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RESUMO 

 
 
 

Neste estudo, o objetivo foi avaliar, in vitro, o comportamento de três sistemas 

adesivos dentários (SAD), sendo dois autocondicionantes Clearfil SE Bond – 

Kuraray Co (CSEB) e Xeno III – Dentsply (X-III) e um condicione e lave de 3 passos 

Scothbond Multi-Purpose Plus - 3M ESPE (SBMP), no que se refere à inibição de 

lesões recidivantes de cárie em dentina, frente à um desafio cariogênico bacteriano, 

que utilizou uma cepa de Streptococcus mutans. Além destes materiais, foi inserido 

no estudo um controle negativo (CN), o qual não recebeu tratamento adesivo. A 

amostra formada por terceiros molares humanos (n=40) foi preparada com 

cavidades Classe V e restaurada com a resina composta (RC) Z250 (3M ESPE), 

deixando-se um nicho na interface restauração/dente na parede gengival em 

dentina. Os quatro grupos experimentais (n=10) foram submetidos ao desafio 

cariogênico para o desenvolvimento das lesões durante 30 dias. Foi realizada em 

microscopia óptica de luz (MOL) a medição das variáveis: profundidade da lesão de 

parede, extensão da lesão de parede e profundidade da lesão externa e em MEV 

(Microscopia Eletrônica de Varredura) a análise morfológica das lesões de cárie 

formadas. Os dados referentes às lesões foram analisados através de Análise de 

Variância, testes auxiliares, além do Teste de Brown e Forsythe, com grau de 

significância de 5%. A metodologia adotada foi capaz de desenvolver lesões 

externas e de parede e de padronizar uma fenda entre restauração/dente. Em 



relação às variáveis estudadas, concluiu-se que o CSEB apresentou menores lesões 

de parede em profundidade e extensão do que os demais SAD, e que os resultados  

do X-III foram similares estatisticamente ao SBMP para as mesmas variáveis. 

Quanto a profundidade da lesão externa, todos os SAD tiveram comportamento 

semelhante. 

 
Palavras-Chave: Cárie secundária - sistema adesivo dentário - adesivos 
autocondicionantes -  Streptococcus mutans  
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ABSTRACT 
 
 
 
The aim of this study was to evaluate the in vitro behavior of three dental adhesive 

systems (DAS), namely the two self etching Clearfil SE Bond – Kuraray Co (CSEB) 

and Xeno III – Dentsply (X-III) as well as the three-step etch and rinse Multi-Purpose 

Plus – 3M ESPE (SBMP), concerning the inhibition of secondary dentine caries in the 

face of a bacterial cariogenic challenge using Streptococcus mutans. Besides the 

aforementioned material, a negative control group (NC) which did not receive any 

adhesive treatment was included in this study. The sample, which consisted of 

human third molars (n=40), in which class-V cavities prepares were restored with the 

composite resin (CR) Z250 (3M ESPE). An interfacial gap was left between teeth and 

restorations in the dentinal gingival wall. The four experimental groups (n=10) were 

exposed to a cariogenic challenge during 30 days. Light Optical Microscopy (LOM) 

was used to measure wall caries lesion depth, wall caries lesion extension and outer 

caries lesion depth. SEM (Scanning Electron Microscopy) was the method chosen for 

the morphological analysis of the formed carie lesions. The data regarding lesions 

was analyzed through Analysis of Variance and Component of Variance Model in 

addition to the Brown-Forsythe test at a 5% significance level. The adopted 

methodology could develop external and wall lesions, also standardizing a gap 

between restorations and teeth. About the studied variables, it was possible to 

conclude that CSEB presented the smallest wall lesions both in depth and extension, 

and the X-III and SBMP results were 



statistically similar concerning the same variables. Regarding outer lesion depth, all 

DAS showed similar behaviour. 

 
Keywords: secondary caries – dental adhesive system – self etching adhesive -  
Streptococcus mutans  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A lesão de cárie recidivante é um problema odontológico ainda com alta 

incidência nos dias de hoje (ARNOLD et al., 2007a; BURKE et al., 2001; 

DIONYSOPOULOS et al., 1998; FONTANA et al., 1996; ITOTA et al., 2002; KIDD; 

TOFFENETTI; MJÖR, 2002; LOBO et al., 2005a; MJÖR, 1998). A razão pela qual a 

doença ocorre é um dado importante para que o cirurgião dentista evite novos 

fracassos, já que o seu tratamento resulta, do ponto de vista clínico, no alargamento 

da cavidade, no enfraquecimento do elemento dental e em agressões à polpa. Para 

o paciente, o desconforto do tratamento, o tempo e o valor despendidos são fatores 

que também devem ser lembrados pelo profissional. 

 O método bacteriano para o desenvolvimento de lesões artificiais de cárie in 

vitro é amplamente utilizado, pois o mesmo é capaz de formar lesões semelhantes 

àquelas que ocorrem in vivo além de permitir o estudo do comportamento dos 

materiais restauradores frente às espécies bacterianas e seus produtos (FONTANA 

et al., 1996; GAMA-TEIXEIRA, 2007; GILMOUR; EDMUNDS; DUMMER, 1990; 

LOBO et al., 2005b). 

A capacidade do dente restaurado em resistir a um novo processo de cárie 

também deve ser considerada na escolha do material restaurador, tendo em vista 

que a infiltração de fluídos, bactérias e produtos bacterianos entre a restauração e o 

dente pode causar, além da sensibilidade pós-operatória, a recidiva de cárie nas 

paredes da cavidade (SANO et al., 1995). As características fisico-químicas 

(solubilidade, permeabilidade, contração, corrosão) e a performance clínica dos 

materiais (habilidade em manter as cavidades seladas mesmo sob umidade e cargas 
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mastigatórias, por exemplo) estão ligadas a longevidade do procedimento 

restaurador realizado.  

A dentina é um substrato heterogêneo, composto por colágeno, hidroxiapatita 

e água. Morfologicamente, caracteriza-se pela presença de túbulos e canalículos em 

toda sua extensão, que lhe conferem permeabilidade e elasticidade. O mecanismo 

básico de retenção das restaurações de resina à dentina ocorre quando os cristais 

de hidroxiapatita, dissolvidos por ácidos, são substituídos pelo adesivo que ali se 

polimeriza e torna-se mecanicamente embricado nas porosidades criadas (VAN 

LANDUYT et al., 2007). 

Tendo em vista que os sistemas adesivos dentários (SAD) ocupam uma 

posição estratégica entre a restauração e o dente e estão intimamente em contato 

com as paredes cavitárias, seria interessante que esses também possuíssem 

propriedades antibacterianas que fossem capazes de dificultar, ou até impedir, a 

penetração de microorganismos por essa via, ou que o grau de interação 

resina/dentina fosse tal que impedisse a degradação provocada pelos ácidos 

produzidos pelas bactérias cariogênicas.  

Alguns autores verificaram em seus estudos que quando um SAD forma uma 

camada híbrida autêntica, ou seja, quando todo substrato dental é corretamente 

desmineralizado e totalmente infiltrado pelos monômeros resinosos, esta camada é 

capaz de resistir à degradação por ácidos (BRESCHI et al., 2008; HASHIMOTO et 

al., 2003; ITOTA et al., 2002; NAKABAYASHI;  SAIMI, 1996) e oferecer desta forma 

uma certa proteção à estrutura remanescente subjacente. 

Por outro lado, uma camada híbrida mal formada, com a presença de poros, 

é passível de sofrer nanoinfiltração (PIOCH et al., 2001; SANO et al., 1995), 

principalmente se os monômeros adesivos resinosos não alcançam a dentina 
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desmineralizada em toda sua profundidade (CAL-NETO; MIRANDA; DIAS, 2004; 

PIOCH et al., 2001). 

Um dos intuitos do uso do SAD autocondicionante é justamente minimizar as 

falhas ocorridas durante a hibridização da dentina devido à grande profundidade 

desmineralizada pelo ácido fosfórico dos SAD condicione e lave. Nos SAD 

autocondicionantes os monômeros ácidos desmineralizam a dentina 

simultaneamente à infiltração dos monômeros resinosos, o que diminui o risco de 

haver fibras colágenas não hibridizadas ao final da aplicação do SAD (LUZ; ARANA-

CHAVEZ; GARONE-NETTO, 2005; TOLEDANO et al., 2001). Além disso, a redução 

de passos clínicos de aplicação do produto minimiza a possibilidade de falhas 

durante o procedimento. 

Atualmente, esta tendência à simplificação tem sido objetivo dos fabricantes e 

dos profissionais. No entanto, a efetividade da adesão obtida com estes produtos 

parece ser menos efetiva (BRESCHI et al., 2008; PEUMANS et al., 2005; VAN 

LANDUYT et al., 2005) e por isto favorecer a nanoinfiltração e recidivas de cárie. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Cárie Secundária 

 

 

A cárie dentária é uma doença de natureza multifatorial, que envolve a 

interação de uma microbiota acidôgenica, com potencial metabólico para a produção 

de ácidos; e acidúrica, capacidade de sobreviver em ambientes com pH ácido; sobre 

uma superfície dental susceptível, estimulada por uma dieta rica na ingestão 

freqüente de carboidratos fermentáveis (KIDD; FEJERSKOV, 2004) 

A cárie secundária, recorrente ou recidivante é aquela que ocorre nas 

margens das restaurações, por processo similar ao que causa a cárie primária 

(MJÖR, 1998).  

Black ao definir os princípios dos preparos cavitários para amálgama, já 

preconizava a extensão dos preparos à áreas menos susceptíveis à cárie para 

previnir lesões secundárias. A cárie secundária, observada desde os primórdios da 

Dentística Restauradora, é até hoje amplamente estudada, e tem grande importância 

na prática clínica, já que continua sendo a maior causa de substituição de 

restaurações (ARNOLD et al., 2007a; BURKE et al., 2001; DIONYSOPOULOS et al., 

1998; FONTANA et al., 1996; ITOTA et al., 2002; KIDD; TOFFENETTI; MJÖR, 1992; 

LOBO et al., 2005b; MJÖR, 1998). 

Kidd, Toffenetti e Mjör (2002) em revisão sobre cárie secundária verificaram 

que esta foi a razão mais comum para a troca de restaurações, independentemente 

do material restaurador, exceto para cimento de silicato e cimento de ionômero de 
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vidro (CIV). Os autores salientaram que as restaurações falham por dois motivos 

principais: o primeiro seria pelo desenvolvimento de uma nova lesão de cárie ao 

redor da restauração ou em outro local do dente, e a segunda razão seria pelo uso 

de uma técnica restauradora inadequada, que resulta em falhas e excessos 

marginais, quebra de cúspides adjacentes às restaurações, contato interproximal 

inadequado, anatomia inadequada e desgaste oclusal.  

Mjör e Qvist (1997) realizaram estudo com o objetivo de avaliar clinicamente 

falhas marginais de restaurações de amálgama e compósitos. Um questionário 

especialmente elaborado para esse fim foi distribuído a participantes de um curso 

sobre restaurações com resina composta (RC) na Dinamarca. Os clínicos foram 

questionados sobre as 5 primeiras restaurações de amálgama e as 5 primeiras de 

compósito que foram substituidas por eles devido à falhas marginais após o curso. 

Os resultados mostraram que o diagnóstico mais freqüente foi o de cárie secundária 

localizada predominantemente ao longo da margem gengival da restauração, tanto 

para as de amálgama quanto para as de compósitos.  

Mjör (1998) baseou-se na prática clínica de profissionais para estudar a 

localização das lesões de cárie secundária por eles diagnosticadas. A lesão de cárie 

recorrente foi classificada quanto a sua localização: gengival, oclusal/incisal, ou em 

outro local da restauração. De maneira geral, de 80% a 90% da cárie secundária 

estava localizada na parede gengival, independentemente do tipo de restauração ou 

material utilizado. Algumas razões para a falha na parede gengival das restaurações 

com resina composta são apontadas pelo estudo: contração de polimerização, 

principalmente se grandes volumes de resina composta são fotopolimerizados à 

partir da face oclusal do preparo, e uso de matrizes metálicas e cunhas não 

reflexivas. Além disso, um preparo com margem gengival sem esmalte é uma 
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condição menos favorável à adesão. Frente à dificuldade de se diagnosticar lesões 

de cárie recorrentes o autor recomenda que parte da restauração seja removida para 

facilitar a inspeção da região. 

Sobre esta dificuldade no diagnóstico da cárie secundária, Mjör e Toffenetti 

(2000) consideraram que há uma escassez de dados científicos sobre o assunto e 

salientaram que os parâmetros mais confiáveis para sua detecção são a 

consistência, a dureza e a coloração do esmalte e/ou dentina acometidos. O 

acúmulo de placa, segundo os autores idêntico àquele que causa a cárie primária, é 

apontado como o fator predominante para o desenvolvimento de lesões recorrentes, 

sendo que a superfície da resina composta é mais propícia à formação do biofilme 

dental do que outros materiais, por exemplo o amálgama. A revisão de literatura 

realizada pelos autores mostrou ainda uma pobre correlação entre a presença de 

fendas e a ocorrência de cárie secundária, sendo este fator somente um facilitador 

do processo.  

O estudo de Burke et al. (2001) examinou as razões que levaram um grupo 

de profissionais da Inglaterra a realizar restaurações dentais e também a substituí-

las, correlacionando esses dados com fatores como idade, sexo, risco de cárie, 

oclusão e higiene oral de cada paciente tratado. Os dados mostraram que a cárie 

primária foi o principal motivo para a realização de restaurações e que a cárie 

secundária foi responsável pela maioria das trocas realizadas. Foi verificado que 

devido à cárie secundária foram refeitas 51% das restaurações com amálgama, 35% 

das com compósitos, 20% das com cimento de ionômero de vidro e 39% daquelas 

feitas com compômeros, sendo as restaurações de Classe II as mais 

frequentemente realizadas. De maneira geral, as restaurações de amálgama tiveram 
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maior longevidade do que aquelas de compósitos e daquelas de cimento de 

ionômero de vidro. 

Com o objetivo de analisar as mudanças nos procedimentos restauradores 

na Finlândia, Forss e Widström (2001) enviaram questionários sobre a prática clínica 

aos profissionais deste país. A análise dos dados mostrou que a cárie primária foi o 

maior motivo para se executar restaurações em adultos jovens (17-29 anos). A cárie 

secundária e a fratura do dente e/ou da restauração foram os principais motivos para 

realização de restaurações entre indivíduos de 30 anos ou mais. Foi constatado 

também que a resina composta foi o material restaurador eleito em 74,9% das 

restaurações realizadas e que infelizmente a durabilidade dos procedimentos 

realizados com esse material foi muito menor (5 anos) quando comparado com o 

amálgama (12 anos). 

Mjör et al. (2002), utilizaram metodologia similar para pesquisar as 

mudanças que ocorreram na prática restauradora da Islândia. Os resultados 

mostraram que o maior motivo para a realização de restaurações foi a troca de 

restaurações inadequadas (47,2%), seguido pelas cáries primárias (45,3%) e por 

outros motivos que não envolviam lesões de cárie (4,5%). A cárie secundária foi o 

motivo predominante para a troca de restaurações de todos os tipos. Na Islândia, os 

materiais estéticos tornaram-se os mais usados, mas a cárie secundária continuou 

sendo o principal motivo para a condenação de restaurações. 

Mjör (2005) estudou o diagnóstico clínico da cárie recorrente e constatou 

que a freqüência de trocas de restaurações em adultos, por esse motivo, foi em 

torno de 50% em diversos países. 

Para Arnold et al. (2007a) a cárie secundária é a maior razão para o 

insucesso de coroas protéticas. Os autores concluiram através de estudo em 
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molares com coroas que apresentavam lesões recorrentes naturais em comparação 

com lesões desenvolvidas quimicamente que, sob análise em Microscopia de Luz 

Polarizada (MLP) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), as lesões 

desenvolvidas in vitro apresentaram o mesmo aspecto das naturais, sem os sinais 

de dentina reacionária. 

Dentro do estudo da doença cárie, temos o entendimento da formação do 

biofilme na superfície dental. Considerando-se uma seqüência temporal, inicialmente 

ocorre a formação de uma camada proteica acelular, principalmente glicoproteínas 

salivares, denominada “película adquirida”. A adesão de células bacterianas simples, 

principalmente Streptococcus e Actinomyces, acontece através da união da adesina 

da superfície bacteriana à moléculas complementares específicas (receptores) 

presentes na película, num período aproximado de 4 horas (GIBBONS, 1989; 

MONTANARO et al., 2004).  Ao completar-se 24 horas, ocorre o crescimento das 

bactérias aderidas, levando à formação de microcolônias distintas e à partir desse 

momento o biofilme passa por inúmeros processos, principalmente relativos à 

interação entre as espécies bacterianas, que levam ao seu amadurecimento 

(MARSH; BRADSHAW, 1995). A influência dos materiais restauradores neste 

processo ainda não é bem definida na literatura (MONTANARO et al., 2004; 

THOMAS et al., 2008). 

Havia uma tendência de se considerar a placa dental como uma entidade 

única e uniforme, que foi abandonado depois de comprovações que ela muda, 

morfologicamente e bateriologicamente, de acordo com o dente e a sua localização 

no arco dental e de acordo com o local no qual ela se acumula, uma placa supra-

gengival é diferente da sub-gengival, por exemplo (ROSAN; LAMONT, 2000).  
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A formação do biofilme na superfície dental próxima aos materiais 

restauradores e neles próprios é um fator a ser considerado quando trata-se da 

etiologia da cárie secundária (GAMA-TEIXEIRA et al., 2007; MONTANARO et al., 

2004). As lesões recorrentes estão frequentemente associadas a um elevado 

número de S. mutans e Lactobacillus na superfície da lesão, porém Fontana et al. 

(1996) consideram que o tipo de material restaurador pode afetar esta composição. 

Montanaro et al. (2004) confirmaram que a adesão e a colonização por S. 

mutans ATCC 25175 ocorre na ausência de proteínas salivares específicas, num 

período menor do que 4 horas. Os resultados ainda revelaram que a adesão às 

resinas microhíbridas testadas (Clearfil APX, Solitaire 2 e Z250) foi similar àquela 

ocorrida na superfície de uma tira de poliestireno utilizada como controle. 

Thomaz et al. (2008) realizaram estudo in situ sobre a composição da placa 

dental, em relação ao processo de cárie primária e secundária, próxima à resinas 

compostas. A hipótese testada foi que mais bactérias cariogênicas são encontradas 

quando o material restaurador está presente do que quando há somente a estrutura 

dental. Espécimes constituídos de esmalte e dentina com e sem material restaurador 

foram colocados em próteses totais de 8 indivíduos durante 20 semanas. A 

composição microbiológica da placa da região proximal, a associação entre as 

bactérias cariogênicas e a auto-fluorescência vermelha da placa foram verificadas. A 

cada 4 semanas os espécimes foram microrradiografados e depois de 1 e 20 

semanas foram feitas fotografias fluorescentes e foram colhidas amostras de placa. 

As culturas foram realizadas com todas as cepas anaeróbicas, Streptococcus 

mutans, lactobacilos, cândida e Actinomyces odontolyticus. Em relação aos 

S.mutans, não foi encontrada relação entre a profundidade da lesão e a sua 

presença. Depois de 20 semanas uma alta proporção de S.mutans combinado à 
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lactobacilos foi encontrada próxima aos espécimes restaurados em comparação com 

os não restaurados. Este achado, fez com que os autores concluíssem que a 

ecologia de uma superfície com lesão de cárie primária difere daquelas de lesões 

próximas à resina composta, e que a cárie secundária próxima à resina composta 

pode ser diferente do processo primário. 

Uma das maiores causas de desenvolvimento de cárie está relacionada 

com a oferta de carboidratos, entre eles a sacarose, e a freqüência com que isso 

ocorre (AIRES et al., 2006; FEATHERSTONE, 2004). Uma dieta rica em sacarose 

pode mudar a composição da microbiota, pois a sua metabolização gera um 

ambiente ácido que inibe o crescimento de algumas bactérias do biofilme e privilegia 

as mais acidúricas. Os processos de adesão e da consolidação da matriz do biofilme 

também são modificados por produtos da metabolização da sacarose pelos 

micoorganismos.  Pelo exposto, conclui-se que há uma relação forte entre a 

presença de sacarose e o desenvolvimento do biofilme cariogênico. 

Dentro desta perspectiva, Aires et al. (2006) conduziram estudo in situ 

sobre a relação entre a concentração de sacarose e o potencial cariogênico. Os 

achados permitiram concluir que 1% de sacarose em solução é menos cariogênica 

do que 5% ou valores maiores, e que o limiar da concentração de sacarose para a 

formação de um biofilme cariogênico é de 5%, não havendo diferença significante 

para soluções à 10% e 20%. 

Segundo o aspecto histopatológico, a cárie secundária apresenta 

particularidades que foram descritas por Hals e Nernaes (1971). Nestas lesões estão 

presentes duas áreas distintas, denominadas de lesão externa ou de superfície, e 

lesão de parede. A formação da lesão externa acontece como resultado do acúmulo 

de placa na superfície dental, de maneira idêntica à formação da cárie primária. A 
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lesão de parede só pode se desenvolver quando há infiltração de fluídos, bactérias, 

moléculas e íons de hidrogênio entre a restauração e o dente, e se caracteriza por 

formar uma curva em direção à parede da cavidade partindo da lesão externa 

(GILMOUR e EDMUNDS, 1998; KIDD; TOFFENETTI; MJÖR, 1992). 

 

 

2.2 Métodos de indução de cárie in vitro 

 

 

O processo de formação de cárie pode ser simulado in vitro por dois 

métodos artificiais (FEATHERSTONE, 1996), que são frequentemente empregados 

por se aproximarem dos fenômenos que ocorrem in vivo, e por permitir o controle 

das demais variáveis de um ambiente experimental (GROSSMAN; MATEJKA, 1999). 

O método químico usa ácidos, geralmente acético ou lático, para a 

desmineralização dos tecidos dentais. Já o método microbiológico ou bacteriano 

emprega cepas de microorganismos de cariogenicidade previamentente conhecida 

para que o produto ácido do metabolismo destes desmineralize a estrutura dental 

(FEATHERSTONE, 1996).  Ambos os processos são aceitos e são capazes de 

desenvolver, in vitro, cáries primárias e secundárias semelhantes àquelas que 

ocorrem naturalmente in vivo (GROSSMAN; MATEJKA, 1999; LOBO et al., 2005a). 

Mas, segundo Gilmour, Edmunds e Dummer (1990), o modelo bacteriano é o que 

mais se aproxima das condições encontradas in vivo. Fontana et al. (1996) 

consideram como vantagens do sistema bacteriano a possibilidade de se investigar 

a etiologia e a prevenção das lesões de cárie, o potencial cariogênico de diversas 

espécies bacterianas e a  cariogenicidade das dietas. Há na literatura estudos que 
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comparam as duas metodologias e que apontam seus aspectos positivos e 

negativos, e destacam aspectos relevantes observados nas duas técnicas. 

Grossman e Matejka (1999) realizaram estudo a fim de descrever e 

comparar a ocorrência de lesões secundárias e as suas características histológicas, 

com sua parte externa e de parede, em esmalte e dentina, quando obtidas por 

método microbiológico e por método químico. Dentre os 20 grupos experimentais, 

foram estudadas cavidades Classe I preparadas em pré-molares humanos e 

restauradas com a combinação de amálgama, material de forramento e verniz, e 

cavidades não restauradas. Para o método bacteriano, foi utilizada a cepa de S. 

mutans ATCC 25175 em meio de cultura com 3% de sacarose e para o método 

químico, os espécimes foram submetidos à meio ácido (pH 4), utilizando-se o ácido 

lático. Em ambas metodologias o tempo de desenvolvimento das lesões foi de 36 

dias. Toda a amostra, em secções de 100-120µm embebidas em água, foi analisada 

sob MLP. Entre outras conclusões, os autores verificaram que ambas metodologias 

foram capazes de desenvolver cárie in vitro. O método químico produziu lesões 

regulares desenvolvidas na interface dente/restauração. A observação das lesões 

formadas pelo método bacteriano (principalmente para os grupos que tinham 

cavidades restauradas) mostrou que, para esta metodologia, o desenho da interface 

dente/restauração formou diversos ambientes, que eram mais ou menos propícios 

ao desenvolvimento da doença. 

Lobo et al. (2005a) estudaram lesões de cárie secundárias em torno de 

restaurações com diversos materiais. Foi empregado o método microbiológico, que 

utilizou meio de cultura enriquecido com sacarose e inoculado com S. mutans ATCC 

25175, e o método químico, através de ciclagem de pH. O conteúdo mineral das 

lesões foi avaliado pelo teste de microdureza e a profundidade da lesão pela MLP. 
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Os autores consideraram que ambas metodologias apresentaram resultados 

similares, e que os materiais tiveram comportamento semelhante, porém acreditam 

que o método químico está mais próximo das condições encontradas in vivo por 

permitir o processo de desmineralização-remineralização. A grande vantagem vista 

pelos autores no método microbiológico é a possibilidade de testar o comportamento 

dos materiais frente às espécies bacterianas. 

Muitos estudos disponíveis na literatura empregam o método bacteriano de 

indução de cárie in vitro. Dummer, Edmunds e Green (1982) apresentaram uma 

técnica de banhos seqüênciais para a desmineralização do esmalte humano através 

da ação bacteriana utilizando-se uma cultura de S. mutans NCTC 10832 em meio 

com sacarose. Os dentes esterilizados foram colocados em tubos de ensaio 

suspensos por fios de aço. Cada tubo de ensaio recebeu 20 ml do meio de cultura e 

foi encubado a 37ºC por 48h para a verificação da ausência de contaminantes. Após 

este período, os dentes foram transferidos para novos tubos com meio de cultura já 

inoculado com S.mutans crescidos e adaptados à sacarose. As trocas para um novo 

meio de cultura foram feitas a cada 24 horas durante períodos entre 7 e 26 dias. Os 

espécimes foram seccionados e reduzidos a 80 μm para observação sob MLP em 

embebição em água e quinolina. As observações revelaram que esta metodologia foi 

capaz de desenvolver lesões de cárie em esmalte com histologia similar à observada 

in vivo, com a presença da camada superficial, do corpo da lesão, zona escura e 

zona translúcida. As lesões tiveram profundidade uniforme em toda sua extensão, 

diferentemente do que ocorre in vivo, isso porque não houve variação do acúmulo de 

placa na superfície do esmalte como ocorre na cavidade oral. Os autores concluiram 

que a metodologia proposta foi capaz de produzir cárie de esmalte, in vitro, similares 

as que ocorrem in vivo. 
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Clarkson, Wefel e Miller (1984) utilizaram um modelo para desenvolvimento 

de lesões de cárie de esmalte e dentina in vitro usando S. mutans e meio de cultura 

enriquecido com dextrose e uma gelatina com cálcio, fosfato e flúor. As trocas eram 

feitas a cada 48 horas e as lesões foram analisadas depois de 2 semanas e 

semanalmente durante as 6 semanas subseqüentes. Em esmalte, a metodologia foi 

capaz de desenvolver cárie subsuperficial com características histológicas similares 

as encontradas in vivo.  Em dentina, as lesões formadas foram similares à cárie 

radicular natural, com uma zona superficial menos radiolúcida acima do corpo da 

lesão mais radiolúcido e, em alguns casos, uma faixa mais mineralizada na lesão.  

Gilmour, Edmunds e Dummer (1990) utilizaram uma técnica bacteriana in 

vitro a fim de estudar a microinfiltração ao longo das paredes cavitárias que 

receberam diferentes acabamentos e foram igualmente restauradas. Pré-molares 

humanos foram preparados com cavidades classe V no terço médio das faces 

vestibular e lingual. A amostra foi esterilizada por radiação Gama e imersa em meio 

de cultura enriquecido com 5% de sacarose e inoculado com Streptococcus mutans 

NCTC 10832. As trocas se deram a cada 24 horas por 10 dias e os testes para a 

verificação da ausência de contaminantes foram realizados periodicamente. Após o 

término do desafio, as regiões próximas às margens das restaurações 

apresentaram-se brancas e opacas, aspectos semelhantes àquelas desenvolvidas 

naturalmente. Os espécimes foram preparados para observação sob MLP 

embebidos em água e quinolina. Histologicamente as lesões apresentaram 

características próximas daquelas formadas in vivo. 

Gilmour et al. (1993) usou um sistema bacteriano para produzir lesões de 

cárie adjacentes à restaurações de amálgama e de compósitos. O objetivo do estudo 

foi mensurar as lesões externas e de parede através da MLP. A metodologia 
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empregada para o preparo do caldo bacteriano foi a mesma empregada por 

Dummer, Edmunds e Green (1982) e Gilmour (1990), com exceção do tempo de 

indução que foi estendido para 15 dias com o intuito de propiciar a formação de 

lesões de parede. A comparação da profundidade das lesões foi feita quanto ao tipo 

de material restaurador, os procedimentos de acabamento das margens (para o 

grupo compósitos), a aplicação de verniz (para o grupo amálgama) e o estresse 

térmico. O estudo confirmou que o modelo bacteriano de desenvolvimento de cárie, 

in vitro, produziu lesões nas paredes da cavidade similares àquelas formadas por 

métodos puramente químicos. 

Gilmour e Edmunds (1998) usaram a mesma metodologia de 

desenvolvimento de cárie, in vitro, já descrita nos estudos de Dummer, Edmunds e 

Green (1982), Gilmour, Edmunds e Dummer (1990) e Gilmour et al. (1993) para 

examinar a aparência histológica de lesões adjacentes à restaurações de amálgama, 

resina composta e cimento de ionômero de vidro em esmalte e dentina radicular. 

Todas as lesões formadas, quando analisadas sob MLP, foram similares àquelas 

que ocorrem in vivo, comprovando mais uma vez a eficácia desta metodologia. 

Seemanm et al. (2005) utilizaram um modelo bacteriano, in vitro, para testar 

se o efeito preventivo de selantes de fissuras convencional (Delton; J&J) e se um 

adesivo autocondicionante (Xeno III; Dentsply), no caso usado para o mesmo fim, 

seriam igualmente eficientes quando aplicados à fissuras contaminadas com saliva 

ou não contaminadas. A amostra foi submetida a um desafio cariogênico com 

Streptococcus mutans através do modelo de boca artificial, que foi capaz de produzir 

lesões de cárie secundárias. Os resultados foram obtidos através de análise e 

mensuração das lesões sob microscopia confocal. Em áreas sem contaminação com 

saliva, um número significantemente maior de lesões abaixo das fissuras foi 
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observado para o grupo Xeno III. Em áreas contaminadas não houve diferença 

estatística entre os materiais utilizados. Os autores concluiram que esse sistema 

adesivo autocondicionante não deve ser utilizado sozinho como selante de fissuras. 

Itota et al. (2005) investigaram qual a influência dos SAD 

autocondicionantes, Clearfil SE Bond (Kuraray Co) e UniFil Bond (GC Inc), e de um 

SAD condicione e lave de frasco único, Single Bond (3M ESPE), sobre a inibição de 

cárie em torno de materiais restauradores que liberam flúor (Reactmer, Shofu Inc) ou 

não (Z100; 3M ESPE). Foi empregado um método bacteriano de desenvolvimento 

de cárie, in vitro. Pré-molares humanos receberam preparos Classe V e foram 

restaurados com diversas combinações dos materiais acima mencionados. Após 14 

dias de armazenamento, os espécies foram encubados em meio de cultura com 

sacarose e S. mutans IFO 13955 durante 2 semanas, sendo o meio trocado a cada 3 

ou 4 dias. Uma solução balanceada (Solução de Hanks) foi mantida no interior dos 

elementos dentais durante todo o desafio cariogênico e trocada a cada 7 dias. A 

absorção e adsorção de água pelos sistemas adesivos e a liberação de flúor pelos 

materiais também foram mensurados.  Após a indução de cárie, os espécimes foram 

processados de modo que foram obtidas secções de aproximadamente 80 μm de 

espessura. Foram realizadas microrradiografias e através deste exame foi realizada 

a avaliação das lesões de cárie formadas na margem gengival em dentina. Neste 

momento, foram mensuradas: a espessura da camada radiopaca adjacente a parede 

gengival, a uma profundidade de 250 μm abaixo da superfície do material 

restaurador; e a profundidade da lesão externa a uma distância de 100 μm da 

margem da restauração. Concluiu-se que o SAD condicione e lave utilizado em 

conjunto com o material restaurador que libera flúor é mais eficiente no que diz 
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respeito à inibição de cáries secundárias quando comparado com os SAD  

autocondicionantes. 

Com a mesma metodologia, Itota et al. (2001) analisaram os efeitos de três 

SAD (Scothbond Multi-Purpose Plus, 3M ESPE;  Single Bond, 3M ESPE; e F2000 

primer/adesivo, 3M ESPE) no que diz respeito à liberação de flúor, inibição de cárie 

secundária e à força de união à dentina, quando utilizados em conjunto com o 

compômero F2000. Os autores testaram a hipótese de que os sistemas adesivos 

com BIS-GMA dificultam a ação do flúor proveniente do compômero, por impedir a 

passagem do mesmo para a dentina subjacente. Restaurações de classe V foram 

executadas nas faces vestibular e lingual de pré-molares humanos na região da 

união amelo-cementária. O período de indução de cárie foi de 14 dias. Através da 

análise microscópica, os espécimes reduzidos a 80μm de espessura, foram 

examinados e as lesões de cárie secundárias mensuradas. A espessura da camada 

radiopaca adjacente à parede gengival foi mensurada a uma profundidade de 250μm 

da margem externa da restauração e a profundidade da lesão externa foi medida  a 

100μm da margem gengival da restauração. Com base nas análises realizadas, os 

autores concluíram que o sistema adesivo sem BIS-GMA, F2000 primer/adesivo (3M 

ESPE), permitiu maior acúmulo de flúor na dentina proveniente do compômero, 

exibiu a camada radiopaca mais espessa e os maiores valores de adesão do 

compômero à dentina. 

Itota et al. (2002) estudaram, in vitro, a capacidade dos SAD que liberam 

flúor (Reactmer, Shofu Inc.; One-up Bond F, Tokuyama Co) de inibir lesões de cárie 

secundárias externas e de parede em dentina radicular, quando comparados com 

SAD sem flúor (Mac-Bond II, Tokuyama Co). Os autores utilizaram um método de 

indução através da ação de S. mutans, em meio enriquecido com sacarose durante 



 

 

31

14 dias. Pré-molares humanos foram restaurados com a RC com flúor Reactmer 

(Shofu Inc.), e com as RC sem flúor Lite Fill II (Shofu Inc.) e Estelite (Tikuyama Co). 

A análise do experimento foi realizada através de microrradiografias, através das 

quais foi possível a constatação do não desenvolvimento de lesões de parede em 

todos os grupos e da presença de uma camada ácido-resistente adjacente às 

restaurações. Os resultados mostraram que os SAD com flúor são eficientes na 

prevenção de lesões de parede. Em lesões externas, o ideal seria o seu uso 

juntamente com materiais restauradores que também liberam flúor. 

Gama-Teixeira et al. (2007) modificaram a metodologia proposta por 

Dummer, Edmunds e Green (1982) e Gilmour, Edmunds e Dummer (1990) 

aumentando o período de incubação e o meio de cultura utilizado. O objetivo do 

trabalho desenvolvido foi avaliar in vitro o potencial dos materiais restauradores em 

inibir cáries secundárias. O desenvolvimento das lesões por meio bacteriano fez uso 

de S. mutans ATCC 25175 em meio TSB enriquecido com 5% de sacarose. O 

desafio cariogênico se estendeu por 30 dias, com trocas realizadas a cada 48 horas, 

e foi capaz de formar cárie secundária ao redor de todos os materiais restauradores 

pesquisados. As lesões externas, com ou sem halo de inibição, foram examinadas 

sob microscopia óptica e mensuradas em extensão, profundidade e halo de inibição, 

quando presente. Sob análise em MLP foi possível a observação das camadas de 

cárie em esmalte. Foi verificado que não ocorreu lesão de parede em nenhum 

espécime, o que significou para os autores que a microinfiltração causada pelo 

processo de termociclagem foi insuficiente. O estudo concluiu que materiais que 

liberam íons (CIV, amálgama e compósitos) podem reduzir a formação de cárie 

secundária. Os autores consideraram que a complementação da metodologia com 
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uma técnica que desenvolva um nicho entre a restauração e o dente seja mais 

oportuno para o desenvolvimento de lesões de parede. 

Papagiannoulis, Kakaboura e Eliades (2002) avaliaram, in vivo e in vitro, o 

potencial anticariogênico de um CIV e uma RC usando uma metodologia que 

emprega descontinuidade padronizada entre restauração/dente. Para a etapa in 

vitro, cavidades em esmalte foram preparadas em pré-molares humanos. A parede 

oclusal da cavidade não recebeu tratamento e uma matriz metálica de 40 µm de 

espessura foi colocada entre restauração/dente para produzir uma descontinuidade 

entre eles. As cavidades foram restauradas com os materiais Ketac Fil (3M ESPE) e 

Scothbond Multi-Purpose (3M ESPE) juntamente com a RC Filtek Z250 (3M ESPE). 

Após 4 semanas de exposição ao gel de pH 4, secções de 120µm embebidas em 

água foram analisadas sob MLP. O método desenvolveu lesões nas margens 

cervicais e oclusais de todos os espécimes. As regiões com a presença da 

descontinuidade entre a restauração/dente restauradas com CIV, apresentaram 

redução no tamanho das lesões quando comparadas àquelas restauradas com RC. 

Neste mesmo local, não houve diferença entre os grupos quanto à profundidade da 

lesão. 

Para estudar a relação entre o grau de descontinuidade entre 

restauração/dente e a cárie secundária, Totiam et al. (2007) utilizaram um modelo 

bacteriano, in vitro. Os espécimes formados por blocos dentais e resina composta 

foram montados em dispositivos especiais, que permitiam a mensuração da fenda 

deixada entre eles. Levados à placas Petri, o conjunto foi esterilizado e encubado 

com S. mutans TH16 em TSB enriquecido com 1% de sacarose por 1 hora, 4 vezes 

ao dia permanecendo o restante do tempo em solução tampão. Depois de 8 dias de 

indução, os espécimes foram seccionados e observados através de microscopia 
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confocal para a medição das lesões externas e de parede formadas. O experimento 

1 verificou a influência do tamanho das fendas (50μm e 508 μm) na progressão da 

cárie ao longo da parede . O experimento 2 investigou se houve um tamanho de 

fenda (0, 254 e 1,016 e 0,25μm) que criou melhor ambiente para o desenvolvimento 

das lesões. Os resultados mostraram que o tamanho das fendas afetou o 

desenvolvimento das lesões de parede em dentina. Quanto ao tamanho das fendas, 

em esmalte e lesões de parede em dentina as fendas mais largas propiciaram o 

desenvolvimento de lesões maiores. 

 

 

2.3 Sistemas adesivos dentinários autocondicionantes 

 

 

A crescente utilização dos sistemas adesivos dentais pelos odontólogos e a 

freqüente busca pelo aprimoramento da técnica resultou no surgimento de gerações 

destes produtos, principalmente com o intuito de simplificar a sua técnica de 

aplicação (CAL-NETO, MIRANDA; DIAS, 2004). Os substratos onde agem os 

sistemas adesivos é o esmalte e a dentina, mas neste estudo atenção maior será 

dada à dentina. 

Marshall Jr et al. (1997) realiazaram um apanhado na literatura sobre o 

comportamento da dentina e dos seus componentes durante o processo adesivo de 

resinas à estrutura dental. A adesão mecânica das resinas dos sistemas adesivos à 

dentina é dificultada por características como o condicionamento preferencial da 

dentina peritubular, que resulta em abertura em formato cônico pouco retentivo dos 

túbulos dentinários; a presença do fluído dentinário; a contração de polimerização, 
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que tende a desprender os tags das paredes; o colabamento das fibras colágenas, 

que pode agir como barreira para a penetração da resina. Sendo assim, muitos 

esforços têm sido empregados para que uma união química entre os adesivos e a 

apatita e/ou aos componentes do colágeno seja conseguida. 

A umidade do substrato dentinário após o condicionamento ácido dos SAD 

condicione e lave é uma aspecto importante. No processo de secagem após 

lavagem para remoção do ácido pode ocorrer a remoção exagerada de água e 

assim colapsar as fibras colágenas da zona desmineralizada, ou então ocorrer a 

permanência de água, reduzindo a penetração dos monômeros (SANTINI, 1999). 

Ambas as situações são prejudiciais à adesão à dentina e por isso, os SAD 

autocondicionantes são atrativos, já que eles eliminam esse delicado passo clínico 

(KITASAKO et al., 2004). 

Os sistemas adesivos autocondicionantes modificam a camada de 

esfregaço e desmineralizam a dentina simultaneamente, promovendo a impregnação 

da mesma com os monômeros adesivos (LUZ; ARANA-CHAVEZ; GARONE-NETTO, 

2005; TOLEDANO et al., 2001). A eficiência da adesão à dentina depende da 

formação de uma camada híbrida efetiva, seja qual for a técnica empregada 

(KENSHIMA et al., 2006). 

Andia-Merlin, Garone-Netto e Arana-Chavez (2001) avaliaram a interação 

do sistema adesivo Scothbond Multi-Purpose Plus (3M ESPE) com a dentina. Discos 

de dentina oriundos de terceiros molares humanos foram preparados de maneira 

que uma camada de esfregaço padronizada foi formada sobre uma de suas 

superfícies. Nesta mesma face foi aplicado o SAD segundo as especificações do 

fabricante e após a sua fotopolimerização a RC Z250 (3M ESPE) foi inserida numa 

espessura de 2mm e também fotopolimerizada. Após 2 semanas de armazenamento 
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em água destilada a 37ºC, a amostra foi seccionada perpendicularmente à superfície 

tratada e a região correspondente à camada híbrida foi observada sob MEV. Os 

autores visualizaram uma região hibridizada com tags resinosos com cerca de 

100μm de profundidade e numerosos microtags. Estas estruturas foram identificadas 

em íntimo contato com as fibras colágenas, inclusive em dentina profunda não 

condicionada. Por isso, os autores concluiram que a adesão à dentina pode englobar 

também aspectos químicos. 

Metodologia similar foi utilizada por Luz, Arana-Chavez e Garone-Netto 

(2005) para avaliar a interação dos SAD com a dentina. O sistema condicione e lave 

de 3 passos Scothbond Multi-Purpose Plus, 3M ESPE  (SBMP) – controle -  e os 

sistemas autocondicionantes Clearfil Liner Bond 2, Kuraray Co (CLB) e o condicione 

e lave Prime & Bond 2.1, Dentsply (PB), utilizado sem condicionamento ácido, foram 

estudados sob os aspectos: capacidade de formação e espessura da camada 

híbrida, formação de tags e seu grau de penetração nos túbulos dentinários e 

espessura da camada adesiva. Elétron micrografias obtidas em MEV (aumentos de 

500 e 3500X) foram utilizadas para análise descritiva e para estudo matemático das 

variáveis de interesse. Foi possível a observação de uma zona de interação entre 

dentina e resina para todos os SAD estudados. O CLB mostrou uma camada híbrida 

similar à formada pelo SBMP e de melhor qualidade do que a observada para o PB. 

Diferença estatisticamente significante só foi encontrada sob o aspecto espessura da 

camada adesiva, que foi maior para o SBMP quando comparada com o PB. O 

sistema autocondicionante CLB teve a espessura da sua camada híbrida e 

profundidade de tags similares ao grupo controle SBMP. 

Kenshima et al. (2006) estudaram as características da camada híbrida 

formada por SAD autocondicionantes, de diferentes pHs, aplicados à dentina 
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humana com camada de esfregaço fina e espessa. Foram utilizados os SAD: Clearfil 

SE Bond (Kuraray Co – pH 2), Optibond Solo SE + Optibond Plus (Kerr – 1<pH<2) e 

Tyrian Self-Priming Etchand + One-Step Plus (BISCO – pH<1), e o sistema 

condicione e lave Scotchbond Multi-Purpose Plus (3M ESPE). Para a avaliação do 

efeito condicionante, os primers foram aplicados e removidos com acetona ou álcool 

antes da preparação para SEM. Para a observação dos tags e da camada híbrida, 

os SAD foram aplicados e restaurados com a RC Z250 (3M ESPE) e preparados 

para MEV de forma diferenciada para cada fim. Os resultados mostraram que o 

primer moderado não removeu totalmente o esfregaço mais espesso. Os tags 

variaram em densidade e forma segundo o SAD. A camada híbrida mais espessa foi 

a formada pelo autocondicionante forte e pelo SAD condicione e lave.  

Tendo em vista que os sistemas adesivos dentários ocupam uma posição 

estratégica entre a restauração e o dente, seria interessante que estes também 

possuíssem propriedades antibacterianas que fossem capazes de inibir, ou até 

impedir, a penetração de microorganismos por essa via. Com esse intuito, inúmeros 

materiais surgiram no mercado e foram objeto de estudo de diversos autores. 

Ferracane, Mitchem e Adey (1998) avaliaram a microinfiltração após o uso 

de dois SAD, sendo um deles com flúor. Este produto também foi investigado à 

respeito das evidências da liberação de flúor e da sua penetração da dentina. 

Cavidades classe V, com margem em esmalte e dentina, foram preparadas nas 

faces vestibular e lingual de terceiros molares humanos. As restaurações foram 

realizadas de modo a formar dois grupos experimentais: Scothbond MultiPurpose 

Plus (3M ESPE) com RC Z100 (3M ESPE) e SAD experimental com flúor com RC 

Litefil (Shofu Inc). Após armazenamento por 30 dias em água a temperatura de 

37ºC, os dentes foram submetidos ao corante com nitrato de prata, seccionados e 
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avaliados por 2 examinadores quanto à infiltração do corante nas margens de 

dentina e esmalte. Análises microscópicas foram feitas dos espécimes restaurados 

com o SAD com flúor e a presença do flúor na água na qual eles estavam estocados 

foi investigada por eletrodo específico. Foi observado um declínio na liberação de 

flúor do adesivo para a água com o passar do tempo. A infiltração nas margens de 

esmalte e dentina foi similar para ambos os adesivos. A camada híbrida formada 

pelo SAD com flúor mostrou-se descontínua. O flúor estava presente na camada 

adesiva, porém limitado a ela, sendo que a sua penetração só foi confirmada nas 

áreas onde ocorreu infiltração. 

Çehreli, Atac e Sener (2003) estudaram as propriedades antibacterianas de 

SAD autocondicionantes através de um método de difusão realizado em placas Petri 

com ágar, que mensura os halos de inibição por eles formados devido à difusão dos 

seus componentes. Os sistemas adesivos Clearfil SE Bond (Kuraray Co) , Mac Bond 

(Tokuyama Dental Corp), Imperva FL Bond (Shofu Inc), One-up BondF (Tokuyama 

Dental Corp) e Prompt-L-Pop (3M ESPE) tiveram seus primers e bonds (quando 

apresentados separadamente) testados frente a diferentes espécies bacterianas, 

entre elas o S. mutans ATCC 25175. Um sistema adesivo do sistema condicione e 

lave de frasco único (Excite, Ivoclar Vivadent) também foi testado e a solução de 

digluconato de clorexidina a 0,2% foi empregada como controle positivo. Os 

materiais foram aplicados em discos de papel absorvente e colocados em placas 

com ágar e semeadas com as cepas bacterianas. Após a incubação por 48 horas os 

halos foram medidos. Os resultados que se referem aos S. mutans mostram que o 

primer do SAD Mac Bond, o primer do adesivo Clearfil SE Bond e o Prompt-L-Pop 

foram os mais eficientes para a inibição do seu crescimento. O SAD Excite 

apresentou efeito superior ao da Clorexidina frente à inibição dos S. mutans. Através 
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da metodologia empregada, concluiu-se que os sistemas adesivos 

autocondicionantes são capazes de produzir efeitos antibacterianos em níveis 

diferentes, estando esta propriedade muitas vezes relacionada ao seu pH, e que 

clinicamente esse efeito pode sofrer interferência da dentina, da camada de 

esfregaço e do material restaurador utilizado. 

Baseren et al. (2005) investigaram a atividade antibacteriana de diferentes 

gerações de SAD (Optibond FL primer, Kerr; Single Bond, 3M ESPE; Clearfil SE 

Bond primer, Kuraray Co; Prompt L-Pop, 3M ESPE) e do verniz de clorexidina a 1%, 

(considerado controle) frente às cepas de bactérias: Streptococcus mutans, 

Streptococcus salivarius, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus. A 

metodologia empregada foi o método de difusão em ágar, com incubação por 48 

horas a 37ºC. Os resultados permitiram que os autores concluíssem que o efeito 

antibacteriano dos SAD pode estar relacionado com a característica ácida destes 

materiais. 

O trabalho desenvolvido por Feuerstein et al. (2007) empregou metodologia 

semelhante para determinar a capacidade antibacteriana de SAD 

autocondicionantes (Clearfil Protect Bond, Kuraray Co; Xeno III, Dentsply;  Prompt-L-

Pop, 3M ESPE; AdheSe, Ivoclar Vivadent) imediatamente após a aplicação e após 1, 

2, 7 e 14 dias. Além do teste de difusão em ágar, considerado padrão para este fim, 

foi relizado o teste de contato direto entre o S. mutans e os materiais. O pH dos SAD 

também foi determinado. Somente o SAD Clearfil Protect Bond apresentou halo de 

inibição no teste de difusão em ágar, o que foi atribuído à presença de moléculas de 

MDPB (brometo de metacriloiloxidodecilpiridínio) na sua composição. No teste de 

contato direto, todos os sistemas adesivos apresentaram propriedades 

antibacterianas no momento da aplicação, o que foi relacionado ao pH ácido destes 
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produtos, já que nenhum deles foi capaz de manter essa propriedade ao longo do 

tempo estudado. Foi concluído que os SAD autocondicionantes podem contribuir 

para uma eliminação imediata das bactérias residuais nas paredes cavitárias, porém 

como não houve um efeito duradouro da ação antibacteriana, estes produtos não 

exercem uma proteção contra a microinfiltração e conseqüentemente não previnem 

a cárie secundária. 

Wang e Spencer (2005) observaram que os SAD autocondicionantes se 

tornaram mais ácidos e então testaram se o grau de conversão dos monômeros 

ácidos na interface e nos túbulos dentinários foi suficiente para que ela seja auto-

limitante. Superfícies em dentina, obtidas de 3º molares humanos, foram lixadas 

para formação de uma camada de esfregaço e tratadas com o SAD Promp L-Pop 

(3M ESPE). Posteriormente foram armazenadas em solução salina por 24 horas a 

temperatura de 24ºC antes de serem seccionadas em 2 partes. Uma das metades foi 

analizada em MOL (Microscopia Óptica de Luz), MEV e Espectroscopia Micro-

Raman imediatamente após o corte  e a outra foi analisada da mesma forma após 

permanecer por 4 semanas em água. Foi verificado que o SAD foi capaz de 

desmineralizar a dentina e penetrar nos túbulos dentinários. Um aumento na 

desmineralização e perda da integridade adesiva ocorreram nos espécimes que 

permaneceram armazenados em água por 4 semanas. O grau de conversão dos 

monômeros adesivos foi maior na superfície da dentina do que no interior dos 

túbulos, provavelmente devido a interferência do fluído dentinário. O estudo concluiu 

que o SAD autocondicionante de pH agressivo pode causar uma desmineralização 

contínua da dentina dos túbulos dentinários, prejudincando a adesão. 

Hara et al. (2005) desenvolveram um estudo para avaliar a relação entre a 

liberação de flúor dos SAD e a sua capacidade de inibir cáries secundárias em 
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superfícies radiculares de dentes bovinos. Foram testados os materiais: Optibond 

Solo (Kerr), One-up BondF (Tokuyama Dental Corp), Prime & Bond NT (Dentsply) e 

Tenure Quick (Den-Mat). Um CIV foi usado como controle positivo e um grupo que 

não recebeu tratamento atuou como controle negativo. Toda a amostra foi 

restaurada com uma RC sem flúor (Filtek Z250, 3M ESPE). A liberação de flúor dos 

SAD foi quantificada diariamente durante a ciclagem de pH realizada para o 

desenvolvimento de cárie secundária.  Os espécimes foram seccionados e reduzidos 

a uma espessura de 100μm para análise sob MLP da dentina adjacente às 

restaurações. O CIV foi o material que mais liberou flúor, sendo o sistema adesivo 

Tenure Quick o único material que não apresentou esta propriedade. As menores 

áreas de desmineralização foram observadas no grupo do CIV, os grupos dos 

sistemas adesivos apresentaram áreas de desmineralização estatisticamente 

semelhantes entre si. Não houve lesão de parede em nenhum grupo e a maior 

percentagem de zona de inibição se deu para o CIV. Os autores concluíram que, 

embora os SAD sejam capazes de liberar flúor, eles não são capazes de inibir a 

cáries secundárias quando comparados com o CIV. Mas a liberação de flúor não 

pode ser considerada desnecessária, uma vez que ela pode promover uma 

resistência ácida nas margens da cavidade em dentina. 

O estudo de Kuramoto et al. (2005) investigou se a progressão da cárie 

radicular poderia ser estagnada pelo uso de SAD com MDPB. Foram empregados o 

método químico e bacteriano para o desenvolvimento de lesões em dentina. Após 

essa etapa, microrradiografias foram realizadas para a mensuração da profundidade 

das lesões obtidas. Os SAD de dois passos Prime&Bond 2.1 (Denstsply) e Single 

Bond (3M ESPE), o autocondicionante Clearfil Liner Bond 2 (Kuraray Co) e um SAD 

experimental com MDPB foram aplicados sobre a área desmineralizada de acordo 
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com as especificações do fabricante e então os espécimes foram novamente 

submetidos às metodologias de indução de cárie, sob as mesmas condições e 

durante o mesmo período. Além de novas microrradiografias, um espécime de cada 

grupo foi analisado sob MEV. Os autores concluiram que somente o SAD 

experimental pôde inibir a progressão da cárie radicular in vitro, pela combinação da 

atividade antibacteriana com o selamento da dentina desmineralizada. 

Brackett et al. (2004) investigaram, in vitro, a microinfiltração ocorrida em 

cavidades Classe V, com margens em esmalte e dentina, restauradas com resina 

composta. Os SAD utilizados foram: os autocondicionantes Prompt L-Pop (3M 

ESPE), considerado de agressividade forte, e One-Up Bond F (Tokuyama Dental 

Corp), considerado de agressividade intermediária, e o sistema adesivo condicione e 

lave de 3 passos Scothbond Multi-Purpose (SBMP), 3M ESPE -controle. Após 

restaurados através de técnica incremental, os espécimes foram armazenados por 7 

dias a 37ºC e submetidos à termociclagem. Foi utilizada solução de azul de metileno 

a 10% para imersão dos espécimes por 4 horas para o teste de microinfiltração. As 

secções obtidas foram examinadas sob lupa e o grau de infiltração foi mensurado 

por escores. Os resultados mostraram que todos os SAD testados impediram a 

infiltração nas margens de esmalte, ao contrário do que ocorreu nas margens em 

dentina, que foram todas infiltradas. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os SAD, porém a incidência de infiltração em dentina foi maior para 

o SBMP (50%) do que para ambos os autocondicionantes (31%). 

Peumans et al. (2005) revisaram a literatura disponível entre Janeiro de 

1998 e Maio de 2004 no que diz respeito à efetividade clínica dos SAD quando 

aplicados em cavidades Classe V de dentes hígidos. Foram colecionados dados à 

respeito da retenção da restauração em função do tempo, de modo a saber se os 
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SAD com procedimentos de aplicação simplificados são mais eficientes 

clinicamente. O material analisado mostrou que os SAD condicione e lave de 3 

passos e os autocondicionantes de 2 passos apresentaram melhor desempenho 

clínico. Já os SAD condicione e lave de 2 passos foi menos satisfatório e o 

autocondicionante de passo único foi considerado insatisfatório. Embora haja uma 

tendência à simplificação das etapas clínicas, muitos estudos apontaram que SAD 

com técnica de aplicação simplificada são menos eficientes. 

Breschi et al. (2008) discutiram resultados de pesquisas realizadas sobre a 

formação, envelhecimento e estabilidade da união adesiva, focando a sua revisão 

nos fenômenos micro e nano que ali ocorrem e que estão relacionados à 

degradação da camada híbrida. Os SAD com procedimentos clínicos mais 

simplificados têm performance inferior àqueles de mais passos, sendo que 

imediatamente após a sua aplicação, a maioria deles é favorável em termos de 

retenção e selamento, porém estas condições mudam após o seu envelheciemento. 

Gondim et al. (2008) avaliaram a atividade antibacteriana dos componentes 

de SAD autocondicionantes, fotoativados ou não, frente às cepas bacterianas 

Streptococcus mutans e Lactobacillus acidophilus, utilizando metodologia que 

verifica os halos de inibição em placas com ágar formados pela difusão dos 

componentes dos materiais testados. Os SAD testados foram: Clearfil SE Bond 

(Kuraray), Clearfil Protect Bond (Kuraray), Clearfil Tri-S Bond (Kuraray) e Xeno III 

(Dentsply). Uma quantidade de 10µl de cada material (sendo que os componentes 

foram testados individualmente e misturados) foi pipetada em discos de papel e em 

discos de dentina humana de 400µm de espessura, os quais foram colocados em 

placas Petri com BHI ágar inoculadas com as culturas bacterianas. Para controle 

positivo foi usada a solução de digluconato de clorexina 0,2% e para controle 
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negativo discos de papel e de dentina sem nenhum produto. Após incubação de 24 

horas para a cepa de S. mutans e de 48 horas para a cepa de L. acidophilus, os 

halos de inibição foram medidos. Foi concluido que: a fotoativação dos produtos 

reduziu significantemente as suas atividades antibacterianas; o SAD Clearfil Protect 

Bond (Kuraray), o qual possui MDPB na sua composição, apresentou ação 

antibacteriana frente às cepas testadas; os SAD não foram capazes de se difundir 

através da dentina com 400µm de espessura e assim não promoveram nenhuma 

ação antibacteriana. 

Para comparar o selamento de restaurações realizadas ao após tratamento 

endodôntico, Kursat et al. (2008) utilizaram raízes de dentes unirradiculares 

humanos. Os canais radiculares foram obturados de modo a restar uma cavidade 

com 3mm de profundidade na região cervical do conduto sem material restaurador 

endodôntico. Estas cavidades foram tratadas com 1 dos 6 SAD autocondicionantes 

testados (iBond, Heraus Kulzer; G-Bond, GC Co; Xeno III, Dentsply; AdheSe, Ivoclar 

Vivadent; Clearfil Protect Bond, Kuraray; Clearfil Tri-S Bond, Kuraray) e restauradas 

com a RC Renew (BISCO). A amostra foi esterelizada e imersa em meio BHI com 

indicador fenol vermelho inoculada com Enterococcus faeccalis. A infiltração 

bacteriana foi monitorada a cada 24 horas durante 4 semanas e avaliada através da 

mudança de cor do vermelho para o amarelo alaranjado. O controle positivo 

(cavidades não restauradas) infiltrou após 24 horas e nenhum dos espécimes do 

controle negativo (protegidos com verniz ácido-resistente) infiltrou. Não houve 

diferença estatística entre o grau de infiltração bacteriana entre os SAD 

autocondicionantes testados durante as 4 semanas. 

Koshiro et al. (2005) investigaram a degradação que ocorre na interface 

adesiva de restaurações Classe V comparando camadas híbridas formadas há 1 dia 
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com outras realizadas há 1 ano na cavidade oral de macacos. Os SAD testados 

foram o Single Bond (3M ESPE), condicione e lave de 2 passos; e o Unifil Bond (GC 

Co) autocondicionante de 2 passos. Todas as cavidades foram restauradas com a 

RC Z250 (3M ESPE). Após a extração dos dentes, foi determinada a força de união 

à dentina e a camada híbrida formada foi observada por MET. Nenhuma mudança 

foi observada entre a interface adesiva formada pelo SAD autocondicionante nos 

espécimes com 1 dia em comparação com os de 1 ano. Já para o SAD do sistema 

condicione e lave, foram observados sinais de degradação após 1 ano, 

principalmente na região 3µm abaixo da camada híbrida. Os autores concluiram que 

o sistema autocondicionante foi capaz de formar uma interface adesiva mais 

resistente à degradação em comparação com o sistema condicione e lave. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo deste estudo foi: 

 

Avaliar, in vitro, a influência de três sistemas adesivos dentários aplicados à 

dentina humana, frente à um desafio cariogênico bacteriano. 



 

 

46

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Material 

 

 

4.1.1 Material, Equipamento e Instrumental Para o Preparo e Restauração 

Dental 

 

 

• Ácido fosfórico 36%  Scotchbond Etchant (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA, lote 

5GF) 

• Caneta de alta rotação (Kavo do Brasil, Joinville, SC, Brasil) 

• Contra-ângulo (Kavo do Brasil, Joinville, SC, Brasil) 

• Curetas periodontais (Hu-Friedy, Chicago, EUA) 

• Detergente aniônico (Tergensol, Inodon, Porto Alegre, RS, Brasil) 

• Disco abrasivo diamantado de aço (KG Sorensen Ind. E Com. Ltda, Barueri, SP, 

Brasil) 

• Discos abrasivos de óxido de alumínio (Sof-Lex Pop-on, 3M ESPE, St. Paul, MN, 

EUA,) 

• Escova em forma de pincel (Microdont, São Paulo, SP, Brasil) 

• Fotopolimerizador Astralis 3 (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) 

• Hollemback nº 3S (Duflex, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

• Instrumento abrasivo diamantado (IAD) nº1090 (KG Sorensen Ind. E Com. Ltda, 

Barueri – SP, Brasil) 
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• Micromotor (Kavo do Brasil, Joinville, SC, Brasil) 

• Peça reta (Kavo do Brasil, Joinville, SC, Brasil) 

• Pedra pomes (SSWhite, Riode Janeiro, Brasil) 

• Pincéis descartáveis (Brenda Brush, DFL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

• Radiômetro de cura analógica Curing Light Meter – Projeto FAPESP 00/10950-6 

• Resina composta Filtek Z250 (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA, lote 6CW) 

• Sistema adesivo dentário Adper Scothbond Multi-Purpose (3M ESPE, St. Paul, 

MN, EUA, Primer lote 6BB, Bond lote 6PL) 

• Sistema adesivo dentário Clearfil SE Bond (Kuraray Co., Osaka, Japão, Primer 

lote 00670A, Bond lote 00956A) 

• Sistema adesivo dentário Xeno III (Dentsply, Konstanz, Alemanha, lote Brasil 

0605000261) 

• Taça de borracha (Microdont, São Paulo, SP, Brasil) 

• Tesoura para ouro 

• Tira de aço (Microdont, São Paulo, SP, Brasil) 

• Microscópio óptico SZ-PT (Olympus, Japão) 

• Geladeira (Cônsul, Brasil) – FAPESP 02/02003-3 

• Estufa modelo Orion 502/44, n. de série HU1815 (Fanen, Brasil) – FAPESP 

99/12518-5 
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4.1.2 Material, Equipamento e Instrumental Para o Desenvolvimento Das 

Lesões de Cárie 

 

 

• Água destilada 

• Alças plásticas estéreis e descartáveis 

• Alicate de corte 

• Amostra de Streptococcus  mutans da cepa ATCC 25175 

• Aparelho para esterilização com radiação Gama (modelo Gamacell 220, Atomic 

Energy of Canada Ltda) 

• Autoclave (modelo 103, Fabbe Primar Industrial Ltda, São Paulo, SP, Brasil 

• Balança de precisão (APX-402, Denver Instrument Company, USA) 

• Dessecador de vidro 

• Embalagens plásticas para esterilização  

• Esmalte ácido resistente (Risquè, NIASI, Taboão da Serra, SP, Brasil) 

• Espectofotômetro (BioPhotometer, Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha) 

• Estufa bacteriológica (Fanem, São Paulo, SP, Brasil 

• Fio de aço (Morelli, Sorocaba, SP, Brasil) 

• Fita para autoclave  

• Freezer 

• Fluxo laminar 

• Geladeira  

• Meios de cultura TSA e TSB (Difco-Becton, Dickinson and Company Sparks, 

Detroit, MD, EUA) 
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• Micropipetas (HabMate+, High Tech Lab, Warsaw, Polônia) e suas respectivas 

ponteiras (20 a 200UL e 100 a 1000UL) 

• Monômero Jet (Artigos Odontológicos Clássico Ltda, Campo Limpo Paulista, SP, 

Brsail) 

• Pistola para cola quente e refis de cola  

• Placas de Petri (Prolab, S. José dos Pinhais, PR, Brasil) 

• Resina acrílica ativada quimicamente (Artigos Odontológicos Clássico Ltda, 

Campo Limpo Paulista, SP, Brsail) 

• Sacarose (Inlab, Diadema, SP, Brasil 

• Vidraria (tubos de ensaio, Erlenmayer, provetas) 

 

 

4.1.3 Material, Equipamento e Instrumental Para Análise das Lesões De Cárie 

 

 

• Água deionizada 

• Cera utilidade (Epoxiglass, Diadema-SP, Brasil) 

• Curetas periodontais (Hu-Friedy, Chicago, EUA) 

• Disco diamantado de aço (KG Sorensen Ind. E Com. Ltda, Barueri – SP, Brasil) 

• Disco diamantado (Diamond Wafering Blade 4” X 0,012” X ½”, Buehler Ltd, Lake 

Buff, IL, USA) 

• Filme fotográfico (Neopan SS 120ml ASA 100, Fuji, Japão) 

• Lâminas e lamínulas de vidro 

• Lixas de carbureto de silício grana 600, 800 e 1200 (Carbinet, Buehler Ltd, Lake 

Buff, IL, USA) 



 

 

50

• Máquina para seccionamento de tecidos duros (Isomet 1000, Buehler Ltd), seus 

acessórios – FAPESP 05/04701-7; e mordente de fixação simples para amostras 

médias (Buehler Ltd, Lake Buff, IL, USA) – FAPESP 06/52207-4 

• Microscópio eletrônico de varredura (JSM 6100 Scanning Microscope, JEOL, 

Tóquio, Japão) 

• Microscópio óptico de luz convencional (Olympus, Japão) 

• Papel fotográfico (Ilford Multigrade IV, Inglaterra) 

• Paquímetro digital (Mitutoyo, Brasil) – FAPESP 05/04701-7 

• Resina poliacrílica (Arazyn 1.0 #11, Redelease, Araçariguama, SP, Brasil) e seu 

ativador (Butanox M50, Redelease, Araçariguama, SP, Brasil) 

• Software de captação e análise de imagens (Videocap / Imagelab) 

 

 

4.2 Métodos 

 

 

4.2.1 Aprovação do Projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

odontologia da Universidade de São Paulo mediante o parecer de aprovação 

Protocolo de Pesquisa nº 58/06 (Anexo A). 

 

 

 



 

 

51

4.2.2 Seleção dos Dentes 

 

 

Para este experimento foram utilizados 40 dentes terceiros molares humanos 

retidos e hígidos, indicados para exodontia por motivos ortodônticos, 

comprometimento periodontal ou impactação, cujos históricos circunstanciados 

encontram-se sob responsabilidade do Cirurgião Dentista doador dos elementos 

dentais.  

Os dentes foram previamente examinados com lupa para detectar a presença 

de lesões de cárie, mesmo que incipientes, e/ou defeitos de esmalte, sendo que 

presença de qualquer um destes fatores determinou a exclusão de dentes. Os 

elementos selecionados foram limpos com curetas periodontais e taças de borracha 

com pasta de pedra pomes e água, e estocados em água destilada a temperatura de  

4ºC até o momento do uso. 

 

 

4.2.3 Preparo da Amostra 

 

 

Para o início do experimento, a porção radicular dos 40 elementos dentais 

selecionados foi removida 3 mm abaixo do limite amelo-dentinário. Em seguida, as 

faces vestibular e lingual das coroas dentais foram separadas. Os cortes foram 

realizados com um disco diamantado de aço em baixa rotação e sob refrigeração.  
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Desta forma, os 40 elementos dentais iniciais deram origem a 80 fragmentos 

dentários, os quais foram dispostos aleatoriamente em quatro grupos experimentais 

(n= 20) (Quadro 4.1). 

 

GRUPOS EXPERIMENTAIS SAD FABRICANTE 
Grupo SBMP (controle positivo) Scothbond 

Multi-Purpose Plus 

3M 

ESPE 

Grupo CSEB Clearfill SE Bond Kuraray Co 

Grupo X-III Xeno III Dentsply 

Grupo CN (controle negativo) Sem SAD ____ 

Quadro 4.1 - Grupos experimentais, sistemas adesivos dentários (SAD) e seus respectivos 
fabricantes 

 

 

4.2.4 Preparo dos Espécimes 

 

 

4.2.4.1 Preparo Cavitário 

 

 

Os fragmentos dentários receberam preparos cavitários classe V sem bisel, 

localizados no terço cervical da face vestibular e lingual, com o ângulo cavo-

superficial oclusal do preparo localizado em esmalte e o ângulo cavo-superficial 

gengival em dentina. 

As dimensões do preparo foram padronizadas da seguinte forma: 5 mm de 

extensão no sentido mesio-distal; 2 mm de extensão no sentido cervico-oclusal; 2 

mm de profundidade. 
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Os preparos foram executados com instrumento abrasivo diamantado (IAD) 

nº 1090 em alta rotação, sob refrigeração. Foi utilizado um IAD para cada 3 preparos 

cavitários. 

 

 

4.2.4.2 Restauração 

 

 

Todas as cavidades preparadas receberam profilaxia com pasta de pedra 

pomes e água, utilizando escova em forma de pincel cônico. Na seqüência, foram 

lavadas com água e limpas com bolinhas de algodão embebidas em detergente 

aniônico sob fricção e novamente lavadas. 

A aplicação dos SAD e da RC seguiu rigorosamente as especificações dos 

fabricantes. O Quadro 4.2 mostra a composição química, modo de uso e o pH de 

cada SAD. 

O SAD Scotchbond Multi-Purpose foi utilizado como controle positivo por ser 

um adesivo condicione e lave de 3 passos, com sua efetividade adesiva consagrada 

na literatura (ANDIA-MERLIN; GARONE-NETTO; ARANA-CHAVEZ, 2001; 

KENSHIMA et al., 2006). 

Após a aplicação SAD, foi colocada na parede gengival de cada preparo, um 

pequeno fragmento de tira matriz de aço para criar um nicho artificial na interface 

adesivo/resina. A espessura da tira matriz de aço foi de aproximadamente 0,05 mm. 

Esse procedimento visou facilitar a penetração dos microorganismos e tornar viável 

o desenvolvimento de lesões de parede, características das cáries secundárias 

(DIJKMAN; ARENDS, 1992; PAPAGIANNOULIS; KAKABOURA; ELIADES, 2002) 
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(Figura 4.1A). Feito isto, tornou-se desnecessário o processo de ciclagem térmica 

e/ou mecânica dos espécimes, para se conseguir o desenvolvimento das lesões 

secundárias. 

Todas as cavidades foram restauradas com a RC Filtek Z250, inserida em 

três incrementos, fotoativados por 40 segundos através de aparelho fotoativador, 

que no momento do uso apresentava intensidade de 410 mW/cm2. 

Os fragmentos dentários restaurados foram armazenados em água destilada 

à temperatura de 37ºC e após 24 horas receberam acabamento e polimento com 

discos abrasivos de óxido de alumínio, flexíveis, com granulação decrescente, com o 

fragmento da tira matriz de aço ainda em posição para que não houvesse 

embotamento do nicho criado anteriormente. 

Os fragmentos restaurados voltaram à estocagem em água destilada, à 

temperatura de 37ºC por 7 dias antes de serem submetidos ao desafio cariogênico. 

 

 

4.2.4.3 Preparo e Montagem dos Fragmentos Dentários para o Desafio 

Cariogênico 

 

 

Cada fragmento dentário restaurado recebeu duas camadas de esmalte de 

unha ácido resistente, exceto sobre as restaurações e 1 mm ao redor das mesmas, 

permanecendo, uma área de estrutura dental ao redor das restaurações não coberta 

pelo esmalte ácido resistente (CLARKSON; WEFEL; MILLER; 1984, GAMA-

TEIXEIRA et al.,  2007). 

Com fios de aço e resina acrílica foram montadas estruturas, denominadas 

árvores, nas quais foram presos os fragmentos (Figura 4.2). Para cada grupo 
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experimental foi montada uma árvore, que tinha a finalidade de fixar os espécimes à 

tampa dos recipientes de vidro utilizado para imersão dos mesmos no caldo durante 

o desafio cariogênico.  

Esta maneira de dispor os fragmentos dentários permitiu que todos de um 

mesmo grupo experimental ficassem submersos no mesmo meio de cultura, numa 

altura similar, sem que ficassem em contato uns com os outros ou com a parede do 

recipiente de vidro. Esta disposição manteve os fragmentos imóveis durante as 

trocas, preservando a placa dental formada em torno deles. 

 

 

4.2.4.4 Esterilização da Amostra 
 

 

Como foi utilizado um modelo experimental bacteriano para a formação de 

lesões de cárie in vitro, foi necessário que a amostra estivesse livre de 

contaminação.  

A amostra, constituída por 4 quatro recipientes de vidro e suas respectivas 

árvores imersas em 300ml de água destilada, foi esterilizada através da radiação 

Gama (dose de 25 Kgy).  

 

A CBA CB
 

Figura 4.1 - Esquema representando um fragmento dentário com cavidade Classe V  e tira 
matriz de aço em posição para criar um nicho artificial na interface 
dentina/restauração (A). Em B, representação dos cortes realizados para obtenção 
dos espécimes. Em C, espécime restaurado e com nicho na na interface 
dentina/restauração 
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4.2.5 Indução de Cárie In Vitro 

 

 

4.2.5.1 Preparo e Armazenamento dos Meios de Cultura 

 

 

Foram utilizados durante todo o experimento dois tipos de meios de cultura 

para esse experimento com S. mutans: TSB e TSA  

O TSB, meio de cultura líquido, foi preparado segundo as instruções do 

fabricante e enriquecido com 5% de sacarose . A sua esterilização se deu em 

recipientes de vidro, em autoclave, à temperatura de 119°C por 20 minutos. 

Posteriormente, foi estocado em temperatura ambiente até o momento do uso. 

O TSA, um meio sólido, foi preparado segundo as instruções do fabricante e 

esterilizado em autoclave a 121°C durante 15 minutos. A seguir, dentro do fluxo 

laminar, o meio foi transferido para placas de petri (cerca de 20ml por placa) e estas 

foram mantidas 24 horas em temperatura ambiente, a fim de verificar se não houve 

contaminação durante a manipulação. Após esse período, não havendo nenhum 

crescimento de microorganismos nas placas, estas foram estocadas em geladeira. 
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Figura 4.2 - Estrutura denominada “árvore”, formada por fios de aço suspensos, 
nos quais foram presas as metades dentinárias 

 
 

SAD COMPOSIÇÃO pH MODO DE USO 
SBMP Primer: HEMA, copolímero de acrílico, 

ácidos itacônicos, água  
 
Bond: Bis-GMA, HEMA, 
dimetacrilatos, fotoiniciadores 

3,3 Fazer condicionamento ácido 
com ácido fosfórico a 36% (15s),lavar 
(15s), secar (10s). 
Fazer aplicação do primer com agitação 
por 10s, secar por 10s e remover os 
excessos. 
Aplicar o bond (10s), secar (10s), aplicar 
a luz do fotopolimerizador (10s). 
 

CSEB Primer: Água, MDP, HEMA, 
dimetacrilatos hidrofílicos, N,N-
dietanol-p-toluidina, fotoiniciador. 
 
Bond: MDP, HEMA, Bis-GMA, 
dimetacrilatos hidrófobos, 
canforquinona, silica coloidal 
silanizada, N,N-dietanol-p-toluidina. 

 

2,0 Aplicar o primer, deixando-o em 
repouso (20s). 
Secar com um leve jato de ar. 
Aplicar o Bond. 
Secar generosamente e aplicar a luz do 
fotopolimerizador por (10s). 

X-III Líquido A: HEMA, água, etanol BHT, 
silicon dioxide. 
 
Líquido B: ácido fosfórico modificado 
por metacrilato, Mono fluorofosfazena 
modificada, PEM-F, Uretano 
dimetacrilato, BHT, Canforoquinona 
Etil-4-dimetilaminobenzoato. 

1,1 Dispensar quantidades iguais  
dos líquidos A e B e misturar (5s) com 
ajuda de um aplicador. 
Aplicar e deixar em repouso (20s). 
Aplicar um leve jato de ar. 
Aplicar luz do fotopolimerizador (10s). 

 

Quadro 4.2 – Sistemas adesivos e respectivas composições, pH e instruções de uso 
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4.2.5.2 Preparo do Caldo Inóculo 

 

 

A preparação caldo inóculo foi baseada em uma metodologia previamente 

descrita por Dummer; Edmunds e Green (1982) e Gilmour, Edmunds e Dummer 

(1990), com modificações de Gama-Teixeira et al. (2007). 

Neste experimento, foi utilizada a cepa de S. mutans ATCC 25.175 com 

cariogenicidade previamente conhecida, cuja amostra é mantida congelada em 

glicerol. Com o auxílio de uma micropipeta, 100 µl dessa amostra foram transferidos 

para dois tubos de ensaio com 5ml de TSB enriquecido com 5% de sacarose, que 

foram posteriormente incubados. 

Todas as incubações realizadas durante o experimento foram mantidas em 

estufa bacteriológica em temperatura constante de 37° C. 

Após o período de 24 horas, houve crescimento bacteriano verificado pela  

turvação do caldo nos dois tubos. O caldo dos dois tubos foi semeado em duas 

placas diferentes contendo TSA através da técnica de esgotamento com o auxílio de 

uma alça plástica estéril e descartável. As placas semeadas foram então incubadas 

por 48 horas em dessecador de vidro com chama de vela acesa para que parte do 

oxigênio de dentro do dessecador fosse consumido, criando uma amosfera de 

microaerofilia, favorável ao desenvolvimento do S. mutans. Esse procedimento 

confirmou que as colônias eram de S. mutans e que não haviam contaminantes.  
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4.2.5.3 Condicionamento dos Microorganismos com Sacarose 

 

 

Após confirmado o crescimento bacteriano e a ausência de contaminantes, 

500µl do caldo de cada tubo foram transferidos para um novo tubo com 20 ml de 

TSB enriquecido com 5% de sacarose, procedimento repetido a cada 24 horas por 6 

dias.  

No sexto dia foi realizado o Teste de Gram. Uma lâmina foi preparada com o 

caldo a ser testado e observada ao microscópio com objetiva de imersão e pode-se 

verificar que houve crescimento apenas de colônias puras de S. mutans. 

Ao final desse período de condicionamento, e após a certificação de que não 

houve contaminação, o tubo que apresentou o meio com maior turvação foi 

escolhido para ser o caldo inóculo (DUMMER; EDMUNDS; GREEN, 1982; 

GILMOUR; EDMUNDS; DUMMER, 1990; modificados por GAMA-TEIXEIRA et al., 

2007). 

 

 

4.2.5.4 Determinação da Quantidade de Bactérias/ml 

 

 

A turvação foi determinada através da medição da absorbância do caldo 

inóculo obtido em espectrofotômetro - 0,812 - no comprimento de onda de 600 nm. 

O meio de cultura sem o inóculo foi considerado o parâmetro zero (DUMMER; 

EDMUNDS; GREEN, 1982; GILMOUR; EDMUNDS; DUMMER, 1990; modificados 

por GAMA-TEIXEIRA et al., 2007) (Figura 4.3). 
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A cultura mãe originou 5 diluições, ou seja, 0,5ml dessa cultura foi misturada 

a 4,5ml de água peptonada e depois de misturada, outros 0,5ml dessa diluição foi 

adicionado a outros 4,5ml de água peptonada e assim sucessivamente até a 

obtenção das diluições: 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000, 1:100000. 

De cada uma das diluições 1:1000, 1:10000, 1:100000 foi inoculado 25μl  

sobre placas com TSA  em triplicata. As placas foram incubadas em dessecador, em 

estufa a 37ºC por 48 horas. Após esse período, as placas incubadas foram 

analisadas e a diluição que apresentou melhor condição para a contagem das 

unidades formadoras de colônias (UFC) foi a de 1:10000. A média das UFC 

calculada foi igual a 5,6 X 108 UFC/ml, valor superior ao conseguido em estudo piloto 

no qual obteve-se o valor de 3 X 108 UFC/ml. 

 

 

4.2.5.5 Indução da Formação das Lesões de Cárie 

 

 

Cada recipiente de vidro contendo 300 ml de TSB enriquecidos por 5% de 

sacarose foi inoculado com 3 ml do caldo inóculo preparado, portanto todos os 

grupos experimentais foram imersos em meio de cultura proveniente de um mesmo 

caldo inóculo. Cada árvore, previamente esterilizada em irradiação gama, foi imersa 

em um destes recipientes e vedada pela tampa rosqueável nas quais elas estavam 

presas.  

A cada 24 horas, as árvores e 3 ml do meio de cultura onde elas estavam 

imersas eram transferidos para um novo recipiente de vidro com um novo meio de 
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cultura. Esse processo de indução de cárie foi realizado durante 30 dias, tempo esse 

pré-determinado por estudo piloto.  

Durante este período foram realizados testes para verificar a ausência de 

contaminação. Todos os dias, alternando-se o grupo experimental, o caldo era 

semeado utilizando-se a técnica de esgotamento em uma placa contendo TSA, que 

foi incubada a 37°C. Após 48 horas, foi verificado se todas as colônias crescidas 

apresentavam aspectos semelhantes entre si (cultura pura) e se apresentavam 

características de colônias de S. mutans (Figura 4.4). 

Além disso, a turvação do caldo era verificada para que o patamar de 

turvação fosse mantido semelhante para todos os grupos. 

Finalizado o período de desafio cariogênico, os fragmentos dentários foram 

removidos do fio de aço no qual estavam presos com auxílio de um alicate de corte. 

A placa aderida à superfície foi removida cuidadosamente com gaze e os espécimes 

foram lavados com água deionizada. O esmalte ácido resistente que delimitava a 

área das restaurações foi removido com curetas periodontais para evitar a sua 

impregnação nos espécimes durante os processos de corte e lixamento.  

Cada fragmento dentário foi estocado separadamente em recipiente plástico, 

imerso em água deionizada, em temperatura de 4ºC. 

 

 

4.2.6 Preparo da Amostra para Microscopia 

 

 

Cada fragmento dentinário foi fixado ao fundo de uma matriz de PVC com 

cera utilidade para a sua inclusão em resina poliacrílica, a fim de facilitar o 
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seccionamento dos mesmos. Passado o tempo de polimerização da resina, os 

fragmentos dentários voltaram à estocagem em água deionizada (4ºC) até o 

momento do corte. 

A máquina para seccionamento de tecidos duros, Isomet 1000, foi utilizada 

com o disco diamantado de baixa concentração para a obtenção de fatias dos 

fragmentos dentários. Os cortes foram realizados na área de interesse (parte central 

da restauração), com velocidade variando entre 200 e 250 rotações por minuto e 

carga de 0 a 50g, conforme as possibilidades (Figura 4.1B). As fatias obtidas 

(espécimes) tiveram a espessura média de 300μm (Figura 4.1C). 

A redução da espessura dos espécimes para 80-120 μm foi realizada 

manualmente com a utilização de lixas de carbureto de silício de grana 600, 800 e 

1200 e confirmadas com paquímetro digital (Figura 4.5). 

De cada fragmento dentário foram selecionadas 3 fatias centrais para o 

estudo de das lesões de cárie formadas. Estes espécimes foram montados em 

lâminas de vidro e observados sob microscópio óptico de luz com aumento de 40X 

embebidas em água. O software Videocap capturou as imagens e o Imagelab, 

através da ferramenta “cálculo de retas”, permitiu a medição das lesões de cárie em 

milímetros. 

Foram realizadas as seguintes medidas: profundidade da lesão externa, 

profundidade da lesão de parede, maior extensão da lesão de parede, profundidade 

e espessura da fenda (Figura 4.6). 

Para as medições do grupo experimental CN, utilizamos um artifício de 

técnica a fim de padronizar os parâmetros de medição devido à grande destruição e 

desmineralização das áreas de interesse. Foram traçadas retas tangentes ao 
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remanescente dental vizinho às lesões, para que um valor aproximado fosse obtido 

(Figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Pode-se notar a turvação do meio de cultura do dispositivo 
direito, o que significa que houve crescimento bacteriano 

 

 

Figura 4.4 - Teste de controle de contameminantes realizado em placa 
com TSA através da técnica de esgotamento 

 

 

Figura 4.5 - Os espécimes foram lixadas manualmente até a espessura de 
80-120μm, confirmada por paquímetro digital 
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Para uma observação mais detalhada das lesões de cárie secundária 

desenvolvidas, dois espécimes de cada grupo experimental foram escolhidos 

aleatoriamente para a análise sob MEV, cujos preparos prévios foram detalhados no 

ANEXO B. 

 

 

 
A: Dentina 

B: Restauração 

C: Fenda 

 
Figura 4.6 - Descrição das variáveis analisadas. 1- Profundidade da fenda; 2- 

Extensão da fenda; 3- Profundidade da lesão de parede; 4- Extensão da 
lesão de parede; 5- Profundidade da lesão externa. Imagem de um 
espécime do grupo experimental CSEB obtida em MOL (aumento de 
60X) 

 

 

Figura 4.7 - Figura exemplificando o artifício de técnica utilizado nos casos 
onde houve perda de parte da lesão. Imagem de um espécime do 
grupo experimental X-III obtida em MOL (aumento de 60X) 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Análise estatística 

 

 

5.1.1 Análise Descritiva 

 

 

Os 40 dentes utilizados neste estudo, cortados no sentido mésio-distal, 

formaram uma amostra de 80 fragmentos dentários não pareados. Sendo assim, 

todas os fragmentos dentários foram consideradas independentes e cada um deles 

deu origem a 3 fatias (espécimes). 

Durante a execução do estudo, alguns fragmentos dentários foram 

perdidos, o que algumas vezes levou à exclusão dos mesmos, pois não haveria 

como imputar dados para eles. As perdas foram ocasionadas pela quebra da matriz 

de aço entre a restauração/dente e por formação de lesões muito destrutivas a ponto 

de o tecido cariado ser totalmente perdido durante o corte dos espécimes. Com isto, 

os grupos experimentais passaram a ter o número de fragmentos dentários descrito 

na Tabela 5.1. 

As variáveis analisadas estatisticamente foram: profundidade da lesão de 

parede, extensão da lesão de parede e profundidade da lesão externa e estão 

descritas na Figura 4.6 do Capítulo Material e Métodos.  

As variáveis relativas à lesão de parede são as variáveis de interesse no 

estudo, pois avaliam a dimensão da lesão formada na região em que o SAD foi 
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aplicado ou onde não há SAD, no caso do grupo CN. Em princípio, esperava-se não 

haver diferença significativa entre os grupos experimentais com relação à variável 

“profundidade da lesão externa”. 

 
Tabela 5.1 - Quantidade final de espécimes para cada grupo experimental 

Grupo Quantidade final de fragmentos dentários 

SBMP 

Clearfil 

Xeno III 

Negativo 

17 

17 

16 

16 

 

 

Houve casos em que não foi possível a mensuração das variáveis 

profundidade da fenda e extensão da fenda porque a restauração se destacou do 

espécime, impossibilitando as medições. O grupo CN foi o que teve maior número 

de perdas de dados da fenda, o que provavelmente foi ocasionado pela ausência do 

SAD.  Nestes casos, os dados ausentes relativos à fenda foram imputados.  

As variáveis relativas às dimensões da fenda não foram consideradas 

variáveis de interesse deste estudo, já que estas foram padronizadas através do uso 

de uma matriz de aço com a mesma espessura para todos os espécimes. 

Entretanto, estas variáveis foram medidas com o intuito de serem utilizadas como 

co-variáveis. Porém, análises iniciais (APÊNDICE A ao D).demonstraram que estas 

medidas não tinham relação estatística com as demais variáveis e por isto as 

mesmas foram excluídas das demais análises. 

Freqüentemente, a lesão de parede formada foi contínua, ou seja, uma 

única lesão se formou, mas também ocorreu, em alguns casos, uma seqüência de 

pequenas lesões. Para esta situação, somaram-se as medidas para a variável 
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profundidade da lesão de parede e utilizou-se o valor máximo para a variável 

extensão da lesão de parede. 

Para a análise descritiva dos dados foi estimado o valor das três variáveis 

para cada espécime, utilizando-se 3 espécimes para cada fragmento dentinário. Isto 

foi realizado através do cálculo de médias, sendo que nos casos em que havia um 

ou dois espécimes sem dados no fragmento dentinário, imputou-se estes valores 

com base nos valores existentes para este mesmo fragmento. Os gráficos de médias 

com intervalos de confiança e boxplots de cada variável por grupo, além do quadro 

de resumo das médias podem ser observados no Quadro 5.1 à 5.7 e na tabela do 

APÊNDICE E. 

Foi possível observar que para a profundidade da lesão de parede e para a 

extensão da lesão de parede, o grupo CSEB parece apresentar médias menores do 

que as correspondentes aos outros grupos, enquanto que para a profundidade da 

lesão externa os resultados foram similares para todos os grupos. 
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Figura 5.1 - Médias com intervalos de confiança (95% de confiança) para 
profundidade da lesão de parede por grupo experimental 
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Figura 5.2 - Boxplots para profundidade da lesão de parede por grupo 
experimental 
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Figura 5.3 - Médias com intervalos de confiança (95% de confiança) para 
extensão da lesão de parede por grupo experimental 
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Figura 5.4 - Boxplots para extensão da lesão de parede por grupo experimental 

 
 

 

 

 
 

Figura 5.5 - Médias com intervalos de confiança (95% de confiança) para 
profundidade da lesão externa por grupo experimental 
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Figura 5.6 - Boxplots para profundidade da lesão externa por grupo experimental 
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Figura 5.7 - Gráfico de médias para todas as variáveis por grupo experimental 
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5.2 Análise inferencial 

 

 

A análise de variância ou ANOVA (KUTNER et al., 2005) foi utilizada para 

testar igualdades de médias dos diferentes grupos experimentais. A fim de 

verificarmos se os dados em questão obedecia a independência, normalidade e 

homoscedasticidade foi realizada uma análise de resíduos após a aplicação da 

ANOVA, como pode ser observado nas Figuras 5.5 à 5.7. 

Os gráficos mostraram que, para as três variáveis, os dados seguem 

aproximadamente uma distribuição normal e são independentes entre si seguindo-se 

a hipótese inicial do estudo. Também podemos considerar as variâncias dos grupos 

experimentais praticamente iguais para as variáveis profundidade da lesão de 

parede e profundidade da lesão externa. Porém, para extensão da lesão de parede a 

variância para o grupo CSEB foi menor do que para os outros grupos. Sendo assim, 

utilizamos a ANOVA somente para as variáveis profundidade da lesão de parede e 

profundidade da lesão externa, enquanto que para a variável extensão da lesão de 

parede usamos um teste que não necessita de homoscedasticidade entre os grupos. 

O teste para a variável profundidade da lesão de parede através da ANOVA 

identificou p < 0,001, ou seja, para qualquer nível de significância adotado acima 

deste valor, a hipótese de igualdade de médias foi rejeitada (APÊNDICE F). Pelo 

menos um dos grupos tem a média da medida da profundidade da lesão de parede 

diferente das demais.  

Para detectarmos as diferenças entre os grupos utilizamos intervalos de 

confiança de Tukey (KUTNER et al., 2005), com coeficiente de confiança global de 

95%. Os intervalos de confiança obtidos encontram-se na Tabela 5.4. Observou-se 
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que as médias dos grupos X-III e SBMP são iguais, assim como as do SBMP e CN e 

X-III e CN. Sendo assim, somente o grupo CSEB apresentou a média diferente dos 

outros três com relação a esta variável, havendo a indicação de que a profundidade 

da lesão de parede foi menor no grupo CSEB. 

O teste de igualdade de médias da variável profundidade da lesão externa 

utilizando-se ANOVA detectou p=0,004, ou seja, para qualquer nível de significância 

maior que 0,4% a hipótese foi rejeitada; pelo menos um dos grupos tem a média da 

profundidade da lesão externa diferente das demais (APÊNDICE G). Para detectar 

as diferenças aplicou-se o teste dos intervalos de confiança de Tukey, com 

coeficiente de confiança global de 95% (Tabela 5.6). Detectou-se que os SAD que 

apresentaram diferenças entre suas médias foram: CSEB e CN, CN e SBMP, sendo 

que a média do grupo CN foi maior do que as médias dos outros dois grupos. 
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Figura 5.5 - Gráficos de resíduos para profundidade da lesão de parede 
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Figura 5.6 - Gráficos de resíduos para extensão da lesão de parede 
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Figura 5.7 - Gráficos de resíduos para profundidade da lesão externa 
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Tabela 5.4 - Intervalos de confiança simultâneos de Tukey para diferenças de médias de 
profundidade da lesão de parede com coeficiente de confiança de 95% 

 

Média Limite Inferior Ponto Central Limite Superior 

CSEB - SBMP -1,16 -0,8 -0,45 

X-III - SBMP -0,24 0,12 0,48 

CN - SBMP -0,34 0,02 0,38 

X-III - CSEB 0,570 0,930 1,290 

CN - CSEB 0,470 0,830 1,190 

CN - X-III -0,470 -1,000 0,270 
 

 

Tabela 5.6 - Intervalos de confiança simultâneos de Tukey para diferenças de médias de 
profundidade da lesão externa com coeficiente de confiança de 95% 

 

Média Limite Inferior Ponto Central Limite Superior 

CSEB - SBMP -1,1 -0,03 0,05 

X-III - SBMP -0,07 0,01 0,09 

CN - SBMP 0,01 0,08 0,16 

X-III - CSEB -0,04 0,03 0,11 

CN - CSEB 0,03 0,11 0,19 

CN – X-III 0,00 0,08 0,16 
 

 

Para a variável extensão da lesão de parede utilizamos o teste de Brown e 

Forsythe (ALMEIDA; 2006) que exige apenas a normalidade e a independência dos 

dados. 

Inicialmente testou-se a hipótese de igualdade das médias dos quatro 

grupos. Obteve-se valor de p<0,001, ou seja, para qualquer nível de significância 

adotado acima deste valor a hipótese foi rejeitada. Tendo-se observado que pelo 

menos um dos grupos apresentou a média da profundidade da lesão de parede 

diferente das demais, foi realizado o mesmo teste de Brown e Forsythe procedendo-
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se testes de dois a dois, nos quais a hipótese testada foi a de igualdade de médias. 

Como os valores de “p” obtidos de cada teste não são globais, foi necessário 

dividirmos o nível de significância adotado (5%) pelo número de combinações dois a 

dois, resultando no valor de 0,83% para cada combinação (Tabela 5.7). A 

observação da Tabela permite concluir que o único valor de “p” não significante foi 

entre X-III e SBMP, ou seja, para a variável extensão da lesão de parede, apenas 

estes dois grupos podem ser considerados iguais (p=0,294). 

A Tabela 5.8 contém um resumo dos s testes dois a dois para cada variável, 

utilizando-se intervalos de confiança simultâneos de Tukey para profundidade da 

lesão de parede e profundidade da lesão externa e testes de Brown e Forsythe para 

extensão da lesão de parede. Analisando a tabela, podemos observar que os 

adesivos X-III e SBMP apresentam resultados iguais para as três variáveis. Além 

disso, o CSEB foi o que apresentou menores médias para as três variáveis. O grupo 

CN apresentou resultados similares aos outros para as variáveis profundidade da 

lesão de parede e profundidade da lesão externa e maiores médias para a variável 

extensão da lesão de parede. 

 
Tabela 5.7 - Resultados dos testes de Brown e Forsythe para diferenças de médias de 

extensão da lesão de parede 
 

Média Limite Inferior Ponto Central Limite Superior 

CSEB - SBMP -1,1 -0,03 0,05 

X-III - SBMP -0,07 0,01 0,09 

CN - SBMP 0,01 0,08 0,16 

X-III - CSEB -0,04 0,03 0,11 

CN - CSEB 0,03 0,11 0,19 

CN – X-III 0,00 0,08 0,16 
*F – valor crítico para o Teste de Brown e Forsythe 
p = grau de significância < 0,083 
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Tabela 5.8 - Resumo dos resultados dos testes dois a dois para cada variável 

 
≠ entre Médias 

Profundidade 
da lesão de 

parede 

Extensão 
da lesão 

de parede 

Profundidade 
da lesão 
externa 

CSEB - SBMP < 0 < 0 = 0  

X-III - SBMP = 0 = 0 = 0  

CN - SBMP = 0 > 0 > 0 

X-III - CSEB > 0 > 0 = 0  

CN - CSEB > 0 > 0 > 0 

CN – X-III = 0 > 0 = 0  
<0 = primeiro grupo menor média; >0 = primeiro grupo maior média; =0 médias 

iguais entre os grupos 
 

 

5.3 Análise morfológica 

 

 

Macroscopicamente, foi possível identificar alterações no aspecto superficial 

e de coloração dos tecidos dentais ao redor das restaurações realizadas após o 

desafio cariogênico. O esmalte apresentou-se branco e opaco e em determinados 

fragmentos dentários pode-se observar pequenas perdas de estrutura. A dentina 

apresentou-se um pouco mais amarelada e com a parência amolecida em alguns 

casos.  

A análise sob MOL permitiu a observação, em todos os grupos 

experimentais, de lesões de cárie externas e de parede (Figura 5.8), sendo que a 

última em todos os espécimes se caracterizou por formar uma curva em direção à 

parede da cavidade partindo da lesão externa (GILMOUR; EDMUNDS, 1998; KIDD; 

TOFFENETTI; MJÖR, 2002) 
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As lesões de parede observadas não foram sempre contínuas (Figura 5.9 I). 

Esta descontinuidade atesta que a metodologia empregada para a formação de um 

nicho para retenção bacteriana e desenvolvimento deste tipo de lesão foi eficiente. 

A maioria das lesões externas e de parede na margem radicular das 

restaurações mostraram uma camada superficial mineralizada, abaixo da qual foi 

observada uma zona desmineralizada considerada o corpo da lesão, sendo que 

este, em alguns espécimes, foi seguido internamente por uma faixa de esclerose. A 

Figura 5.9 I, II e III mostram as camadas de cárie observadas e descritas neste 

parágrafo. 

 

 

Figura 5.8 - Imagem obtida em MOL onde observa-se toda a 
extensão da lesão de cárie constituída por: lesão 
externa (LE) e lesão de parede (LP); R- restauração; D- 
dentina; N- nicho  

 

 

Alguns espécimes apresentaram a camada superficial mineralizada 

destruída, ou seja, a lesão apresentou-se cavitada (Figura 5.9 II). Em outros 

espécimes, as imagens sugerem que a lesão foi totalmente ou parcialmente 

removida durante o preparo dos espécimes (Figura 5.9 IV). 
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Muitos estudos utilizaram a MLP como método de estudo detalhado das 

lesões de cárie formadas in vitro. Neste experimento, as lesões apresentaram 

características tais que não permitiram o emprego do mesmo método, talvez porque 

o período de indução de cárie tenha sido maior e/ou porque a presença do nicho 

favoreceu a formação de lesões mais extensas e muitas vezes com cavitação, 

causando um grau de destruição tecidual que inviabilizou a análise em MLP..  

Por estes motivos, três espécimes de cada grupo experimental foram 

selecionados aleatoriamente para análise sob MEV. Esta análise permitiu observar 

as alterações teciduais decorrentes do desenvolvimento das lesões de cárie, em 

superfície e a integridade da interação adesivo/dentina para relacioná-la com o 

desenvolvimento das lesões. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 - Imagens de MOL dos grupos experimentais onde se vê: em I espécime do grupo 
CSEB no qual se observa lesões de cárie na parede cavitária com aspecto de 
descontinuidade (60X); em II espécime do grupo X-III, onde observa-se cavitação 
em lesão de parede (60X); em III espécime do grupo SBMP onde é possível se 
observar as camadas da lesão cariosa (60X); em IV espécime do grupo CN em que 
se observa grande perda da dentina cariada, sendo que o asterístico (*) indica a 
região onde provavelmente havia a lesão de parede, que foi perdida durante o 
processamento do espécime, o duplo asterístico (**) indica a região onde seria a 
lesão externa que também foi perdida (60X) R-restauração; D-dentina radicular; N- 
nicho; LE – lesão externa; LP – lessão de parede; E- esclerose; CL- corpo da lesão; 
CSM- camada superficial mineralizada; C- cavitação; MA- matéria amorfa 
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Na Figura 5.10 observamos em menor aumento, para todos os grupos 

experimentais, a área do nicho onde se vê a restauração, a lesão externa e a de 

parede curvando-se para o interior da cavidade adjacente a ela. As lesões externas 

observadas nas imagens de I a IV, assim como as lesões de parede são cavitadas e 

às vezes com perda tecidual, como se observa em 5.10 IV, do grupo experimental 

SBMP. Todas as imagens mostram o desenvolvimento de lesões de parede, embora 

não ocupem toda a extensão da fenda. Os mesmos espécimes vistos em maior 

aumento permitem identificar a lesão de cárie através da desorganização dentinária, 

onde não se identifica abertura de túbulos e nem a dentina intertubular. Isto foi 

observado em maior grau no espécime II e III, respectivamente dos grupos 

experimentais X-III e SBMP da Figura 5.11. Na Figura 5.11 III, do grupo experimental 

CSEB, foi possível identificar alguns túbulos e até alguns tags de resina partindo-se 

destes. Já na Figura 5.11 I, embora seja possível identificar-se túbulos dentinários, 

não se identifica nenhum tag partindo do interior destes ou outra interação entre 

adesivo/dentina, mesmo assim a dentina neste caso ainda se apresenta um pouco 

mais organizada. Na Figura 5.11 II do grupo experimental X-III vê-se uma grande 

desorganização dentinária na lesão de parede, sem identificar-se nenhuma interação 

adesivo/dentina, assim como na Figura 5.11 IV do grupo experimentalCN.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 - Elétron micrografias de varredura dos grupos experimentais, onde se vê: em I 
espécime do grupo CSEB (30X); em II espécime do grupo X-III (30X); em III 
espécime do grupo SBMP (30X); em IV espécime do grupo CN (30X). LP-lesão de 
parede; LE-lesão extrerna ; N-nicho; R- restauração; D- dentina radicular 
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Figura 5.11 - Elétron micrografias de varredura dos grupos experimentais, onde se vê: em I 

espécime do grupo CSEB (200X); em II espécime do grupo X-III (300X); em III 
espécime do grupo SBMP (400X); em IV espécime do grupo CN (300X). LP-lesão 
de parede; LE-lesão extrerna ; N-nicho; R- restauração; D- dentina radicular 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

A metodologia utilizada para formação das lesões de cárie investigadas por 

este estudo empregou uma cepa de S. mutans para que seus produtos ácidos 

desmineralizassem a estrutura dental e assim induzisse cárie in vitro. A técnica é 

amplamente empregada para este fim  e também utilizada para testar materiais 

restauradores com desafio cariogênico (CLARKSON; WEFEL; MILLER, 1984; 

DUMMER; EDMUNDS; GREEN, 1982; GAMA-TEIXEIRA et al., 2007; GILMOUR; 

EDMUNDS, 1998; GROSSMAN; MATEJKA, 1999; ITOTA et al., 2005; LOBO et al., 

2005a; TOTIAM et al., 2007). 

A literatura contempla dados controversos a respeito da ecologia bacteriana 

da cárie secundária, principalmente no que diz respeito ao tipo de material 

restaurador presente e se este exerce alguma influência no acúmulo de 

microorganismos (MONTANARO et al., 2004; THOMAS et al., 2008). Nos processos 

cariosos que ocorrem naturalmente, alguns autores consideram que a lesão 

secundária próxima à resina composta pode ter uma ecologia diferente daquela 

encontrada no processo primário (FONTANA et al.; 1996, THOMAS et al.; 2008), 

enquanto Montanaro et al. (2004) discordam neste aspecto. 

O método bacteriano empregado foi capaz de formar cárie com lesões de 

parede e externa conforme descrito por Hals e Nernaes (1971). O aspecto 

histopatológico observado sob MOL se mostrou de acordo com os achados de 

Clarkson, Wefel e Miller (1984), que descreveram as lesões externas formadas em 

dentina em estudos sob MLP e microrradiografias, como uma zona superficial menos 

radiolúcida acima do corpo da lesão mais radiolúcido e, em alguns casos, uma faixa 
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mais mineralizada na lesão. Segundo Arnold et al. (2007b), as cáries radiculares 

iniciais mostram uma zona superficial hipermineralizada e abaixo desta uma dentina 

desmineralizada. In vitro, isso pode ser explicado pela reprecipitação de íons 

dissolvidos, sendo que, in vivo, também pode ser causada pela pela precipitação de 

íons cálcio e fosfato oriundos da saliva. Dionysopoulos et al. (1998) observaram uma 

abertura em “V” no ângulo cavo-superficial de lesões de cárie artificiais em dentina 

radicular, da mesma forma que foi observado no cavo-superficial dentinário nos 

espécimes deste estudo. Uma explicação para esse fenômeno é que à remoção dos 

cristais de hidroxiapatia pela ação dos ácidos seguiu-se o colapso da matriz 

colágena, formando uma camada superficial de colágeno mais densa e deslocada 

da restauração. 

Uma análise macroscópica dos fragmentos dentinários a olho nu, permitiu a 

visualização de lesões externas de cárie em esmalte e dentina, similares às 

observadas in vivo, para todos os grupos experimentais.  Em esmalte, a estrutura se 

mostrou opaca e quebradiça e, em dentina, as lesões apresentavam cor amarelada 

e  aparência amolecida. 

Com o intuito de simular a condição in vivo, foram preparadas cavidades 

Classe V em terceiros molares humanos, obtendo-se assim diferentes condições na 

interface dente/restauração por fatores que são inerentes à técnica de preparo. 

Assim foi possível obter ambientes mais ou menos propícios ao desenvolvimento da 

doença, de acordo com Grossman e Matjeka (1999). Esta metodologia nos pareceu 

mais rica quando comparada àquela que utiliza fragmentos de dentina preparados e 

tratados com os SAD, sem a preparação de uma cavidade.  

Como fazia parte do objetivo do estudo verificar a ação dos SAD frente ao 

desafio cariogênico, optou-se por produzir artificialmente um nicho padronizado entre 



 

 

85

a restauração e o dente, para facilitar o desenvolvimento de lesões de parede 

(GAMA-TEIXEIRA et al., 2007; PAPAGIANNOULIS; KAKABOURA; ELIADES, 2002) 

Gilmour et al. (1993) e Gama-Teixeira et al. (2007) verificaram em seus 

experimentos que a termociclagem não foi capaz de provocar a microinfiltração 

necessária para o desenvolvimentos de lesões de parede, o que reforçou a iniciativa 

de complementar a metodologia com a criação de um nicho. Este agiu somente 

como um recurso coadjuvante (ARNOULD et al., 2007; MJOR; TONEFFETTI, 2000; 

SANO et al.,1999) para favorecer a infiltração bacteriana e constituir um meio 

favorável ao desenvolvimento bacteriano, ecologicamente semelhante aos sulcos e 

fóssulas (KIDD; FEJERSKOV, 2004). 

Os dados obtidos na literatura são conflitantes a respeito da correlação 

entre a presença fendas e a ocorrência de cárie secundária. Nossos resultados 

foram contrários aos de Totiam et al. (2007), que apontaram forte correlação entre o 

tamanho da fenda e a cárie formada. Embora a diversidade de conformação dos 

nichos tenha simulado o que ocorre in vivo, variando o acúmulo de placa dental 

(DUMMER; EDMUNDS; GREEN, 1982; GROSSMAN; MATEJKA, 1999), a técnica 

empregada com a utilização de matriz de aço foi capaz de produzir desenhos da 

fenda com tamanhos estatisticamente similares para todos os grupos experimentais, 

não constituindo uma covariável no estudo.  

O acabamento e o polimento das restaurações também foram padronizados 

para que a rugosidade superficial e o acabamento das margens não constituísse 

uma nova variável, já que podem favorecer o acúmulo de placa dental (KIDD; 

FEJERSKOV, 2004).  

Os SAD selecionados para este estudo apresentam diferenças significantes 

quanto a técnica de aplicação, composição, pH, viscosidade, liberação de flúor e 
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outros aspectos que podem ter influenciado nos resultados e que serão discutidos a 

seguir. 

Quanto aos resultados obtidos para a profundidade da lesão externa, era 

esperado que todos grupos experimentais apresentassem resultados semelhantes, 

pois a superfície de dentina externa não recebeu tratamento. Contudo, foi observado 

que o grupo CN apresentou maior profundidade nas suas lesões externas quando 

comparado aos grupos CSEB e SBMP e similares ao grupo X-III. A difusão de 

componentes dos SAD CSEB e SBMP pode ter ocorrido para esta região, o que 

pode ter a tornado mais resistente, porém, seguindo esta lógica, o flúor liberado pelo 

X-III deveria ter agido da mesma forma e exercido algum benefício. 

O SAD SBMP é um bom representante atual do sistema adesivo condicione 

e lave de 3 passos existente no mercado. A eficiência da união em dentina e esmalte 

promovida pelo SBMP tem sido exaustivamente relatada na literatura (ANDIA-

MERLIN; GARONE-NETTO; ARANA-CHAVEZ, 2001; BRACKETT et al., 2004; 

ITOTA et al., 2001; KENSHIMA et al., 2006;  LUZ; ARANA-CHAVEZ ; GARONE-

NETTO, 2005; VAN LANDUYT et al., 2007). Andia-Merlin, Garone-Netto e Arana-

Chavez (2001) sugerem que há uma união química dos componentes deste SAD à 

dentina porque foi observada por eles uma interação deste SAD com a dentina 

profunda não atingida pelo ácido fosfórico. 

Porém, de forma controversa a estes achados, nossos resultados 

mostraram-se pouco satisfatórios para o SBMP quando comparado com o SAD 

autocondicionante CSEB para a extensão e profundidade da lesão de parede. Uma 

possível justificativa seria a permanência de uma camada de dentina 

desmineralizada e não infiltrada pela resina do SAD abaixo da camada híbrida. O 

ácido fosfórico utilizado desmineraliza a dentina em uma profundidade da ordem de 
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4 a 5 μm (GARONE-FILHO, 2002; KOSHIRO et al., 2005), mas muitas vezes a 

penetração do adesivo não abrange esta profundidade. Esta área não infiltrada pelos 

monômeros resinosos pode ficar desprotegida, acarretar em prejuízos ao colágeno e 

à resina da camada híbrida por hidrólise e, consequentemente, levar à 

microinfiltração (BRESCHI et al., 2008; KOSHIRO et al., 2005; NAKABAYASHI; 

SAIMI, 1996). Sinais desta possível degradação não foram observados nas análises 

em MEV, talvez porque elas tenham sido mínimas ou porque as condições 

experimentais não tenham facilitado este processo.  

Outro ponto a ser considerado frente aos resultados obtidos para o SAD 

SBMP é a possibilidade de ter ocorrido colapso das fibras colágenas 

desmineralizadas, que sem o suporte dos cristais de hidroxiapatita, pela 

desidratação exagerada após lavagem do ácido, pode ter impedido a penetração 

dos monômeros adesivos (LUZ; ARANA-CHAVEZ; GARONE-NETTO, 2005). Porém, 

consideramos esta possibilidade muito remota, já que cuidados para que este evento 

não ocorresse foram tomados durante a restauração dos fragmentos dentários. 

Todas as cavidade foram secas com bolinhas de algodão, evitando assim a 

secagem demasiada e cuidando-se para que após a sua remoção, a dentina 

apresentasse um aspecto brilhante.  

Os sistemas autocondicionantes possuem monômeros ácidos capazes de 

modificar a camada de esfregaço e penetrar na dentina subjacente simultaneamente 

(MOZNER; SALZ; ZIMMERMANN, 2003; TAY; PASHLEY 2001), reduzindo a 

possibilidade de restar dentina desmineralizada sem a infiltração de monômeros 

resinosos. A agressividade da desmineralização promovida pelos primers dos SAD 

autocondicionantes é atribuída ao pH do seus monômeros ácidos (IMAZATO, 2003; 

KENSHIMA et al., 2006; KITASAKO et al., 2004; MOZNER; SALZ; ZIMMERMANN, 
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2005; TAY; PASHLEY; 2001). Alguns causam alterações mínimas na camada de 

esfregaço e na dentina, outros são capazes de dissolver totalmente a camada de 

esfregaço e incorporá-la como se fosse uma carga.  A diferença no formato dos tags 

cônicos ou cilíndricos em camada híbrida formada respectivamente por um SAD 

condicione e lave ou autocondicionante é um indício da ação simultânea dos 

monômeros ácidos e adesivos nos SAD autocondicionantes (LUZ; ARANA-CHAVEZ; 

GARONE-NETTO, 2005). 

Quanto ao aspecto pH, O CSEB possui primer com pH 2, enquanto o X-III 

apresenta pH 1.1, o que o torna um pouco mais agressivo. Este dado será analisado 

sob dois pontos de vista: a ação desmineralizadora na dentina e a ação 

antibacteriana. 

Sobre o primeiro aspecto, sabe-se que monômeros mais agressivos 

desmineralizam a dentina em maior profundidade e que podem continuar este 

processo mesmo após 4 semanas, em meio aquoso, prejudicando a adesão (WANG; 

SPENCER, 2005) de uma maneira comparável à ação do ácido fosfórico. A 

desmineralização continuada remove o suporte dos tags, causando a perda da 

integridade estrutural da camada híbrida, impedindo que os monômeros adesivos 

sejam corretamente polimerizados, o que pode resultar em microinfiltração e 

conseqüentemente, em recidivas de cárie (BRESCHI et al., 2008; TAY; PASHLEY; 

YOSHIYAMA, 2002). De certa forma, isto vem de encontro aos resultados similares 

obtidos para o SAD SBMP e para o SAD autocondicionante X-III neste estudo. 

Ambos apresentaram lesões de parede semelhante em extensão e profundidade, 

talvez porque o primer agessivo do X-III tenha agido como o ácido fosfórico do 

SBMP. Seguindo o mesmo raciocínio, o SAD CSEB, de pH moderado (pH 2), 

promoveuresultados superiores, ou seja, lesões menores em extensão e 
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profundidade, quando comparados aos outros SAD estudados e ao CN. A 

quantidade de água também pode interferir na agressividade do primer (HIRASHI et 

al., 2005), mas este aspecto não será discutido porque são poucas as informações 

dadas pelos fabricantes sobre esta proporção água-primer-resina. 

Sobre a ação antibacteriana, muitos autores consideram que ela esteja 

ligada ao pH do primer ou do ácido fosfórico (BASEREN et al., 2005; ÇEHRELI; 

ATAC; SENER, 2003; FEUERSTEIN et al., 2007; KENSHIMA et al., 2006), de forma 

que seria esperado que os grupos experimentais SBMP e X-III apresentassem 

melhores resultados que o CSEB, que possui pH moderado, mas não foi observado. 

Há indícios que estes produtos podem contribuir somente para uma eliminação 

imediata das bactérias residuais nas paredes cavitárias (GONDIM et al., 2008; 

KITASAKO et al., 2004), não sendo capazes de exercer uma proteção contra a 

microinfiltração e prevenir a recidiva de cárie (FEURSTEIN et al., 2007; ITOTA et al., 

2002), o que está de acordo com os resultados deste estudo. Mesmo quando os 

SAD apresentam na sua composição elementos antibacterianos, estes ficam presos 

à cadeia polimérica e se tornam incapazes de exercer algum efeito (GONDIM et al., 

2008). Para Kuramoto et al. (2005) resultados positivos são obtidos quando há o 

selamento adequado da dentina desmineralizada, sendo a atividade antibacteriana 

um coadjuvante, afirmação com a qual estamos totalmente de acordo. 

Além disso, clinicamente, o possível efeito antibacteriano da acidez do 

primer pode sofrer interferência da dentina e da camada de esfregaço (ÇEHRELI; 

ATAC; SENER, 2003), assim como de fatores inerentes ao material (pH, 

viscosidade, capacidade de difusão e presença de agentes antibacterianos). Para 

Imazato (2003) a maioria dos SAD autocondicionantes não mostram propriedades 

antibacterianas reais e mesmo aqueles que as tem in vitro, podem não apresentar 
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uma significância clínica relevante porque a acidez do primer pode ser neutralizada 

quando este entra em contato com a dentina e o fluido dentinário. Consideramos 

que, se houve ação antibacteriana, esta se deu somente nos primeiros momentos do 

desafio cariogênico e não foi capaz de impedir o desenvolvimento de lesões de cárie 

em nenhum grupo experimental.  

A camada híbrida formada pelos SAD autocondicionantes são consideradas 

mais delgadas do que aquela formada com o uso do SBMP (KENSHIMA et al., 2006; 

MOZNER; SALZ;  ZIMMERMANN, 2005; NAKABAYASHI; SAIMI, 1996, TAY; 

PASHLEY, 2001, VAN LANDUYT et al., 2007), porém estudos mostram que mesmo 

assim a hibridização conseguida é uniforme e contínua  (CAL-NETO; MIRANDA; 

DIAS, 2004). Sabe-se que a camada híbrida é ácido-resistente (ITOTA et al., 2002; 

PERIS et al., 2007), mas quando não é formada corretamente, é passível de sofrer 

nanoinfiltração pela penetração fluidos, oriundos da cavidade oral ou da polpa, nas 

suas porosidades. Tal evento interfere na qualidade da interface formada entre os 

SAD e a estrutura dental, principalmente a dentina (SANO et al., 1995). Isto ocorre 

independentemente da existência de uma microinfiltração (PIOCH et al., 2001; 

SANO et al., 1995), e acredita-se que o seu principal causador seja o 

condicionamento ácido em profundidades maiores do que o alcance dos monômeros 

adesivos (CAL-NETO; MIRANDA; DIAS, 2004; PIOCH et al., 2001), hipóteses que 

nossos resultados parecem confirmar. 

Este fenômeno da permeabilidade da interface adesiva também pode estar 

relacionando com a polimerização insuficiente e separação de fases dos 

componentes dos SAD , além da ativação das enzimas endógenas (BRESCHI et al., 

2008).  
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Quanto à maneira de aplicação dos SAD, atualmente têm se buscado a 

simplificação de passos clínicos, o que reduz a possibilidade de erros. A literatura 

tem mostrado porém, que esta redução excessiva acarreta em perda da efetividade 

na adesão (LUZ; ARANA-CHAVEZ; GARONE-NETTO, 2005; PEUMANS et al., 

2005; VAN LANDUYT et al., 2007). Sendo assim, considera-se os SAD condicione e 

lave de 3 passos e os autocondicionantes de 2 passos os mais satisfatórios.Em 

nossos resultados, o autocondicionante de 2 passos CSEB mostrou lesões de 

parede menores do que as do condicione e lave de 3 passos SBMP, o que 

atribuímos ao uso do ácido fosfórico como discutido anteriormente. Esta justificativa 

induz a conclusão que o SAD X-III deveria ter apresentado desempenho similar ao 

CSEB já que ambos são autocondicionantes, porém há uma diferença no modo de 

aplicação entre eles: para o CSEB o primer e o adesivo são aplicados 

separadamente, enquanto para o X-III, os líquidos são misturados no momento da 

aplicação. Geralmente, a mistura de monômeros ácidos, primer e monômeros 

adesivos na mesma solução necessita de altas concentrações de solvente para 

manter moléculas hidrófilas e hidrófobas em solução, aumentando o risco da 

permanência de solvente remanescente não evaporado, o que cria lacunas na 

camada híbrida tornando-a mais permeável (VAN LANDUYT et al., 2007).  Breschi et 

al. (2008) estão de acordo com esta constatação, assim como nossos resultados que 

mostraram lesões de parede mais extensas e profundas no grupo X-III, de aplicação 

mais simplificada, do que no grupo CSEB, que apresentou menores lesões de cárie.  

Monômeros específicos presentes na composição dos SAD 

autocondicionantes podem ter exercido influência sobre os resultados obtidos. O 

monômero PEM-F, presente na composição do X-III, é uma cadeia de metacrilatos 

que têm a função de liberar flúor após a sua adição à água. Os efeitos do flúor na 



 

 

92

composição dos materiais restauradores são amplamente descritos na literatura 

(FERRACANE; MITCHEM; ADEY, 1998; ITOTA et al., 2002; PERIS et al., 2007), 

porém não há muita evidência da quantidade de flúor liberada pelos SAD e da sua 

eficácia. Ferracane, Mitchem e Adey (1998) consideraram que a liberação de flúor 

pelos SAD seja de 5 a 90 vezes menor do que aquela que ocorre com o uso de CIV 

e CIVRM e não há certeza se todo flúor liberado penetra na dentina subjacente. De 

encontro a isto, foram os resultados do SAD X-III observados neste estudo, que 

mesmo liberando flúor levou ao desenvolvimento de lesões maiores do que o SAD 

CSEB e similares ao SBMP. Os resultados de Gondim et al. (2008) constataram que 

o X-III teve baixa atividade inibitória frente à S. mutans e L. acidophilus, mesmo 

tendo flúor na sua composição e pH agressivo. A liberação de flúor pelo X-III não foi 

capaz de inibir a desmineralização também no estudo de Ferracane, Mitchem e Adey 

(1998). Porém, não devemos considerar esta propriedade inútil, já que o flúor 

poderia promover uma resistência ácida nas margens da cavidade em dentina 

(HARA et al., 2005) ou dificultar o processo, o que deve ser investigado com 

metodologia específica para este fim. Há de se considerar também que Van Landuyt 

et al. (2007) observaram que o PEM-F é susceptível à hidrólise e que este 

componente pode desorganizar o cálcio da estrutura dental de maneira a intensificar 

a reação de desmineralização.  

Itota et al. (2002) observaram uma zona de inibição adjacente à interface 

adesiva para adesivos com flúor, porém a mesma zona foi observada também para 

SAD sem flúor por Peris et al. (2007) o que desvincula a sua formação à presença 

deste elemento. Sendo assim, nossos achados que relacionam o grau de interação 

do SAD com o grau de proteção contra o desenvolvimento de lesões secundárias 

confirmam os achados de Peris et al. (2007). 
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A alta viscosidade do SAD X-III, devido à presença do monômero hidrófobo 

UDMA de alto peso molecular, pode ter influenciado a sua atividade antibacteriana e 

a difusão do flúor pelos túbulos dentinários. Esta consideração foi feita por Gondim 

et al. (2008) e pode justificar os resultados do SAD X-III. 

O SAD CSEB possui o monômero hidrófobo 10-MDP, indicado como o mais 

eficiente em adesão química à estrutura dental (VAN LANDUYT et al., 2007), o que 

muito provavelmente explica o seu elevado grau de interação. Alguns estudos 

apontam o CSEB como um SAD eficiente com altos valores de força de união, 

comparável aos SAD condicione e lave que são o padrão ouro em adesão no que se 

refere à resistência adesiva (KENSHIMA et al., 2006). Devido aos resultados obtidos, 

acreditamos que, a metodologia aqui aplicada com desenvolvimento de lesões 

secundárias através do método bacteriano comprovou a eficácia da interação deste 

material com a dentina pela proteção oferecida ao ataque bacteriano. 

O estudo de Breschi et al. (2008) revelou que alguns SAD 

autocondicionantes de dois passos com acidez moderada podem estabelecer 

ligações químicas entre grupos funcionais carboxil ou fosfato específicos de 

monômeros, e cristais de hidroxiapatita residuais presentes no colágeno da dentina. 

Esta interação adicional age sinergicamente com a penetração superior dos 

monômeros adesivos dos sistemas autocondicionantes e pode ser uma justificativa 

para o melhor desempenho do CSEB, no que se refere à proteção ao ataque 

bacteriano. 

Neste estudo, não foi testada exatamente ação antibacteriana promovida 

pelos materiais, mas procurou-se relacionar as análises em MEV com as análises 

em MOL e análises estatísticas para verificar o grau de interação do SAD com a 

dentina e se esta interação teria influenciado na recidiva de cárie na interface 
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restauração/dente de acordo com a sua espessura e a sua quantidade de tags (LUZ; 

ARANA-CHAVEZ; GARONE-NETTO, 2005). 

O aspecto morfológico das lesões observadas em MEV nos leva a crer que 

a interação da dentina tratada com o SAD CSEB provavelmente resulta numa 

estrutura menos vulnerável ao ataque ácido bacteriano em comparação com os 

outros grupos experimentais, que mostraram uma estrutura muito mais 

desorganizada. Talvez isto tenha ocorrido porque o CSEB possui monômeros ácidos 

moderados, que desmineralizam a dentina em menor profundidade e/ou pela 

presença do 10-MDP, considerado eficiente na ligação química com a dentina.  

Nakabayashi e Saimi (1996) observaram, sob MEV e MET (Microscopia 

Eletrônica de Transmissão), que a camada híbrida foi resistente à degradação pelos 

ácidos HCl e NaOCl, o que significou para os autores que as fibras colágenas foram 

corretamente envolvidas pelos monômeros resinosos dos SAD utilizados no estudo. 

Quando as fibras colágenas são corretamente encapsuladas pela resina dos 

adesivos, o colágeno pode ser protegido da degradação pela água e por ácidos, 

assim como protegida da ação dos ácidos bacterianos durante um processo carioso 

(BRESCHI et al., 2008; HASHIMOTO et al., 2003; NAKABAYASHI; SAIMI, 1996). 

Tendo este argumento em vista, a hipótese adotada foi que os SAD seriam capazes 

de proteger a dentina durante um desafio cariogênico, inibindo a formação novas 

lesões. Os resultados deste estudo mostraram que nenhum SAD foi capaz de 

prevenir a recidiva de cárie na parede gengival em dentina, em concordância com os 

estudos de Brackett et al. (2004) e de Kursat et al. (2008). Entretanto, foi observado 

o desenvolvimento de lesões de parede com diferentes extensões em função do 

SAD utilizado, sendo que o grupo CSEB apresentou lesões menos extensas quando 

comparado com o X-III e com o SBMP.  
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Luz, Arana-Chavez e Garone-Netto (2005) verificaram que SAD CSEB e 

SBMP apresentaram mesma espessura de camada híbrida e profundidade de tags, 

porém a interação dos substratos nos dois casos parece ter sido diferente à luz dos 

nossos resultados. Kenshima et al. (2006) observaram que a camada híbrida 

formada pelo SBMP foi mais espessa do que àquela formada pelo CSEB. Estes 

resultados são contraditórios, porém ambos autores concordam que todos os SAD 

estudados são capazes de formar uma camada híbrida autêntica. 

Diferenças na composição dos SAD estudados contemplam o tipo de 

solvente presente e a presença de carga dos mesmos. Para o SBMP e CSEB o 

solvente usado é a água; já o X-III traz na sua composição água e álcool. De uma 

maneira geral, os SAD que usam álcool como solvente são considerados menos 

críticos com relação à técnica de aplicação quando comparados aos que têm água 

e/ou acetona (GARONE FILHO, 2002). Este aspecto não vai de encontro aos nossos 

achados e acreditamos que ele não tenha sido relevante, pois o passo de 

evaporação do solvente foi realizado de forma padronizada. Consideramos que este 

aspecto teria mais relevância no caso de um estudo in vivo, no qual há mais 

dificuldade de se realizar os passos clínicos de maneira ideal.  

A adição de carga na composição dos SAD contribui para diminuir a 

contração de polimerização e reforçar a camada híbrida. O CSEB possui carga na 

sua composição, enquanto SBMP e X-III não. Esta característica pode ter agido 

favoravelmente no grupo CSEB e justificar o seu melhor desempenho nos resultados 

deste trabalho, já que considera-se que a diminuição da contração de polimerização 

minimiza o processo de microinfiltração por diminuir o estresse causado sobre a 

união resina/dentina.  
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A metodologia escolhida para a análise das lesões cariosas foi a MOL e a 

MEV. Embora autores como Pereira e Sousa (2002) considerem que as fatias finas 

utilizadas nestes estudos permitem apenas uma análise bidimensional, havendo 

impreterivelmente a perda de uma informação já que estas lesões têm aspecto 

tridimensional, a literatura atual relativa à histopatologia está baseada em estudos 

bidimensionais, sendo recente os esforços para o desenvolvimento de metodologias 

para a reconstrução tridimensional das estruturas de interesse (CHEN et al, 2005). 

Neste estudo enfrentamos grande dificuldade sob este aspecto, uma vez 

que as lesões cariosas formadas foram extensas e muito sensíveis ao 

processamento. No grupo CN, essa perda se deu de tal modo que foi necessário o 

uso de um artifício da técnica de mensuração para obtermos resultados confiáveis. 

Vencidas estas dificuldades, consideramos que os resultados obtidos nos 

fornecem informações importantes a respeito da interação adesivo/dentina e de 

como se processa uma cárie recidivante em restaurações com resina composta 

utilizando-se diferentes SAD. Além disto, a metodologia adotada revelou-se eficiente 

para o objetivo do estudo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Mediante a revisão de literatura, os resultados obtidos e os fatores 

discutidos, julgamos lícito afirmar à respeito do desempenho dos SAD testados 

frente ao desafio cariogênico: 

 

7.1 Utilizando-se a metodologia empregada foi possível a formação de lesões de 

cárie, in vitro, com suas características externa e de parede similares as que 

ocorrem in vivo. Assim como, criar um nicho padronizado entre a restauração e 

o dente. 

 

7.2 O grupo experimental CSEB apresentou lesões de parede menos profundas e 

extensas do que os demais SAD estudados. Os SAD X-III e SBMP 

apresentaram-se semelhantes. 

 

7.3 Quanto à lesão externa, todos os SAD estudados apresentaram-se 

semelhantes entre si no que se refere à profundidade das lesões. 

 

7.4 Na ausência de SAD, a profundidade das lesões de parede apresentaram-se 

semelhantes às desenvolvidas na presença do X-III e SBMP, sendo que o 

CSEB apresentou lesões menos profundas. Já a extensão da lesão de parede 

foi estatisticamente menor na presença de qualquer dos SAD do que na 

ausência dos mesmos. 
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APÊNDICE A – Gráficos de dispersão com reta ajustada para o grupo CSEB 

 

 

 

APÊNDICE B – Gráficos de dispersão com reta ajustada para o grupo X-III 

 

 

 

APÊNDICE C – Gráficos de dispersão com reta ajustada para o grupo SBMP 
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APÊNDICE D – Gráficos de dispersão com reta ajustada para o grupo CN 

 
 

 

APÊNDICE E - Medidas resumo das médias por grupo experimental e variável 

 
  SBMP CSEB X-III CN 

Prof. lesão parede 0,967 0,162 1,090 0,990 
Ext. lesão parede 0,152 0,013 0,172 0,252 

Média 

Prof. lesão Externa 0,308 0,280 0,315 0,391 
Prof. lesão parede 1,770 1,017 1,765 1,933 
Ext. lesão parede 0,275 0,073 0,265 0,407 

Máximo 

Prof. lesão Externa 0,420 1,665 0,420 0,687 
Prof. lesão parede 0,000 0,000 0,540 0,390 
Ext. lesão parede 0,000 0,000 0,083 0,067 

Mínimo 

Prof. lesão Externa 0,173 0,165 0,240 0,220 
Prof. lesão parede 1,023 0,000 1,117 0,885 
Ext. lesão parede 0,167 0,000 0,163 0,264 

Mediana 

Prof. lesão Externa 0,310 0,260 0,308 0,368 
Prof. lesão parede 0,531 0,320 0,272 0,393 
Ext. lesão parede 0,078 0,022 0,058 0,091 

Desvio 
Padrão 

Prof. lesão Externa 0,071 0,100 0,054 0,105 
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APÊNDICE F – Tabela da ANOVA para a variável profundidade da lesão de parede 

 

Fonte GL SQ QM F p 
Adesivo 3 9,307 3,102 20,08 0,000 

Erro 62 9,577 0,154     
Total 65 18,884       

 

 

 

APÊNDICE G – Tabela da ANOVA para a variável profundidade da lesão externa 

 

Fonte GL SQ QM F p 
Adesivo 3 0,109 0,036 5,01 0,004 

Erro 62 0,451 0,007     
Total 65 0,56       
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Protocolo de preparação dos espécimes para observação ao MEV 

 

 

1. Tratamento com ácido clorídrico 2% durante 2 minutos de forma passiva 

2. Lavagem em água MiliQ por 2 minutos seguida de secagem com 3 jatos de ar 

3. Pós-fixação em ósmio 1% durante 1 hora 

4. Seqüência de desidratação durante 5 minutos em etanol 30%, 50%, 70%, 

80%, 90% e 95% 

5. Aplicação de HMDS por 10 minutos 

6. Metalização com ouro 
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