINEC et 

al., 2003; VISURI et al., 1996). 

Em estudo que avaliou as mudanças morfológicas de esmalte e dentina 

irradiados com laser de Er,Cr:YSGG (HOSSAIN et al., 1999) com e sem spray de 
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água foi concluído que a presença de irrigação aumenta a profundidade de ablação 

e a ausência de irrigação demonstrou carbonização e fusão dos tecidos. Em recente 

estudo da morfologia dentinária após irradiação com laser de Er,Cr:YSGG (ARANHA 

et al., 2007) utilizando fluência de 61,76 J/cm2, sob refrigeração, foi observada 

produção de superfície mais irregular que a preparada com instrumentos rotatórios. 

O aumento da interação dos lasers de érbio com os tecidos pode implicar em 

modificações na quantidade de cálcio e de fósforo (DA-GUANG et al., 2000; 

HOSSAIN et al., 2002), redução no conteúdo de água, carbonato e componentes 

orgânicos (FOWLER; KURODA, 1986; KELLER; HIBST, 1989), conduzindo à 

formação de componentes mais estáveis e mais ácido resistentes no esmalte que 

podem reduzir, assim, a susceptibilidade deste tecido ao desafio cariogênico (FRIED 

et al., 1996; HOSSAIN et al., 2001; MARTINEZ-INSUA et al., 2000). 

A irradiação laser também pode alterar a permeabilidade da dentina e 

promover danos ao colágeno, o que pode eventualmente pode prejudicar a interação 

dos sistemas adesivos com este tecido (SETH et al., 2004). Desta forma, ainda não 

há na literatura uma definição exata da quantidade de refrigeração ideal que pode 

estar presente frente à irradiação do esmalte e da dentina com os lasers de érbio. 

Adicionalmente, a qualidade da adesão obtida com a técnica de 

condicionamento com laser está sujeita também à densidade de energia empregada 

(BASARAN et al., 2007; WALSH; ABOOD; BROCKHURST, 1994). Densidades de 

energia insuficientes podem não modificar morfologicamente a superfície irradiada 

alterando a retenção de um compósito. Entretanto, sabe-se que a rugosidade da 

superfície aumenta linearmente com o aumento da fluência empregada (HIBST; 

KELLER, 1989; STANINEC et al., 2003). Com o laser de Er,Cr:YSGG, altas 

densidades de energia podem promover zonas de fusão superficial (DA-GUANG et 
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al., 2000), que representam o elo mais fraco da adesão dental (WALSH; ABOOD; 

BROCKHURST, 1994). Assim, a determinação de densidades de energia que gerem 

superfície dental com características próprias para adesão é fundamental. 

 

 

 

2.2 Sistemas adesivos 

 

  

 Sabe-se que o condicionamento e a desmineralização da superfície dental 

depende do tipo, concentração e tempo de aplicação do ácido utilizado 

(SILVERSTONE, 1974; Van MEERBEEK et al., 1992), sendo que vários ácidos 

orgânicos e inorgânicos foram pesquisados para promover micro-retenções à 

estrutura dental, tais como soluções de EDTA (10%), ácido cítrico (50%), ácido 

poliacrílico (25%), ácido lático (50%), ácido fosfórico (70%, 37%, 35% e 10%) e 

ácido maleico (10%) (De GOES et al., 1998; GOTTLIEB; RETIEF; JAMISON, 1982; 

MERYON; TOBIAS; JAKEMAN, 1987). 

 A efetividade de união à superfície do esmalte (GWINNETT; MATSUI, 1967) e 

da dentina (NAKABAYASHI; KOJIMA; MASUHARA, 1982) com o uso de 

condicionadores ácidos, promoveu profundas mudanças nos conceitos 

restauradores, sendo o mecanismo pelo qual os monômeros resinosos interagem 

com o substrato decorrente de uma seqüência de fenômenos interdependentes, 

característicos para cada sistema adesivo. 

 O mecanismo básico de se conseguir adesão aos tecidos duros dentais é 

essencialmente um processo de troca que envolve a substituição de minerais do 
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esmalte e dentina por monômeros resinosos nestes espaços (De MUNCK et al., 

2005), originando, após a polimerização, prolongamentos resinosos responsáveis 

pela retenção micro-mecânica (RETIEF; GROSS; DENYS, 1986), que atualmente é 

considerado o mecanismo fundamental de retenção de restaurações de resina 

composta ao substrato dental (NAKABAYASHI; KOJIMA; MASUHARA, 1982; Van 

MEERBEEK et al., 1992). 

 No esmalte, tecido mais mineralizado e cujo resultado de adesão é mais 

previsível (NAKABAYASHI; PASHLEY, 1998) o mecanismo se dá pela formação de 

prolongamentos resinosos que preenchem as microporosidades produzidas pelo 

condicionamento da superfície deste tecido (De MUNCK et al., 2005). O 

comprimento dos prolongamentos resinosos no esmalte pouco contribui para a 

resistência adesiva à tração, sendo o principal responsável pela resistência adesiva 

a capacidade de penetração dos monômeros resinosos entre os cristais e prismas 

de hidroxiapatita (SHINCHI; SOMA; NAKABAYASHI, 2000). 

 Em relação à dentina, que é um tecido menos mineralizado, a adesão é 

menos previsível devido à umidade dos túbulos, composição orgânica deste tecido 

(SWIFT; PERDIGÃO; HEYMANN, 1995), e presença de camada de esfregaço 

(PASHLEY, 1984), sendo que estas características restringem a capacidade de 

adesão dos sistemas adesivos a este substrato (EICK et al., 1997). Para que se 

obtenha alta força de adesão ao substrato dentinário, as camadas formadas sobre a 

dentina durante o preparo de cavidade devem ser removidas ou no mínimo 

modificadas (BOWEN; EICK; HENDERSON, 1984; NAKABAYASHI; SAIMI, 1986). 

 A camada de esfregaço é conceituada como uma camada composta por 

restos dentinários e bacterianos provenientes do preparo cavitário que permitem o 

vedamento dos túbulos dentinários bloqueando a passagem de substâncias para o 
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interior do complexo dentina-polpa (GWINNETT, 1984; PASHLEY, 1984). No 

entanto, os componentes dessa camada podem interferir na longevidade da 

restauração, pois contém fluidos salivares, sangüíneos, óleo lubrificante de turbinas, 

além de variadas espécies de microorganismos (SCHERMAN, 1990). 

 Desse modo, temos que o mecanismo de adesão à dentina se dá pela 

remoção total ou parcial da camada de esfregaço e pela desmineralização da 

dentina peritubular e intertubular, expondo as fibras colágenas (PASHLEY et al., 

1993). Estas fibras posteriormente serão permeadas por monômeros resinosos 

criando uma união micro-mecânica entre monômeros hidrofóbicos, hidrofílicos e 

fibras colágenas, formando a denominada camada híbrida, que conceitualmente é 

uma interação entre resina e dentina (NAKABAYASHI; KOJIMA; MASUHARA, 

1982). 

 De acordo com Van Meerbeek et al. (2001, 2003), os mecanismos de adesão 

à estrutura dental que estão atualmente em uso na Dentística moderna, são os 

sistemas  Etch-and-Rinse,  Self-etch e Cimentos de Ionômero de Vidro (CIV).   

 O sistema adesivo tipo etch-and-rinse representa a técnica mais comum e 

difundida para se conseguir adesão à superfície da estrutura dental, fazendo-se 

necessário o condicionamento prévio do esmalte e dentina com um ácido que os 

desmineralize seletivamente. 

 O condicionador mais utilizado é o ácido fosfórico com concentração entre 30 

e 40%, que realiza desmineralização relativamente rápida dos tecidos dentais, 

sendo extremamente estável e de baixo custo, podendo ser armazenado por longos 

períodos de tempo sem perder a efetividade (DE GOES et al., 1998). 

 Após o passo de condicionamento tecidual, ocorre a remoção do ácido e seus 

subprodutos, através de abundante lavagem com água e secagem, para em seguida 
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ser aplicado o primer e depois o adesivo, resultando em um sistema de três passos. 

Porém, existem no mercado sistemas simplificados de dois passos, onde após o 

condicionamento, lavagem e secagem é aplicado uma combinação de primer e 

adesivo em frasco único. 

 No esmalte, o condicionamento tecidual promove aumento dos espaços inter 

e intra-prismáticos, causando aumento da área e da energia livre de superfície, 

elevando assim sua capacidade de molhamento (BUSSCHER; RETIEF; ARENDS, 

1987), proporcionando uma superfície mais receptiva para a infiltração dos 

monômeros resinosos (SILVERSTONE et al., 1975). Isto contribui para a quebra da 

tensão superficial do líquido monomérico e a formação de um menor ângulo de 

contato com a superfície do esmalte, resultando em melhor umedecimento deste 

substrato (JENDRESEN et al., 1981), sendo os monômeros resinosos absorvidos 

por capilaridade. 

 Os prolongamentos resinosos representam uma combinação de monômeros 

de resina que penetraram nas microporosidades do esmalte desmineralizado e da 

pequena porção orgânica do esmalte (BUONOCORE, 1955; BUONOCORE; 

MATSUI; GWINNETT, 1968). Os cristais de hidroxiapatita do esmalte são envolvidos 

por estes monômeros (GWINNETT; MATSUI, 1967; SILVERSTONE et al., 1975) e, 

através de um processo de polimerização in situ, forma-se uma zona híbrida, que é 

denominada camada hibrida do esmalte (SHINCHI; SOMA; NAKABAYASHI, 2000). 

 As micro-retenções mecânicas formadas nesta camada representam a 

principal forma de união dos materiais restauradores resinosos ao substrato do 

esmalte (RETIEF, 1978). 

 Enquanto a união ao esmalte é entendida como um procedimento bem 

consolidado e clinicamente estável em relatos da literatura (KUGEL; FERRARI, 
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2000; NAKABAYASHI; PASHLEY, 1998), o mesmo não ocorre com a dentina, que é 

considerada um substrato complexo para a adesão em razão de sua composição 

química e estrutura heterogênea. 

 A técnica de etch-and-rinse combinada com os sistemas adesivos hidrofílicos, 

é considerada um método seguro e efetivo para se conseguir adesão à dentina 

(BERTOLOTTI, 1991; FUSAYAMA, 1992; KANCA, 1991). O condicionamento com 

ácido fosfórico remove totalmente a camada de esfregaço e desmineraliza à porção 

inorgânica da dentina em aproximadamente 3-5 µm em profundidade, nas áreas de 

dentina intertubular e peritubular, expondo uma malha de fibras colágenas 

(PASHLEY et al., 1993; Van MEERBEEK et al., 1992). Durante o processo de união, 

os monômeros resinosos difundem em profundidade na dentina desmineralizada, 

sendo polimerizadas ao redor das fibras colágenas, formando uma nova estrutura 

denominada camada híbrida (INOKOSHI et al., 1990; TAY et al., 1994; Van 

MEERBEEK et al., 1993; WANG; NAKABAYASHI, 1994), descrita como técnica de 

hibridização (NAKABAYASHI et al., 1982). 

 Porém, a aplicação deste sistema (etch-and-rinse) deve ser realizada sobre 

substrato úmido, pois quando a dentina é excessivamente desidratada, as fibras 

colágenas sem suporte mineral se colapsam formando pontes de hidrogênio, e os 

espaços microscópicos retentivos entre elas são ocluídos (PASHLEY et al., 1993). 

Essa falência de função das fibras colágenas impede a penetração dos monômeros 

resinosos na matriz desmineralizada e, conseqüentemente, a formação da camada 

híbrida (NAKABAYASHI; PASHLEY, 1998). Esta é a razão pela qual se recomenda 

que a dentina seja mantida ligeiramente úmida após o tratamento ácido. Este 

procedimento é conhecido como técnica úmida de hibridização (TAY et al., 1994). 
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 O condicionamento ácido da dentina é necessário para remover ou dissolver 

a camada de esfregaço, expor as fibras colágenas da matriz dentinária para difusão 

dos monômeros do adesivo e formar a camada híbrida, porém, existe uma 

defasagem entre a profundidade de desmineralização da dentina e a profundidade 

de difusão dos monômeros adesivos (PASHLEY et al., 2003; WANG; SPENCER, 

2002) resultando em incompleta penetração dos monômeros resinosos na dentina 

desmineralizada resultando em zonas parcialmente infiltradas com fibras colágenas 

desnudas na base da camada híbrida (ARMSTRONG et al., 2001; HASHIMOTO et 

al., 2003), vulneráveis à degradação (BOUILLAGUET et al., 2001). Estas zonas 

correspondem a locais com diferentes modos de nano-infiltração na base da camada 

híbrida (TAY et al., 2002a, 2002b). 

 É sabido que a união entre resina e dentina criada pelos adesivos hidrofílicos 

contemporâneos deteriora-se com o tempo (ARMSTRONG; KELLER; BOYER, 2001; 

BURROW et al., 1996; De MUNCK et al., 2003; GWINNETT; YU, 1995), ocorrendo a 

hidrólise e degradação da interface de união entre o material restaurador e a dentina 

(BURROW et al., 1993; Van MEERBEEK et al., 1999), sendo as metaloproteinases 

da matriz (MMP) as enzimas principais que hidrolizam os componentes da matriz 

extracelular do colágeno (BRINCKERHOFF; MATRISIAN, 2002). 

 A presença da camada de monômeros hidrófilos não polimerizada ou o 

incompleto preenchimento da base desmineralizada da dentina, freqüentemente 

observados na técnica etch-and-rinse, são minimizados pela técnica self-etch em 

função do condicionamento e da infiltração ocorrerem simultaneamente (DE GOES; 

MONTES, 2004).  

 O sistema auto-condicionante representa uma alternativa à técnica de etch-

and-rinse ao proporcionar adesão aos tecidos duros dentais através da ação de 
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monômeros ácidos que condicionam a superfície do substrato. Essa 

desmineralização não acontece indefinidamente. A ação do ácido é gradativamente 

reduzida pelos próprios subprodutos que se acumulam na solução conforme a 

reação prossegue. 

 A utilização de sistemas self-etch apresenta a vantagem de eliminar o passo 

de lavagem do condicionador e secagem do substrato exigido pela técnica etch-and-

rinse, constituindo-se, desta forma, em economia de tempo clínico, sendo menos 

técnico-sensíveis (De MUNCK et al., 2005). Os produtos da desmineralização ou 

resíduos do condicionador ácido são incorporados e polimerizados juntamente com 

o agente de união (PERDIGAO et al., 1997). 

 No esmalte, os monômeros ácidos promovem irregularidades na superfície 

(SENAWONGSE et al., 2004). Uma vez tamponado, a penetração deste tipo de 

sistema adesivo no esmalte fica limitada às camadas mais superficiais, porém com 

capacidade adesiva significante (YOSHIYAMA, et al., 1998). 

 Na dentina, o sistema que combina monômeros ácidos e primer em único 

frasco, dissolve parcialmente e incorpora a camada de esfregaço, desmineralizando 

a superfície do substrato expondo as fibras colágenas (Van MEERBEEK et al., 

1998). 

 Estes sistemas reduzem a incompleta penetração da resina fluida na rede de 

colágeno e a possibilidade de degradação da camada híbrida em longo prazo, uma 

vez que desmineralizam a dentina e a impregnam com resina fluida, ao mesmo 

tempo (HALLER, 2000; YOSHIYAMA et al., 1998). No entanto, foi descrito que 

também ocorre infiltração incompleta dos monômeros resinosos na dentina 

desmineralizada, mesmo com sua habilidade de desmineralizar e infiltrar 

simultaneamente (SANO et al., 1995), podendo isto ser atribuído à incompleta 
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remoção de água que está associada aos monômeros resinosos hidrofílicos 

(PASHLEY et al., 2004), podendo, assim como com o sistema etch-and-rinse ocorrer 

ação das metaloproteinases da matriz (MMP) que hidrolizam os componentes do 

colágeno (BRINCKERHOFF; MATRISIAN, 2002). 

 Os sistemas auto-condicionantes utilizados atualmente podem ser 

classificados de acordo com o número de passos operatórios para sua aplicação, 

em sistemas autocondicionantes de dois passos ou de passo único (PASHLEY; 

TAY, 2001; TAY; PASHLEY, 2001). Podem ainda ser classificados de acordo com o 

potencial de condicionamento ácido, determinado pela presença de um ou mais 

grupos carboxílicos ou fosfato incorporados ao monômero ácido (Van MEERBEEK 

et al., 2001), sendo subdivididos em sistemas auto-condicionantes de agressividade 

alta ou moderada (Van MEERBEEK et al., 2003). 

 Os sistemas autocondicionantes de dois passos são compostos basicamente 

por monômeros ácidos ou derivados, monômeros hidrófilos e água, contidos em um 

frasco (primer ácido); enquanto que um segundo frasco apresenta concentrações 

balanceadas de monômeros hidrófilos e hidrófobos. O radical fosfato do monômero 

ácido é responsável pelo condicionamento das estruturas dentais, ao passo que o 

componente metacrilato da molécula disponibiliza-se para a co-polimerização com o 

agente de união e a resina restauradora (DE GOES, 2001). Estes sistemas possuem 

pH próximo a 2 e, por isso, são considerados sistemas de agressividade moderada 

(Van MEERBEEK et al., 2003). Este sistema dissolve a dentina superficial deixando 

alguns cristais de hidroxiapatita parcialmente desmineralizados (De MUNCK et al., 

2005), onde os radicais fosfato e carboxil dos monômeros funcionais podem interagir 

quimicamente, sendo incorporados à camada híbrida (YOSHIDA et al., 2004). Desse 
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modo ocorre um mecanismo duplo de adesão (micro-mecânico e químico), que se 

acredita aumentam a resistência adesiva (De MUNCK et al., 2005). 

 Apesar dos sistemas autocondicionantes de dois passos já se apresentarem 

como sistemas de técnica simplificada, os fabricantes não abandonaram a tendência 

de torná-los ainda mais simples. Assim, entre os adesivos auto-condicionantes 

existem os sistemas com passo único para sua aplicação que unem o primer ácido e 

o adesivo (MIYAZAKI; IWASAKI; ONOSE, 2002). Esses sistemas são compostos por 

dois frascos em que os componentes resinosos hidrófilos e hidrófobos encontram-se 

separados. Isto faz com que os foto-iniciadores, sensíveis à acidez, sejam 

incorporados à solução ácida no momento da sua aplicação, evitando-se, assim, que 

estejam alterados antes do uso e para manter suas características, sendo 

misturados imediatamente antes da aplicação (TAY et al., 2002a). Devido ao pH 

desses sistemas ser aproximadamente 1, são considerados sistemas agressivos 

(Van MEERBEEK et al.,  2003), promovendo a dissolução da hidroxiapatita e 

infiltração dos monômeros através de um único passo clínico. Após uma leve 

secagem, forma-se uma fina camada do adesivo na superfície do esmalte, que é 

capaz de promover retenção micromecânica do material restaurador (FREY, 2000). 

 

  

 

 

 

 



 32
 
 

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo avaliou a influência da irradiação dos tecidos dentais 

(esmalte e dentina) com laser de Er,Cr:YSGG sob duas diferentes condições (com e 

sem refrigeração) na resistência adesiva de três diferentes sistemas adesivos (etch-

and-rinse, auto-condicionante de um passo e auto-condicionante de dois passos). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

1. Tecido 
  

2 Níveis Esmalte 
Dentina 

2. Condição  
de irradiação 
 

3 Níveis 
 

a. sem irradiação com laser 
b. irradiação laser a 0,25W com 

refrigeração ar-água 
c. irradiação laser a 0,25W sem 

refrigeração ar-água 

 
 
 
 
Fatores em 
estudo 
  

3. Sistemas 
adesivos 

3 Níveis 
 

Etch-and-rinse 
Auto-condicionante de um passo 
Auto-condicionante de dois passos  

Unidades 
experimentais 

Incisivos bovinos 
 

Variável 
resposta 

Resistência adesiva 
 

Quado 4.1 – Delineamento experimental 
 

 
 
 

4.1 Obtenção da amostra e limpeza dos elementos dentais 

 

  

 Para a realização deste estudo foram utilizados 218 incisivos bovinos hígidos 

de gado da raça Nelore, com idade média de 36 meses, abatidos em frigorífico para 

consumo. Após a extração, os dentes permaneceram armazenados em recipientes 

de vidro contendo água destilada e deionizada sob temperatura de +4°C, por no 

máximo 7 dias até o início do experimento. Este trabalho teve a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa – Subcomissão de Bioética de Animais da FOUSP 

(ANEXO A).  

 Os dentes foram lavados com água destilada e deionizada sob fricção e 

raspados com curetas periodontais (Hu-Friedy, Houston, EUA) para remoção de 
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indutos e resíduos orgânicos.  Depois de limpos, os dentes passaram por uma 

seleção a olho nu e em lupa estereoscópica (Olympus SZ-PT, Tokyo, Japão), com 

aumento de 10X para verificação de ausência de trincas, fissuras e alterações 

estruturais na superfície da coroa dental, as amostras que apresentaram estes 

defeitos foram excluídas e substituídas por outras. 

 Em seguida, os dentes foram seccionados 2 mm abaixo da junção amelo-

cementária com o auxílio de um disco diamantado (Isomet Buehler Ltd., Lake Bluf, 

Il., EUA) acoplado a uma cortadeira de precisão (Isomet 1000/Buehler- Processo 

Fapesp 05/04701-7). Com o auxílio de curetas de pequeno diâmetro (Duflex - SS 

White, Rio de Janeiro, RJ), e limas endodônticas n# 80 tipo Kerr de 31 mm 

(Maillefer, Ballaigues, Suíça) a polpa coronária foi removida e as faces internas 

novamente lavadas com água destilada e deionizada. 

 

 

4.2 Confecção das amostras e divisão dos grupos 

 

  

 Para o procedimento de inclusão, as amostras foram colocadas no interior de 

um molde plástico desmontável composto por uma base adaptada a um tubo 

cilíndrico (Extec, Enfield, CT, EUA), fixadas nesta base com o uso de cera utilidade, 

ficando a face vestibular voltada para baixo (Figura 4.1). A seguir, o cilindro do 

dispositivo foi encaixado, e a resina acrílica auto-polimerizável incolor (Acrílico 

Autopolimerizante JET – Clássico Indústria Brasileira, SP, Brasil) foi vertida 

cuidadosamente em seu interior para confecção do bloco com cerca de metade da  
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altura do cilindro. Após a presa da resina as amostras foram desincluídas e a cera 

retirada com auxílio de curetas dentinárias. 

 

 

 

 

Figura 4.1 -  dente posicionado para inclusão 
  

 

 A superfície do bloco de resina voltada para a base do cilindro foi então 

desgastada, para exposição da superfície dental incluída com o auxílio de uma 

Politriz Metalográfica (Ecomet 6/Automet, Buehler Ltd, Lake Bluff, IL, EUA – 

Processo Fapesp 03/12182-4) com sistema de polimento simultâneo capaz de 

realizar o polimento automático de seis corpos de prova, permitindo o paralelismo 

entre as superfícies polidas e a base de acrílico. 

 Para a planificação foi utilizado lixa de carbeto de silício de granulação 

decrescente 180, 320 e 400 (SiC, Carbimet, Paper Discs, Buehler Ltd, Lake Bluff, IL, 

EUA), com refrigeração à água. Para tanto, a politriz com carrossel múltiplo de 6 

corpos-de-prova (Figura 4.2) foi acionada em baixa velocidade, com peso padrão de 

1 libra, o que representa uma carga de 443 g, ou seja, 74 g por corpo-de-prova, até 

se alcançar a área desejada de 5 mm de diâmetro em esmalte ou dentina. 
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Figura 4.2 – Carrossel montado para polimento em politriz automatizada 
 
 
 

 Para impedir que os grãos das primeiras lixas interferissem na qualidade do 

polimento das seguintes, entre cada etapa de polimento, os corpos-de-prova foram 

levados a um aparelho de ultra-som, com água destilada e deionizada, com imersão 

limitada a 30 s por vez, pois períodos maiores de imersão poderiam alterar a 

resposta plástico-elástica da superfície do dente (HABELITZ et al., 2001). 

 Após o desgaste com o disco de lixa de granulação #400 e banho em cuba 

ultra-sônica, a superfície de esmalte e dentina foi desgastada com um disco de lixa 

de granulação #600 por um minuto para a criação de uma camada de esfregaço 

padronizada (TAO; PASHLEY; BOYD, 1988). 

 Os dentes foram levemente secos com jato de ar a uma distância de 30 cm 

para em seguida ser posicionado numa matriz circular de papel Canson de 5 mm de 

diâmetro preso a um fio dental por uma gota de cola à base de cianocrilato (Super 

Bonder Gel, Henkel Loctite, SP, Brasil). Com esta matriz em posição foi aplicada 

uma camada de esmalte cosmético de cor contrastante sobre todo corpo-de-prova. 

Após secagem do esmalte, a matriz era retirada puxando-se o fio dental. 

 Os dentes foram divididos aleatoriamente em 18 grupos (n=12) de acordo 

com o Quadro 4.2. 
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Sistemas adesivos 
Adper Single Bond 

(SB) 
Clearfil SE Bond 

(SE) 
One Up Bond  F 

(OU) 

 
Condição de 

irradiação 
Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Sem laser – 

controle 
(a) 

 
ESBa 

 

 
DSBa 

 

 
ESEa 

 

 
DSEa 

 

 
EOUa 

 

 
DOUa 

 
Laser com 

irrigação (b) 
ESBb 

 
DSBb 

 
ESEb 

 
DSEb 

 
EOUb 

 
DOUb 

 
Laser sem 

irrigação (c) 
ESBc 

 
DSBc 

 
ESEc 

 
DSEc 

 
EOUc 

 
DOUc 

 

 
Quadro 4.2 – Divisão dos grupos experimentais 

 

 

 

4.3 Parâmetros do laser de Er,Cr:YSGG 

 

  

 As irradiações das amostras foram realizadas utilizando-se laser de 

Er,Cr:YSGG (Millenium, Biolase, San Clemente, EUA) (Figura 4.3A) do Laboratório 

de Biofotônica do IPEN/CNEN-SP (Projeto CEPID-FAPESP 98/14270-8), de 

comprimento de onda de 2,79 µm, largura de pulso entre 140 e 200 μs, taxa de 

repetição de 20 Hz, com potência média ajustável entre 0 a 6 W e energia por pulso 

de até 300 mJ. A irradiação laser foi, neste trabalho, entregue por um sistema de 

fibra óptica com ponta de safira (tipo S 75) (Figura 4.3B), de diâmetro de 750 μm e 

comprimento de 6 mm, originando um diâmetro de feixe de 600 μm quando 

posicionado a 1 mm de distância entre a ponta da safira e a superfície dental. Há 

uma luz guia vermelha, a qual indica a focalização do laser. A irradiação foi realizada 

manualmente em linhas paralelas na área delimitada, durante 50 s.  
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Figura 4. 3 - A - equipamento laser utilizado no presente trabalho; B – detalhe da ponta de safira  
           empregada na irradiação das amostras 
 

 Considerando-se que o emprego do laser de Er,Cr:YSGG para 

condicionamento dental não deva promover alterações morfológicas prejudiciais ao 

esmalte/dentina irradiados, foi selecionada, para o presente estudo, uma fluência, ou 

densidade de energia, considerada sub-ablativa, ajustável no equipamento utilizado, 

a saber: 2,8 J/cm2, 12,5 mJ por pulso, potência média de 0,25 W.  

 No momento das irradiações, a energia emitida foi verificada por um medidor 

de potência (Coherent FieldMaster GS + Detetor LM45; Coherent, CA, EUA) a cada 

três amostras irradiadas. 

 Nos grupos irradiados sem spray ar-água, o equipamento foi ajustado para 

saída de 0 % de água e 0 % de ar, já para os grupos irradiados com refrigeração, o 

equipamento foi ajustado para saída de 50 % de ar e 20 % de água, resultando em 

um fluxo de água de 11mL/min. 
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4.4 Aplicação do sistema adesivo 

 

  

 Após a realização dos procedimentos citados anteriormente para cada grupo, 

a superfície de esmalte ou dentina foi tratada com o sistema adesivo apropriado, 

seguindo-se as recomendações do fabricante. A composição e pH dos sistemas 

adesivos encontram-se descritos no Quadro 4.3. 

  

 

 

Sistema 
Adesivo 

Número 
de lote 

Composição pH 

 
Adper 
Single Bond 

 
4KC 

condicionador: ácido fosforico 35%  
Adesivo: Bis-GMA; HEMA; UDMA; 
dimetacrilatos; copolímero do ácido 
polialcenóico e poliitacônico; água; etanol; 
fotoiniciador (canforoquinona) 

< 0,6 
± 5.0 

Clearfil SE 
Bond 

00330A 
 

00422A 

Primer: MDP; HEMA; dimetacrilatos 
hidrofílicos; fotoiniciador (canforoquinona); 
água; N,N-dietanol-p-toluidina 
 
Bond: MDP; HEMA; Bis-GMA; dimetracrilatos 
hidrófobos; canforoquinona; N,N-dietanol-p-
toluidina; sílica coloidal silanizada 

1.9 

One-Up 
Bond F 

1068M 
 

594M 

Frasco A: MAC-10; MMA; metil metacrilato; 
água; Corante coumarim; monômero 
metacrilato multifuncional; ácido fosfato 
metacriloiloxialquil; fotoiniciador (aril borato) 
 
Frasco B: HEMA, MMA, água, silicato flúor 
alumínio de vidro, fotoiniciador (aril borato) 

1.3 

Quadro 4.3 – Marca comercial, composição, lote e pH dos sistemas adesivos utilizados neste estudo. 
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 O sistema etch-and-rinse (Adper Single Bond - 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA), 

foi aplicado nos grupos em esmalte (ESBa, ESBb, ESBc) e dentina (DSBa, DSBb, 

DSBc). Aplicou-se ácido fosfórico a 35 % (3M-ESPE) na área exposta do substrato 

durante 15 s, sendo posteriormente lavado por 30 s. A secagem da cavidade foi feita 

com papel absorvente (Papel Melita, Melita Celupa, Brasil), com intuito de remover 

apenas o excesso de água. Em seguida, foi feita uma aplicação do sistema adesivo 

Adper Single Bond com auxílio de pincel de aplicação do tipo Microbrush (Vigodent, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) sendo, posteriormente, levemente seca por 3 s, com jato 

de ar livre de óleo e água, aguardando-se a evaporação do solvente por 30 s e 

fotopolimerizada por 10 s. 

 O sistema auto-condicionante de dois passos (Clearfil SE Bond - Kuraray Co., 

Osaka, Japão) foi utilizado para os grupos em esmalte (ESEa, ESEb, ESEc) e 

dentina (DSEa, DSEb, DSEc). A aplicação do primer auto-condicionante sobre a 

superfície de esmalte/dentina foi realizada em uma única camada, com o auxílio de 

aplicador descartável Microbrush (Vigodent, RJ, Brasil) que cobriu toda a superfície 

e foi mantido por 20 s, após o qual se realizou uma breve secagem por 3 s, com leve 

jato de ar livre de óleo e água. Após a secagem desta primeira camada, foi aplicado 

o adesivo com o auxílio de um novo aplicador, seguido de mais um leve jato de ar 

livre de água e óleo, a 5 cm da superfície do dente por 3 s, para remoção de 

excessos, seguido de fotopolimerização por 10 s. 

 O sistema auto-condicionante de passo único (One Up Bond F - Tokuyama, 

Kyoto, Japão) foi utilizado nos grupos em esmalte (EOUa, EOUb, EOUc) e dentina 

(DOUa, DOUb, DOUc). Misturou-se o agente adesivo do frasco A com o do frasco B. 

A mistura resultante muda da cor amarela para rosa, depois de misturados os 

conteúdos dos dois frascos, sendo então aplicado sobre o substrato 
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(esmalte/dentina) sem esfregar, aguardou-se 20 s, e em seguida foi fotopolimerizado 

por 20 segundos, tendo sua cor rosa desaparecido após a polimerização. Para todos 

os procedimentos foi utilizado o aparelho de fotopolimerização Astralis 3 (Ivoclar 

Vivadent, Amherst, NY, EUA), a uma potência média de 540 mW/cm2. 

 

 

4.5 Construção do corpo de prova e avaliação da resistência de união por 

ensaio de tração 

 

  

 Com a aplicação do sistema adesivo correspondente a cada grupo, o corpo-

de-prova foi ajustado e fixado a uma mesa metálica especialmente desenvolvida 

para esse fim (Houston Biomaterials Research Center) (Figura 4.4A), conjuntamente 

com uma matriz cilíndrica de polipropileno branca, bipartida e com 3 mm de altura. A 

matriz, com as suas duas partes justapostas, formavam uma cavidade central de 

forma tronco-cônica, com o vértice voltado para o substrato dental (Figura 4.4B) 

(BARAKAT; POWERS, 1986). 

 Prosseguiu-se à construção do corpo-de-prova com resina composta 

microhíbrida Z250 (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) na cor A2, que foi inserida na 

matriz com espátula anti-aderente (Thompson, Dental MFG Co., EUA), em 2 

incrementos horizontais, sendo cada incremento fotopolimerizado por 20 s. Após a 

confecção do corpo-de-prova (Figura 4.5), a amostra foi armazenada em água em 

estufa (Orion 502 – Fanem, SP, Brasil - FAPESP 99/12518-5), a 37°C por 24 h. 
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Figura 4.4 - A - mesa metálica aberta; B - matriz cilíndrica de polipropileno bipartida; C – mesa  
        metálica com matriz e corpo de prova posicionados – vista superior; D – mesa metálica 
        com matriz e corpo de prova posicionados – vista lateral 
  

 

 

 
Figura 4.5 - amostra com corpo de prova confeccionado 

 
 
 
 
 Passado esse período, os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de 

tração através da máquina universal de tração Mini-Instron – Modelo 4442 (Instron 
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Corporation, Norwood, MA, EUA), numa velocidade de deslocamento de 0,5 mm/min 

(Figura 4.6). A leitura dos valores da força de ruptura foi obtida em Newton (N), e 

estes foram convertidos em Mega Pascal (MPa), levando-se em consideração a área 

de adesão. 

 

 

 

Figura 4. 6 - ensaio de resistência adesiva por tração 
 

 

 

4.6 Análise do tipo de fratura 

 

 

Após o ensaio de resistência adesiva por tração cada corpo-de-prova foi 

analisado em lupa estereoscópica com aumento de 40 X, para verificação do tipo de 

fratura obtido. Essas fraturas foram classificadas em três tipos: A – fratura adesiva, 

quando havia destacamento total do cone de resina; M – fratura mista 

(adesiva/coesiva), quando parte da resina era destacada, porém permaneciam 
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partes da resina aderida ao substrato e C – fratura coesiva, quando havia fratura do 

corpo da resina que ficava aderida ao substrato. 

 

 

4.7 Análise estatística 

 

 

Os valores individuais obtidos no ensaio de tração foram submetidos ao 

programa de testes estatísticos Minitab 13.1 (Minitab Inc., Pennsylvania, EUA), onde 

foi realizado o diagnóstico da amostra ou análise dos resíduos. A distribuição dos 

valores foi testada, tendo sido observada normalidade, independência e 

homocedasticidade, atendendo os pressupostos necessários à utilização de teste 

estatístico paramétrico de Análise de Variância (BOX; HUNTER; HUNTER, 1989), 

cujos gráficos comprobatórios encontram-se no Anexo B. 

Após este diagnóstico, utilizou-se o teste estatístico paramétrico de Análise de 

Variância (ANOVA) para determinar diferenças entre os grupos com nível de 

significância de 5% e ao teste de Tukey para comparação entre as médias.  

Optou-se por realizar análises estatísticas separadas de cada um dos tecidos 

dentais testados, respeitando as particularidades inerentes aos substratos em 

questão. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os dados de resistência adesiva frente aos fatores de variação tecido dental, 

sistema adesivo e condição de irradiação com laser de Er,Cr,:YSGG foram obtidos 

em MPa e analisados estatisticamente com o software Minitab 13.1. Optou-se por 

realizar análises estatísticas separadas de cada um dos tecidos dentais testados, 

respeitando as particularidades inerentes aos substratos em questão. 

Os dados obtidos no estudo corresponderam a 216 valores de resistência de 

união, pelo ensaio de tração: 108 foram obtidos nas amostras de esmalte e 108 nas 

amostras de dentina, perfazendo um total de 18 grupos (n=12).  

Primeiramente realizou-se o diagnóstico da amostra ou análise dos resíduos. 

A distribuição dos valores foi testada, tendo sido observada normalidade, 

independência e homocedasticidade, atendendo os pressupostos necessários à 

utilização de teste estatístico paramétrico de Análise de Variância (BOX; HUNTER; 

HUNTER, 1989), cujos gráficos comprobatórios encontram-se no Anexo B (esmalte) 

e no Anexo C (dentina). 

A Tabela 5.1, mostra a média e o desvio-padrão de resistência adesiva dos 

18 grupos experimentais. 

A Análise de Variância (ANOVA) foi utilizada para detectar diferenças entre os 

fatores de variação principais (sistema adesivo e tratamento de superfície), bem 

como suas interações para o substrato esmalte (Tabela 5.2).  
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Tabela 5.1 - Média ± desvio-padrão de resistência adesiva (MPa) observados nos diferentes grupos 
          experimentais 
 

Sistemas adesivos 
Adper Single Bond 

(SB) 
Clearfil SE Bond 

(SE) 
One Up Bond  F 

(OU) 

 
Condição 

de 
irradiação Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Sem laser – 

controle 
(a) 

ESBa 
24,38 

(±5,90) 

DSBa 
20,99 

(±4,64) 

ESEa 
18,68 

(±5,90) 

DSEa 
16,08 

(±4,52) 

EOUa 
15,24 

(±2,48) 

DOUa 
14,55 

(±2,43) 
Laser com 

irrigação (b) 
ESBb 
17,34 

(±6,35) 

DSBb 
11,90 

(±3,13) 

ESEb 
19,03 

(±5,01) 

DSEb 
16,28 

(±2,93) 

EOUb 
12,31 

(±3,76) 

DOUb 
11,80 

(±3,27) 
Laser sem 

irrigação (c) 
ESBc 
18,60 

(±4,87) 

DSBc 
5,59 

(±1,42) 

ESEc 
13,10 

(±5,20) 

DSEc 
14,55 

(±2,43) 

EOUc 
10,95 

(±2,79) 

DOUc 
8,52 

(±1,99) 
 

 

 

Tabela 5.2 - Análise de variância dos valores da resistência adesiva (MPa) obtidos entre os grupos 
          experimentais em esmalte 
 

Fonte de 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Quadrados 
médios 

F P 

Adesivo 2 957,34 478,67 20,14 <0,000 
Condição de 

irradiação 
2 499,24 249,62 10,50 <0,000 

Adesivo 
X 

Condição de 
irradiação 

4 220,68 55,17 2,32   0,062 

Resíduo 99 2352,60 23,76 ------- ------- 
Total 107 4029,86 ------- ------- ------- 

 

 

 

Observou-se diferença estatisticamente significante para os fatores de 

variação principais: sistemas adesivos (SB=SE>OU) (p<0,000) e condição de 
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irradiação com laser de Er,Cr:YSGG (a>b=c) (p<0,000) (Figura 5.1 e Tabela 5.2). 

Entretanto, de acordo com a Tabela 5.2 e as Figura 5.2, não há diferença 

estatisticamente significante para a interação entre os fatores de variação adesivo x 

condição de irradiação (p=0,062)  no substrato esmalte. 
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Figura 5.1 - Representação gráfica dos resultados estatísticos referentes aos fatores  principais 
          adesivo e condição de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG para o substrato esmalte 

 

 

 

Avaliando em esmalte o efeito das condições de irradiação com o laser de 

Er,Cr:YSGG observa-se que os grupos controle sem irradiação com laser de 

Er,Cr:YSGG, apresentaram maior resistência adesiva quando comparados aos 

grupos irradiados com refrigeração e sem refrigeração (Figura 5.1). 

Ao analisar os fatores de variação principais observa-se que os sistemas 

adesivos SB e SE não apresentam diferença significativa entre seus valores médios 
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de adesão. No entanto, ambos os sistemas apresentam valores médios de 

resistência adesiva superiores ao sistema OU (Figura 5.1). 
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Figura 5.2 - Representação gráfica dos resultados estatísticos referentes à interação dos fatores de 
         variação principais (adesivo e condição de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG) para o 
         substrato esmalte 

 

 
 
 
 

A análise estatística ANOVA, aceitando-se 5% como nível de significância, 

realizada para os resultados de resistência de união em dentina está apresentada na 

Tabela 5.3. 

Observa-se diferença estatisticamente significante para os fatores de variação 

principais: sistemas adesivos (SB=OU<SE) (p<0,000) e condição de irradiação com 

laser de Er,Cr:YSGG (a>b>c) (p<0,000) representados na Tabela 5.3 e na Figura 
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5.3, e para a interação adesivo X condição de irradiação (p<0,000) (Tabela 5.3 e 

Figura 5.4) 

 

 

 
Tabela 5.3 - Análise de variância dos valores da resistência adesiva (MPa) obtidos entre os grupos 
          experimentais em dentina 
 

Fonte de 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Quadrados 
médios 

F P 

Adesivo 2 305,14 152,57 15,47 <0,000 
Condição de 

irradiação 
2 1054,62 527,31 53,45 <0,000 

Adesivo 
X 

Condição de 
irradiação 

4 625,13 156,28 15,84 <0,000 

Resíduo 99 976,69 9,87 ------- ------- 
Total 107 2961,58 ------- ------- ------- 

 

 

 

 Avaliando as condições de irradiação da dentina com o laser de Er,Cr:YSGG 

observa-se que a condição sem irradiação com laser de Er,Cr:YSGG apresenta 

maior resistência adesiva quando comparada aos grupos irradiados com 

refrigeração e sem refrigeração (Figura 5.3). Ademais as condições b e c também 

foram consideradas estatisticamente diferentes entre si, com maior valor de 

resistência adesiva para a condição de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG com 

refrigeração (b) do que na condição de irradiação sem refrigeração (c) (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Representação gráfica  dos resultados estatísticos referentes aos fatores principais 
           adesivo e condição de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG para o substrato dentina 
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Figura 5.4 - Representação gráfica dos resultados estatísticos referentes a interação dos fatores de 
         variação principais (adesivo e condição de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG) para o 
         substrato dentina 
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Ao analisar o comportamento dos sistemas adesivos em dentina observa-se 

que os sistemas SB e OU não apresentam diferença significativa entre seus valores 

médios de adesão, porém apresentaram resistência adesiva inferior ao sistema SE. 

De acordo com a Tabela 5.3 e Figura 5.4, existe diferença estatisticamente 

significante para a interação entre os fatores de variação adesivo e condição de 

irradiação no substrato dentina. Em relação à comparação entre os sistemas 

adesivos nas condições de irradiação (a, b, c), temos que para os controles (a), os 

sistemas adesivos auto-condicionantes SE e OU não foram estatisticamente 

diferentes entre si, porém ambos apresentaram valores de resistência de união 

estatisticamente inferiores ao do sistema adesivo SB (Figura 5.5). 

Para as condições de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG, com (b) e sem 

refrigeração (c), obteve-se maiores valores de resistência adesiva para o sistema 

auto-condicionante Clearfil SE Bond (SE) do que para os sistemas SB e OU, que 

não apresentaram diferença estatística quando comparados entre si (Figura 5.5). 

 

 

Figura 5.5 - Representação gráfica das médias (MPa) de resistência adesiva referentes à interação 
         dos fatores de variação principais (adesivo e condição de irradiação com laser de     
         Er,Cr:YSGG) para o tecido dentina (letras iguais reapresentam semelhança estatística) 
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Após os testes de resistência adesiva, todos os espécimes foram recolhidos 

para análise do padrão de fratura, o qual foi dividido em três categorias: A – fratura 

adesiva; M – fratura mista e C – fratura coesiva. Os resultados da freqüência de 

cada tipo de fratura, por grupo, estão descritos na Tabela 5.4. 

 

 

Tabela 5.4 - Modos de falha da interface adesiva para os 18 grupos experimentais 

Sistemas adesivos 
Adper Single Bond 

(SB) 
Clearfil SE Bond 

(SE) 
One Up Bond  F 

(OU) 

 
Condição de 

irradiação 
Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Esmalte 

(E) 
Dentina 

(D) 
Sem laser – 

controle 
(a) 

 
9/3/0 

 
11/1/0 

 
8/4/0 

 
9/2/1 

 
12/0/0 

 
10/2/0 

Laser com 
irrigação (b) 

 
11/1/0 

 
8/3/1 

 
3/9/0 

 
8/3/1 

 
10/2/0 

 
8/4/0 

Laser sem 
irrigação (c) 

 
8/4/0 

 
10/2/0 

 
5/7/0 

 
7/5/0 

 
9/3/0 

 
9/2/1 

 
nota: modo de fratura (A/M/C) 

 

  

 Analisando a Tabela 5.4, sobre as fraturas dos corpos de prova após o teste 

de tração, podemos considerar alguns aspectos, tais como: para os sistemas etch-

and-rinse e auto-condicionante de passo único, sempre ocorreu maioria de fraturas 

adesivas, tanto em esmalte quanto em dentina, independentemente da condição de 

irradiação; para o sistema auto-condicionante de dois passos, tivemos maioria de 

fraturas adesivas em todas as condições de irradiação somente para o substrato 

dentinário. Quanto ao substrato esmalte, tivemos maior freqüência de fraturas 

adesivas para a condição sem irradiação laser e maioria de fraturas mistas para as 

condições com irradiação com e sem refrigeração. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A habilidade do laser de Er,Cr:YSGG em efetivamente interagir com o 

substrato proporcionando ablação da estrutura dental é alcançada pela interação 

termo-mecânica da irradiação do laser de Er,Cr:YSGG (comprimento de onda de 

2,79 µm) com os picos de absorção da banda dos radicais OH- presentes na água 

(3,00 µm), e na hidroxiapatita (2,9 µm) (FRIED et al., 2002), gerando micro-

explosões que consomem a energia da irradiação laser. 

Na literatura não se observa um consenso quanto aos valores de limiar de 

ablação para o laser de Er,Cr:YSGG, sendo reportado os valores de 4 J/cm2 

(BELIKOV et al., 1993), 18 J/cm2 (FRIED et al., 1996), 10 a 14 J/cm2 (APEL et al., 

2002a). De acordo com as instruções constantes no manual do fabricante do 

equipamento comercial do laser de Er,Cr:YSGG, sugere-se que as potências médias 

de 2,5 W, o que origina densidade de energia de 16 J/cm2, seriam as ideais para 

condicionamento. Entretanto, áreas de ablação foram reveladas em estudo que 

empregou densidades de energia de 2,8 J/cm2, mesmo com ausência de 

refrigeração (ANA, 2007).  

Estudos empregando baixas densidades de energia associados a um sistema 

auto-condicionante têm sido realizados apresentando resultados discrepantes, pois 

enquanto Oliveira et al. (2004) observaram diminuição significativa da força adesiva 

tanto em esmalte quanto em dentina, com o parâmetro 16 J/cm2, Basaran et al. 

(2007) demonstraram que a irradiação prévia do esmalte com potências médias de 

1W e 2W não altera significativamente a força de cisalhamento de bráquetes 

ortodônticos.  
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Neste trabalho observou-se que quando o esmalte foi irradiado com laser 

de Er,Cr:YSGG, com (b) e sem (c) refrigeração, a resistência adesiva de todos os 

sistemas avaliados foi semelhante para ambas as condições de irradiação, porém 

menor quando comparado ao grupo sem irradiação. Assim, sugere-se que a 

refrigeração durante a irradiação do esmalte dental com 2,8J/cm2 com laser de 

Er,Cr:YSGG não é suficiente para evitar o aumento de energia no tecido que leva a 

uma maior resistência à desmineralização por ácidos, dificultando a ação dos 

sistemas adesivos. 

Sabe-se que o esmalte é constituído de 95 a 97%, em massa de material 

inorgânico, 1% de material orgânico e 2 a 4% de água em massa (GWINNETT, 

1992), que funciona como meio de hidratação circundando os cristalitos 

(GWINNETT, 1992), sendo o carbonato o principal substituinte da hidroxiapatita, que 

representa de 3 a 5%, em massa (peso seco) (CURZON, FEATHERSTONE, 1983). 

Deste modo, o esmalte é composto por hidroxiapatita carbonatada, e os efeitos da 

irradiação laser na superfície do esmalte estão relacionados à absorção de energia 

por este tecido que ao ser absorvida, aquece o tecido.  

O rápido aquecimento e a rápida dissipação de calor causam estresse 

mecânico no esmalte que pode resultar em trincas (FOWLER; KURODA, 1986). 

Algumas alterações químicas podem ocorrer, incluindo a perda de carbonato, fusão 

e recristalização (KURODA; FOWLER, 1984), sendo o ponto de fusão do esmalte 

entre 800 e 1200 °C (ZUERLEIN; FRIED; FEATHERSTONE, 1999). 

Foi relatado que a ablação do esmalte com o laser de Er,Cr:YSGG tem início 

a temperaturas abaixo do ponto de derretimento e vaporização da hidroxiapatita 

carbonatada, a uma temperatura de 800°C, com energias que podem variar: 18J/cm2 
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(FRIED et al., 1996), 2,8 J/cm2, 4 J/cm2 (BELIKOV et al., 1993) ou 10 J/cm2 (APEL et 

al., 2002a).  

A perda de água e de carbonato, componente que propicia o aumento da 

solubilidade do esmalte, se inicia em temperaturas ao redor de 100ºC (FOWLER; 

KURODA, 1986; OHO; MORIOKA, 1990). A hidroxiapatita carbonatada, ao ser 

aquecido a uma temperatura entre 400 e 600°C, perde cerca de 30% do seu 

conteúdo de carbonato (HOLCOMB; YOUNG, 1980). A destruição da matriz 

orgânica do esmalte, responsável por comprometer a difusão iônica durante a 

desmineralização, ocorre em temperaturas em torno de 400o C (HSU et al., 2000). 

Sabendo-se que quanto menor o conteúdo de carbonato, mais ácido resistente será 

a hidroxiapatita (FEATHERSTONE, 2000), pode-se inferir que a irradiação com laser 

de Er,Cr:YSGG com fluência de 2,8J/cm2 pode promover um aumento da resistência 

do esmalte à desmineralização.  

Em microscopia eletrônica de varredura, padrões morfológicos típicos de 

ablação, com exposição de prismas, projeções e depressões do esmalte foram 

descritos por Usumez et al. (2002), empregarem fluências de 2,7 J/cm2 e 5,6 J/cm2. 

Como as alterações morfológicas e químicas são dependentes da temperatura 

alcançada pela superfície do esmalte irradiado, é lícito supor que estas alterações 

possam interferir na resistência adesiva.  

Avaliando o grupo controle (sem irradiação com laser de Er,Cr:YSGG) em 

esmalte (a) observa-se que este apresentou resistência adesiva superior aos grupos 

irradiados com laser (b e c), pois não teve sua morfologia de superfície, nem química 

alteradas pela irradiação laser, recaindo a discussão do resultado obtido apenas 

sobre o comportamento dos sistemas adesivos testados. Neste trabalho observou-

se que em esmalte o sistema etch-and-rinse (SB) apresentou resistência adesiva 
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semelhante ao auto-condicionante de dois passos (SE), ambos apresentando 

resistência adesiva superior quando comparado com o sistema auto-condicionante 

de passo único (OU).  

Quando o esmalte é condicionado com ácido fosfórico, ocorre um padrão de 

condicionamento inter-prismático que cria espaços para infiltração do adesivo, 

criando tags resinosos de 1µm. Quando da utilização de sistema auto-condicionante, 

os tags resinosos são mais curtos (de 0,6 – 0,7µm de comprimento) (HASHIMOTO 

et al., 2003), contudo, mesmo com esta delgada camada híbrida há boa resistência 

adesiva ao esmalte, apresentando resistência adesiva clinicamente aceitável 

(ARMSTRONG et al., 2003). 

Apesar dos relatos de alguns autores que o sistema auto-condicionante 

apresenta um padrão de condicionamento deficiente (TORII et al., 2002), o sistema 

de dois passos Clearfil SE Bond possui o monômero MDP que proporciona adesão 

química com os íons cálcio da hidroxiapatita (KUBO et al., 2001). Este detalhe pode 

explicar seu desempenho semelhante ao sistema etch-and-rinse, sendo o primer 

ácido capaz de formar irregularidades na superfície do esmalte (SENAWONGSE et 

al., 2004), promovendo adesão eficiente (YOSHIYAMA, et al., 1998). Autores 

(HASHIMOTO et al., 2003; SENAWONGSE et al., 2004; SHIMADA; KIKUSHIMA; 

TAGAMI, 2002; SHIMADA et al., 2002; TORII et al., 2002) concordam com estes 

achados, quando relatam resistência adesiva similar do sistema auto-condicionante 

de dois passos e o sistema etch-and-rinse. 

No sistema auto-condicionante de um passo (One Up Bond F), a combinação 

de monômeros ácidos, hidrofílicos e hidrofóbicos em uma mesma solução pode vir a 

comprometer a função de cada um dos componentes (TOLEDANO et al., 2003), 

sendo que a resistência adesiva ao esmalte depende da composição do sistema 
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auto-condicionante (LOPES et al., 2004). Nossos resultados estão de acordo com os 

da literatura (INOUE et al., 2003; PARADELLA; FAVA, 2007; PERDIGAO; 

GERALDELI, 2003; SENAWONGSE et al., 2004) quando observamos menor RA 

para o sistema auto-condicionante de passo único. 

Para que um sistema adesivo possa desenvolver uma eficiente adesão ao 

substrato dentinário, é fundamental que o seu mecanismo de adesão seja 

minimamente influenciado pelas alterações provenientes da condição de irradiação 

com laser de Er,Cr:YSGG.  

Comparando as condições de irradiação com laser de Er,Cr:YSGG observou-

se maior resistência adesiva quando esta irradiação não foi realizada (a), seguida da 

irradiação com refrigeração (b), sendo os menores valores de resistência adesiva 

obtidos quando a irradiação foi realizada sem (c) refrigeração. 

Para dentina sem irradiação com laser de Er,Cr:YSGG (a), o sistema etch-

and-rinse (Adper Single Bond), obteve valores superiores de resistência adesiva em 

relação aos sistemas auto-condicionantes empregados (Clearfil SE Bond e One Up 

Bond F), que não apresentaram diferenças estatisticamente significantes quando 

comparados entre si. Este resultado esta de acordo com a literatura (BESNAULT et 

al., 2004; BORGES et al., 2006). 

A profundidade de desmineralização dentinária, a espessura da camada 

hibrida e a formação dos tags resinosos dependem do pH dos condicionadores de 

superfície presentes em cada sistema. O ácido fosfórico presente no sistema etch-

and-rinse possui pH=0,6 (OGATA et al., 2001), enquanto que o do monômero MDP, 

presente no sistema Clearfil SE Bond é aproximadamente 2,0 (OGATA et al., 2001; 

OLIVEIRA et al., 2002;), e do monômero Mac-10, presente no sistema One Up Bond 

F é de aproximadamente 1,3 (PROENÇA et al., 2007). 
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Para o sistema etch-and-rinse, a aplicação prévia de ácido fosfórico sobre a 

dentina, promove desmineralização das dentinas peritubular e intertubular, 

alargamento da entrada dos túbulos dentinários, com dissolução dos cristais de 

hidroxiapatita, expondo a rede de fibrilas colágenas, a uma profundidade em torno 

de 3 a 5μm (PERDIGAO et al., 1996) e 7µm (Van MEERBEEK et al., 1992). Por ser 

composto por uma mistura de solventes de etanol e água, que são capazes de 

permear a dentina desmineralizada e manter a rede de fibras colágenas expandida, 

após a evaporação dos solventes ocorre a infiltração dos monômeros adesivos, 

facilitando a formação de camada híbrida espessa (BURKE; McCAUGHEY, 1995), e 

a formação de tags resinosos com forma inicialmente cônica, terminando de forma 

cilíndrica, que é o principio de adesão à dentina condicionada com ácido 

(NAKABAYASHI; KOJIMA; MASUHARA, 1982; Van MEERBEEK et al., 1992). Esta 

morfologia da camada hibrida pode ser a responsável pelos altos valores de 

resistência adesiva apresentados pelo sistema etch-and-rinse no grupo de dentina 

não irradiado.  

Em contrapartida, nos sistemas auto-condicionantes o maior pH leva a uma 

desmineralização menos pronunciada da dentina, bem como a ocorrência da 

neutralização dos monômeros ácidos pelos íons cálcio e fosfato que permanecem 

na solução, limitando assim a profundidade de penetração destes sistemas 

(HANNIG; REINHARDT; BOTT, 1999; OLIVEIRA et al., 2002). Assim, as camadas 

hibridas formadas são mais delgadas e tags resinosos mais curtos e finos, quando 

comparados com o sistema etch-and-rinse (HANNIG; REINHARDT; BOTT, 1999;  

IMAZATO et al., 1997; PHRUKKANON; BURROW; TYAS, 1999). 

O sistema adesivo de dois passos (Clearfil SE Bond), composto pelos 

monômeros MDP e HEMA, com pH aproximadamente de 2,0, causa dissolução da 
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camada de esfregaço e mínima remoção dos smear plugs, é facilmente infiltrado na 

dentina desmineralizada e faz adesão química com os íons cálcio da hidroxiapatita 

(KUBO et al., 2001), formando camada hibrida (INOUE et al., 2000; OSORIO et al., 

2003; TOLEDANO et al., 2003). Entretanto, o sistema adesivo One Up Bond F com 

monômeros MAC-10 e HEMA, apresenta pH de 1,4 que é baixo o suficiente para 

remover a camada de esfregaço e os smear plugs (CHAN et al., 2003; SANO et al., 

1995; TAY; PASHLEY, 2001; TAY; PASHLEY, 2003), sendo capaz de formar 

camada hibrida (HALLER, 2000; OSORIO et al., 2003; TOLEDANO et al., 2003). 

Ambos os sistemas possuem como solvente a água e ambos possuem 

monômeros metacrilatos e carga inorgânica. Dessa maneira, percebe-se que os 

sistemas possuem semelhanças de composição, formam camadas híbridas 

parecidas e, provavelmente, estes fatores implicam na semelhança do 

comportamento dos mesmos frente ao teste de tração em dentina, quando sem 

irradiação com laser de Er,Cr:YSGG.  

Neste estudo, a interação Condição de irradiação X sistemas adesivos foi 

estatisticamente significante em dentina. Para as condições de irradiação com (b) e 

sem refrigeração ar-água (c) obtivemos maior resistência adesiva para o sistema 

adesivo auto-condicionante de dois passos (Clearfil SE Bond) em relação ao sistema 

etch-and-rinse (SB) e o sistema auto-condicionante de passo único (OU), que, por 

sua vez, não apresentaram comportamento adesivo diferente quando comparados 

entre si. 

A irradiação laser provoca alterações micro-estruturais e micro-rupturas das 

fibras colágenas (RAMOS et al., 2002). Sabe-se que caso a estrutura da rede de 

fibras colágenas esteja comprometida, a difusão dos monômeros adesivos entre as 

fibras colágenas será incompleta comprometendo assim a formação da camada 
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híbrida (NAKABAYASHI; KOJIMA; MASUHARA, 1982; PASHLEY et al., 1993), pois 

esta para ser resistente não precisa ser espessa, e sim, apresentar uma completa 

infiltração dos monômeros adesivos na rede de colágeno (TAY et al., 2000). 

Adicionalmente, a irradiação laser com fluência de 2,8J/cm2 ablacionou a 

dentina, alcançando temperaturas superiores a 800°C, e deste modo causou perda 

de água da estrutura dental circundante aos pontos de ablação, que clinicamente 

era observada como áreas levemente esbranquiçadas na superfície da dentina. Esta 

dentina desidratada pode influenciar na hibridização, pois os adesivos que utilizam 

solventes à base de água (One Up Bond F) ou etanol/água (Adper Single Bond) 

necessitam de uma superfície dentinária úmida para uma ótima condição de 

formação de camada hibrida (Van MEERBEEK et al., 2001). Deste modo, a 

desidratação da dentina irradiada, associada com alterações na micro-estrutura da 

rede de fibras colágenas, podem ter influenciado negativamente na eficiência do 

sistema adesivo etch-and-rinse (Adper Single Bond) e do sistema adesivo auto-

condicionante de passo único (One UP Bond F). 

Quando observamos que a adesão do sistema auto-condicionante de dois 

passos Clearfil SE Bond, não foi influenciada pela irradiação com laser de 

Er,Cr:YSGG, com ou sem refrigeração, reforçamos nossas suposições, uma vez que 

o fabricante indica que este adesivo pode ser utilizado em dentina seca. 

Sabe-se que a irradiação da dentina com laser de Er,Cr:YSGG, sem 

refrigeração ar-água, com potência de 0,25W, favorece aumento da resistência da 

dentina à ação dos ácidos (ANA, 2007), podendo promover maiores obstáculos para 

a formação da camada híbrida. A morfologia peculiar da superfície irradiada sem 

refrigeração ar-água, pode adicionar efeitos adversos tanto na fase mineral e na 

estrutura de colágeno. Deste modo, pode dificultar o condicionamento ácido, não 
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expondo adequadamente as fibras colágenas, dificultando a difusão dos monômeros 

adesivos na dentina, formando camada hibrida irregular, reduzindo assim sua 

resistência adesiva quando comparada com o substrato não irradiado. 

Para o sistema etch-and-rinse (Adper Single Bond) e para o sistema auto-

condicionante de um passo (One Up Bond F) as alterações supra citadas, tanto de 

morfologia, como de aumento de resistência à ação dos ácidos, dificultou a 

adequada difusão dos adesivos. 

O primer ácido do sistema auto-condicionante de dois passos Clearfil SE 

Bond foi desenvolvido para atravessar a camada de esfregaço e smear plugs, e 

aderir à dentina subjacente, não somente através de micro-retenções, mas também 

com uma adesão química entre o monômero MDP e os íons Cálcio presentes no 

substrato (YOSHIDA et al., 2004). Quando a dentina é irradiada com laser de 

Er,Cr:YSGG sem refrigeração, supõe-se que a maior área de superfície, devido aos 

derretimentos e recristalizações superficiais da dentina, está presente com cálcio 

fixado, favorecendo a adesão química do sistema. 

Dos 18 grupos experimentais, 16 apresentaram maior freqüência de fraturas 

adesivas (Tabela 5.4). Entretanto, nos dois grupos de esmalte irradiados quando foi 

aplicado o sistema adesivo auto-condicionante de dois passos a freqüência maior de 

fratura foi do tipo mista. Este resultado pode ser dependente de uma maior adesão 

química deste sistema com o substrato, devido à presença do monômero adesivo 

MDP associado a uma maior fragilidade da camada fusionada de dentina sobre o 

substrato dentinário (WALSH; ABOOD; BROCKHURST, 1994), além de menor 

infiltração dos monômeros adesivos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

  

 De acordo com a metodologia empregada, os resultados obtidos permitem-

nos concluir que: 

 

 

7.1 A irradiação com laser de Er,Cr:YSGG reduz a adesão ao esmalte 

independente do sistema adesivo utilizado e da condição de irradiação. 

 

 

7.2 Para esmalte não irradiado, a resistência de união dos sistemas adesivos 

auto-condicionante de dois passos e etch-and-rinse, apresentam desempenho 

semelhante, sendo superior ao sistema adesivo auto-condicionante de passo único. 

 

 

7.3 A irradiação de dentina com laser de Er,Cr:YSGG não altera a resistência 

adesiva do sistema auto-condicionante de dois passos independente da condição de 

irradiação. 

 

 

7.4 Em dentina não irradiada com laser de Er,Cr:YSGG, a resistência de união do 

sistema adesivo etch-and-rinse é superior à dos sistemas auto-condicionantes, que 

apresentam desempenho semelhante entre si. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Representações gráficas do teste de diagnostico da amostra para o substrato esmalte 
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Figura An B1 –  representação gráfica da distribuição normal dos resíduos (MPa) 
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Figura An B2 – representação gráfica dos resíduos dos dados (MPa) 
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Figura An B3 – representação gráfica do histograma dos resíduos (MPa) 
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Figura An B4 – representação gráfica do resíduo dos valores (MPa) 

 

 

 

 

 

 



 81
 
 

ANEXO C – Representações gráficas do teste de diagnostico da amostra para o substrato dentina 
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Figura An C1 –  representação gráfica da distribuição normal dos resíduos (MPa) 
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Figura An C2 – representação gráfica dos resíduos dos dados (MPa) 
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Figura An C3 – representação gráfica do histograma dos resíduos (MPa) 
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Figura An C4 – representação gráfica do resíduo dos valores (MPa) 
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