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Resumo   

 

Visando simplificar os passos clínicos e melhorar a adesividade dos 

sistemas de união ao esmalte e dentina, foram desenvolvidos os sistemas 

autocondicionantes. Entretanto, questiona-se se a acidez de alguns sistemas 

adesivos autocondicionantes é suficiente para produzir adequada 

desmineralização da superfície do esmalte, se comparada com 

desmineralização produzida por sistemas convencionais que usam o ácido 

fosfórico como agente condicionante. Diante de uma desmineralização 

ineficiente, pode-se presumir que haja comprometimento da qualidade de união 

imediata e de sua estabilidade ao longo do tempo para esses sistemas. Este 

trabalho objetivou investigar o efeito do aumento no tempo de aplicação dos 

sistemas autocondicionantes, One Up Bond F® e Clearfil SE Bond®  na 

resistência de união imediata ao esmalte dentário e sua estabilidade ao longo 

de 6 meses e 1 ano. Foram utilizados terceiros molares extraídos e isentos de 

cáries. O preparo dos espécimes para os testes de adesão em esmalte seguiu 

a técnica descrita por SHONO e colaboradores em 1997 para o teste de 

microtração. Sobre as superfícies de esmalte preparadas, os adesivos foram 

aplicados variando o tempo de atuação sobre as superfícies: 20 s (de acordo 

com as recomendações de ambos os fabricantes), 30 s e 45 s. Para efeito de 

comparação e adequada interpretação dos resultados, grupos adicionais foram 

realizados: aplicação do ácido fosfórico (35%) por 10 s, previamente à 

aplicação dos sistemas autocondicionantes, os quais foram aplicados em 

seguida pelo tempo recomendado pelos fabricantes (20 s), e inclusão de 

espécimes produzidos pelo sistema adesivo Single Bond (3M/ESPE), também 



sob diferentes condições de aplicação: sem condicionamento ácido prévio, 

após condicionamento por 15 s (recomendação do fabricante), 30 s e 45 s.Os 

espécimes produzidos foram testados após 24 hs de armazenagem em água e 

após 6 meses e 1 ano de armazenagem em água ou óleo mineral, para se 

determinar a estabilidade das uniões conseguidas. Os valores de resistência 

adesiva obtidos foram submetidos a ANOVA a múltiplos critérios com nível de 

significância α=0,05. Os resultados mostraram que os valores de resistência 

foram reduzidos apenas no grupo do adesivo Single Bond armazenados em 

água, durante um ano (p<0,05).  Ambos os sistemas adesivos 

autocondicionantes se mostraram estáveis a armazenagem em água, sendo 

que os valores mais regulares de resistência adesiva foram encontrados no 

grupo do Clearfil SE Bond. As mais elevadas médias de resistência de união 

foram obtidas quando os espécimes foram armazenados em óleo. O aumento 

no tempo de aplicação dos sistemas adesivos autocondicionantes não resultou 

em melhora na qualidade adesiva ao esmalte, nem alterou o comportamento 

da união ao longo do tempo.  
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1 - Introdução 

 

 O esmalte dental caracteriza-se por ser um tecido ricamente 

mineralizado (96% mineral e 4% material orgânico em peso), sendo 

considerado um tecido relativamente homogêneo se comparado com a dentina 

(70 mineral, 30% material orgânico, em peso), característica que levou vários 

autores a classificá-lo como um substrato confiável para os procedimentos 

adesivos (SWIFT, PERDIGÃO e HEYMANN59, 1995). 

 A técnica mais comum e difundida para se conseguir a adesão ao 

esmalte dental é a que utiliza um agente ácido forte para os tecidos dentais, 

como o ácido fosfórico, para desmineralizar seletivamente os prismas de 

esmalte. Essa desmineralização remove a smear layer e condiciona o tecido 

subjacente, criando porosidades e causando um aumento na energia li vre de 

superfície deste substrato (BUSSCHER, RETIEF e ARENDS6, 1987), o que 

eleva sua capacidade de molhamento. Esse procedimento cria condições para 

que haja a penetração de adesivos resinoso no interior das porosidades, 

originando, após a polimerização, os prolongamentos resinosos responsáveis 

pela retenção micromecânica de uma restauração de resina composta  

(RETIEF, et al.45, 1986). A técnica de adesão ao esmalte é considerada um 

procedimento seguro e eficaz ao longo do tempo, entretanto, requer 

minimamente 2 passos operatórios, o que, de certa forma, se tornou 

indesejável frente às tendências de simplificação de técnicas adesivas. 

 Atualmente, os fabricantes desenvolveram os adesivos 

autocondicionantes, sistemas representativos de uma tentativa de simplificação 

da técnica, através da eliminação de passos clínicos, já que não é necessária a 
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realização do condicionamento ácido responsável pela desmineralização dos 

tecidos dentais em um passo operatório isolado (MIYAZAKI et al.30, 1999). 

Esses adesivos proporcionam uma adesão aos substratos dentais através da 

ação de monômeros ácidos que penetram através da smear layer, 

condicionando o tecido mineralizado subjacente e criando os espaços que 

serão preenchidos pelos agentes adesivos, simultaneamente ao processo de 

infiltração do agente adesivo. Essa desmineralização não acontece 

indefinidamente. A ação do ácido é gradativamente reduzida pelos próprios 

subprodutos que se acumulam na solução conforme a reação prossegue. 

Estes, juntamente com a evaporação do solvente e a fotopolimerização, 

resultam em limitada ação desmineralizante dos sistemas autocondicionantes 

(YOSHIYAMA, et al.76, 2000). Uma vez tamponado, a penetração deste tipo de 

sistema adesivo no esmalte fica limitada às camadas mais superficiais, 

determinando, porém, capacidade adesiva significante (YOSHIYAMA, et al.76, 

2000). 

 Alguns desses sistemas autocondicionantes apresentam um pH mais 

elevado que o do ácido fosfórico, não sendo similarmente efetivos para a 

desmineralização dos tecidos dentais (KANEMURA, et al26. 1999). Apesar 

dessa limitada desmineralização, esses sistemas adesivos desenvolvem uma 

força adesiva satisfatória ao esmalte, parecendo não haver relação entre a 

força adesiva e espessura da região infiltrada (TAY e PASHLEY64, 2001). 

Entretanto, um subcondicionamento pode levar ao surgimento de 

prolongamentos resinosos de curta extensão ou imperfeitos, os quais podem 

apresentar-se frágeis por não estarem adequadamente protegidos pela 

estrutura do esmalte. Isto poderia permitir a infiltração de fluidos na interface 
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entre o adesivo e o esmalte, criando condições para que haja o 

comprometimento da durabilidade do vedamento marginal e da restauração 

como um todo (PERDIGÃO, et al42, 1997 e MIYAZAKI, et al31, 2000). 

 Vários autores questionam a qualidade da adesão proporcionada pelos 

agentes autocondicionantes ao esmalte. Em 1998, YOSHIYAMA et al75, 

consideraram que a adesão ao esmalte dental oferecida pelos agentes 

autocondicionantes deveria ser melhorada. Sugeriu que o tempo de aplicação 

do agente ácido do sistema adesivo autocondicionante devesse ser estendido, 

para solubilizar uma quantidade adequada de mineral, propiciando maior 

infiltração da resina e assegurando maior adesão. SATOSHI et al.52 (1999), 

reportaram que não existe nenhum dado que garanta a durabilidade da união 

entre os adesivos autocondicionantes e o esmalte. 

 Sendo o esmalte dental um tecido freqüentemente presente nos 

procedimentos restauradores que empregam sistema adesivo e que existem 

controvérsias em relação à efetividade da adesão proporcionada pelos 

sistemas autocondicionantes, torna-se de interesse clínico que se investigue a 

longevidade da adesão ao esmalte, para o melhor entendimento dos 

mecanismos adesivos que garantem a manutenção do vedamento marginal de 

uma restauração de resina composta, cujas margens estejam localizadas em 

esmalte. 
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3 – Proposição 

 

3.1 - Objetivo Geral 

 O objetivo deste trabalho é determinar os efeitos da extensão do tempo 

de aplicação de sistemas adesivos autocondicionantes na resistência de união 

ao esmalte após 24 hs de imersão em água e após 6 e 12 meses de 

armazenagem em água ou óleo. 

 

3.2 - Objetivos Específicos 

 

1) Testar a hipótese nula de que o aumento do tempo de 

aplicação dos sistemas adesivos não vai resultar em aumento 

da resistência adesiva ao esmalte. 

2) Testar a hipótese nula de que não existe relação entre o tempo 

de aplicação dos sistemas adesivos com a estabilidade de 

união ao esmalte a longo prazo. 

3) Testar a hipótese nula de que o meio de armazenagem não 

exerce influência na durabilidade da adesão ao esmalte.  
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4 - Material e Método 

 

4.1 - Seleção dos dentes 

 

Para a realização deste experimento foram utilizados 58 molares hígidos 

extraídos após assinatura pelo paciente, de um termo de consentimento livre-

esclarecido (em anexo). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FOB USP (em anexo). Após a extração, os dentes foram 

conservados em solução de timol a 0,1% e mantidos sob refrigeração até o 

momento de sua utilização. 

 

 

4.2 - Determinação do número de espécimes 

 

 O número de espécimes foi determinado pela realização de um teste 

piloto, cujos resultados foram publicados na 80a Reunião Anual da IADR (em 

anexo). Neste piloto procurou-se avaliar as diferenças existentes entre as 

médias e respectivos desvios-padrões de cada grupo experimental e, por meio 

da estatística, determinar a quantidade de espécimes necessários para cada 

um deles. 

 

 

4.3 - Preparo das superfícies de esmalte 
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 Foi utilizada uma técnica de preparo das superfícies de esmalte, 

adaptada de SHONO54 e colaboradores, em 1997. O esmalte vestibular e 

lingual do terço correspondente às vertentes lisas externas foi desgastado 

aproximadamente 0,3 a 0,5 mm, pela ação de uma ponta diamantada de 

granulação média (3098 KG Sorensen), montada em alta rotação (Figura 

4.3.1). Esse procedimento objeti vou a remoção do esmalte aprismático e 

exposição dos prismas subjacentes. A ponta diamantada foi trocada a cada 10 

dentes, para que fossem preservados os padrões de corte. Após a realização 

do desgaste, as superfícies foram analisadas em lupa microscópica, com um 

aumento de 40 vezes, para verificar a exposição inadvertida de áreas em 

dentina. Quando isso ocorria, o dente era descartado. 

 

 

 

 

 

 

 

                              
              Figura 4.3.1: preparo das superfícies do esmalte 
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4.4 - Aplicação dos sistemas adesivos 

 

 Os sistemas adesivos utilizados na pesquisa foram dois sistemas 

autocondicionantes, Clearfil SE Bond (Kuraray Med. Inc., Japão) e One Up 

Bond F (Tokuyama Inc., Japão) e um convencional de frasco único, Single  

Bond (3M ESPE, EUA).  

 Os dois sistemas adesivos foram escolhidos por representarem a nova 

geração de agentes autocondicionantes presentes no mercado. O Clearfil SE 

Bond (CSE) tem sua aplicação realizada em dois passos distintos. Um para a 

aplicação do primer ácido, com a evaporação do solvente feita através de um 

jato-de-ar pelo tempo de 20 segundos, seguida da aplicação do adesivo e 

fotopolimerização por 20 segundos. O One Up Bond F (OUB) apresenta-se 

na forma de dois frascos, mas possui um único passo na sua forma de 

aplicação. Deve-se misturar proporções iguais do conteúdo de cada frasco em 

uma única mistura que é aplicada sobre a superfície. O adesivo, quando 

misturado, apresenta-se na cor rosa, contrastando bem com o tecido dentário 

e, após sua polimerização, o mesmo assume a coloração marrom-amarelada, 

não causando nenhum prejuízo estético para a restauração.  

O adesivo Single Bond (SING) é um sistema convencional de frasco 

único, apresentando uma única solução que contém os monômeros, solvente e 

água. Sua aplicação se dá após o condicionamento da superfície como ácido 
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fosfórico, o qual deve ser removido através de um jato de água. Essa etapa de 

remoção deve ser tão longa quanto o período de ataque ácido, objetivando a 

remoção dos subprodutos da desmineralização depositados na superfície do 

substrato.  

 Os sistemas adesivos foram aplicados através de uma ponta 

dispensadora (Fig. 4.4.2 A) conforme o delineamento experimental 

apresentado a seguir: 

 

Adesivo One Up Bond F: 

Grupo 1 

 

A – Controle: Recomendações do fabricante 

 20 segundos (aplicação passiva) + fotopolimerização 

B – Experimental: 

 30 segundos (aplicação passiva) + fotopolimerização 

C – Experimental: 

 45 segundos (aplicação passiva) + fotopolimerização 

D – Experimental: 

 Ácido fosfórico a 35% por 10 segundos + adesivo/ 20 segundos 

(aplicação passiva) + fotopolimerização 

 

Adesivo Clearfil SE Bond 

Grupo 2 

 

A – Controle: Recomendações do fabricante 
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 Primer 20 segundos (aplicação passiva) + Adesivo + fotopolimerização 

B – Experimental: 

 Primer 30 segundos (aplicação passiva) + Adesivo + fotopolimerização 

C – Experimental: 

 Primer 45 segundos (aplicação passiva) + Adesivo + fotopolimerização 

D – Experimental: 

 Ácido fosfórico a 35% por 10 segundos + primer 20 segundos (aplicação 

passiva) + Adesivo + fotopolimerização 

 

Adesivo Single Bond 

Grupo 3 

A – Controle: Recomendações do fabricante 

 Ácido fosfórico a 35% por 15 segundos + Adesivo + fotopolimerização 

B – Experimental: 

 Ácido fosfórico a 35% por 30 segundos + Adesivo + fotopolimerização 

C – Experimental: 

 Ácido fosfórico a 35% por 45 segundos + Adesivo + fotopolimerização 

D – Experimental: 

 Adesivo por 30 segundos + fotopolimerização  

 

Após o tratamento adesivo das superfícies de esmalte, seguiu-se a 

aplicação da resina composta Z100 (3M ESPE, EUA, cor B3). A resina 

composta foi colocada em incrementos de aproximadamente 1 mm e 

polimerizada por 40 segundos através de um aparelho fotopolimerizador 

(Curing Light XL3000) na potência 500 mW/cm2 (Figura 4.4.2 B), medida 
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através de um radiômetro. Os incrementos foram colocados até atingir-se a 

altura de 4 a 5 mm (Fig. 4.4.2 C). As características dos adesivos bem como 

das resinas compostas,  com seus respectivos lotes, estão listados no quadro 

abaixo. 

Quadro 4.4.1 - Composição, apresentação e lote dos agentes adesivos: 

Produto Composição Apresentação Lote 

One Up Bond 

F (Tokuyama 

Corp., Japão) 

 

Primer A: MAC-10, HEMA, 

vidro a base de 

aluminiofluorsilicato, água e 

iniciador, MMA. 

Primer B: HEMA, iniciador 

Dois frascos: um 

contendo o primer 

ácido e outro o 

adesivo, sendo os dois 

misturados antes da 

aplicação. 

A(034) 

B(531) 

Clearfil SE 

Bond 

(Kuraray, EUA) 

 

Primer: CQ, MDP, HEMA 

hidrofílico, água. 

Agente de união : MDP, 

HEMA, Bis-GMA, CQ. 

Dois frascos, um 

contendo o primer 

ácido e outro o agente 

de união. 

00179A(primer) 

00167A(adesivo) 

Single Bond  

(3M/ESPE, 

EUA) 

Adesivo: ácido polialcenóico  

HEMA, etanol,  água e Bis-

GMA  

Frasco único. OEB 

Z100 

(3M/ESPE, 

USA) 

Bis-GMA, TEG-DMA, QC e 

partículas de carga 

Seringa  1HP, 1HT, 2JG, 

OHE 

Scotchbond 

Multi-Purpose 

Ácido fosfórico a 35% Frasco 1EB 
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Etchant 

(3M/ESPE, 

USA) 

 Terminada a colocação da resina composta (Figura 2C), os dentes foram 

armazenados em água deionizada, em estufa a 37°C por 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.2 - aplicação dos sistemas adesivos utilizando uma ponta 

dispensadora (A), fotopolimerização (B) e colocação da resina 

composta (C). 

 

4.5 - Confecção dos espécimes para o teste de microtração 

 

Decorrido o tempo de armazenagem, os dentes foram fixados a uma 

cortadeira (Extec Labcut 1010, Extec) e secionados seqüencialmente (Fig. 

4.5.1 A) no sentido vestíbulo-lingual, originando fatias de aproximadamente 1,0 

mm de espessura (Fig. 4.5.1 B). Cada fatia foi secionada no sentido 

longitudinal (Fig. 4.5.1 C), separando-as em hemi-secções, vestibular e lingual 

(Figura 4.5.1 D). Suas interfaces adesivas foram reduzidas para áreas de 

secção transversal de aproximadamente 0,8 mm2, através do desgaste com 

A B C 
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pontas diamantadas finas (1093F KG Sorensen), girando em alta rotação 

(Figura 4.5.1 E), deixando-os com formato semelhante a uma ampulheta 

(Figura 4.5.1 F). As pontas diamantadas eram descartadas a cada 30 

espécimes preparados. Os espécimes confeccionados foram divididos em 5 

grupos de acordo com as condições de teste e armazenagem 

Teste imediato: alguns espécimes foram imediatamente levados ao 

ensaio de tração na máquina de testes. Estes constituíram o grupo controle. 

Teste tardio: os espécimes restantes foram divididos aleatoriamente e 

armazenados em água deionizada ou óleo mineral (Melting Point Bath Oil, 

Sigma-Aldrich), a 37oC, por períodos de 6 meses e 1 ano. A água e o óleo 

eram repostos periodicamente, compensando a evaporação dos mesmos 

durante o tempo de armazenagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Material e Método 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.1 - confecção dos espécimes utilizados nos testes de microtração, 
cortes seriados (A) para obtenção de fatias (B) de 1mm de 
espessura. Secção no sentido longitudinal (C) para separação dos 
espécimes (D) que foram submetidos ao trimming (E), obtendo-se 
os corpos de prova na forma de ampulheta (F). 

 

 

 

Resina 

Esmalte 

Dentina 

PD1093F 

  0,8 mmmm 

A B 

C D 

E F 
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4.6 - Teste de microtração 

 

 Após o tempo de armazenagem, os espécimes foram fixados às 

extremidades do dispositivo Bencor (Bencor Multi-T, Danville, CA, EUA) com 

cola a base de cianoacrilato (Zapit, Dental Ventures of North America, CA, 

EUA) e testados em uma máquina de ensaios gerais (EMIC) à velocidade de 

0,5 mm/min até sua ruptura (Fig. 4.6.1). Os espécimes foram removidos 

cuidadosamente do dispositivo e a área de seção transversal, no local da 

fratura, medida com o auxílio de um paquímetro digital até uma aproximação 

de 0,01 mm. Os valores de carga máxima no momento da fratura e área de 

secção transversal foram utilizados para o cálculo da resistência de união, que 

foi expressa em MPa. 

 Todos espécimes fraturados foram examinados sob microscopia óptica 

(DF Vasconcellos, SA, SP, Brasil), em 40X de aumento, para a determinação 

dos planos de fratura. As falhas eram classificadas em coesiva do material 

(resina), coesiva do esmalte, adesiva e mista (quando envolveu mais de um 

plano da interface). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.1 - fixação dos corpos de prova no dispositivo Bencor Mult-T. 

BENCOR  MULT-T 

0,5 mm/min  

A B 
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4.7 - Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

  

 Após a realização dos testes de microtração, espécimes representa tivos 

de cada grupos foram colhidos aleatoriamente e submetidos à análise em 

microscópio eletrônico de varredura (DSM 900, Zeiss, NAP/MEPA, 

ESALQ/USP) para a observação mais detalhada das regiões que sofreram 

fratura. A metade fraturada correspondente ao esmalte foi fixada em um 

cilindro de alumínio através de cola a base de cianoacrilato. Os espécimes 

foram mantidos em dessecante (Sílica-Gel) até o momento da análise. Para a 

análise, receberam uma camada de ouro através de um metalizador (MED 10 

Balzers) e foram levados ao MEV (DSM 900, Zeiss, 80 µw, 10 kVA). As 

superfícies foram analisadas em busca de evidências que determinassem, de 

maneira mais precisa, os planos de fratura. 

 

4.8 - Análise do padrão de desmineralização por MEV 

  

 Superfícies de esmalte preparado foram tratadas com os mesmos 

procedimentos adesivos delineados nos grupos experimentais deste estudo. 

Após a aplicação dos sistemas adesivos, uma camada de resina Z100 

(3M/ESPE) foi colocada e fotopolimerizada por 30s. Uma vez preparados, os 

espécimes foram armazenados em água deionizada a 37°C por 24 horas. 

Decorrido o tempo de armazenagem, foram desmineralizados em uma solução 
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de ácido nítrico a 50%, por 3 horas, para a completa remoção do esmalte.  

Após a desmineralização, a porção de resina remanescente continha, em sua 

face anteriormente voltada para a superfície do esmalte, a réplica das 

características morfológicas do esmalte tratado. As porções de resina foram 

montadas em cilindros de alumínio com cola a base de cianoacrilato e 

mantidas em dessecante (Sílica-Gel) até o momento da metalização. As 

superfícies que estavam em contato com o esmalte foram metalizadas em um 

metalizador (MED 10 Balzers) e levadas para a análise em um microscópio 

eletrônico de varredura. A análise objetivou a visualização do padrão de 

desmineralização determinado pela ação dos adesivos autocondicionantes 

sobre a superfície do esmalte. 
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5 - Resultados 
 

5.1 - Tratamento estatístico dos dados 

 
 Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa SigmaStat 

2.0 (Jandel Scientific, EUA).  

As diferenças entre as áreas adesivas para os diferentes grupos em 

estudo foram investigadas por análise de variância (ANOVA) a um critério. 

Devido à detecção de diferenças entre os grupos, os valores de resistência de 

união foram ajustados para uma área de secção transversal padronizada, 

correspondente a aproximadamente a média dos valores globais. Este valor foi 

de 0,8 mm2. O ajuste dos valores de resistência adesiva foi realizado pelo 

método do quadrado mínimo (Least-squares method), previamente descrito e 

comumente empregado para ajustes dessa natureza (NAKAJIMA et al.37, 1995) 

 Os valores ajustados de resistência adesiva foram tratados por análise 

de variância a um critério, comparando as diversas técnicas num mesmo 

período de armazenagem. Para a análise entre as técnicas e os diferentes 

tempos de armazenagem, adotou-se ANOVA a dois critérios, adotando-se 

técnica (tempos de condicionamento) e condição de armazenagem (água ou 

óleo) como fatores em estudo. Comparações individuais, para ambos os testes, 

foram feitas pelo teste Student Newman Keuls (SNK). O nível de significância 

foi pré-estabelecido de α = 0,05. 

 As tabelas foram divididas segundo o tipo de adesivo. Os valores estão 

apresentados na forma de: MPa ± DP (n). MPa = resistência adesiva, DP = 

desvio padrão e n = tamanho da amostra. Os gráficos apresentados incluem 

somente os dados referentes à armazenagem em água. 
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Tabela 5.1.1: Médias dos valores de resistência adesiva obtidos para o grupo 

do adesivo Single Bond, segundo técnica e condição de 

armazenagem. MPa±DP(n*)  

TÉCNICA 24H 6MA 6MO 1AA 1AO 

15s 43,8±25,9(9)bB 44,8±13,2(10)bB 42,6±14,5(8)bB 25,0±10,3(10)aB 42,7±8,2(9)bB 

30s 39,9±14,2(10)aB 34,7±7,0(11)aC 38,8±16,2(8)aB 29,3±7,4(11)aB 31,5±9,2(9)aB 

45s 36,1±13,1(10)bB 42,4±8,4(8)bCB 35,1±10,8(8)bB 19,7±11,3(11)aB 39,7±8,4(10)bB 

Sem cond. 5,5±3,2(10)aA 3,4±1,4(12)aA 7,9±1,5(8)aA 7,2±3,3(12)aA 8,2±3,6(9)aA 

*todos os tipos de falhas foram considerados. 
a, b: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significante, dentro da mesma 
linha (p>0,05). 
A, B: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significante, dentro da mesma 
coluna (p>0,05). 

 

O gráfico 5.1.1 permite a visualização dos resultados de resistência 

adesiva nos espécies armazenados somente em água durante 6 meses e um 

ano. 

Gráfico 5.1.1: Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo 
SING, segundo técnica e armazenagem em água. 
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Para o adesivo Single Bond, a extensão do tempo de condicionamento 

com o ácido fosfórico de 15 s para 30s ou 45s não resultou em alterações 

significantes da resistência adesiva ao esmalte (p>0,05). Na verdade, houve 

uma tendência de queda dos valores de resistência adesiva com o aumento do 

tempo de condicionamento, mas não foram detectadas diferenças significantes 

nesse sentido (p>0,05). A variação do tempo de condicionamento também 

parece não influenciar a estabilidade da união ao longo do tempo. Embora os 

valores médios de resistência adesiva dos espécimes que foram condicionados 

por 30s terem sido significantemente inferiores aos valores obtidos quando o 

condicionamento foi feito por 15s, após 6 meses de armazenagem em água 

(p<0,05), essas diferenças deixaram de existir após o período de 1 ano de 

armazenagem em água. Nesse período, não houve diferenças significantes 

entre a resistência adesiva dos espécimes condicionados por 15s, 30s ou 45s e 

armazenados em água (p>0,05). Após 6 meses de armazenagem, não se 

detectou alterações significantes na resistência adesiva dos espécimes, 

independente do tempo de condicionamento ácido e do meio de armazenagem 

(p>0,05). Após 1 ano, todos espécimes armazenados em água sofreram 

redução da resistência adesiva. Estas foram significantes para os espécimes 

condicionados por 15s e 45s (p<0,05), mas não foram significantes para os 

espécimes condicionados por 30s (p>0,05). Os espécimes armazenados em 

óleo não sofreram alterações significantes de resistência adesiva, 

independente do tempo de condicionamento e período de armazenagem 

(p>0,05). 

Os espécimes que receberam a aplicação do sistema adesivo Single 

Bond sem o prévio condicionamento com ácido fosfórico apresentaram os 
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menores valores de resistência adesiva em qualquer condição testada 

(p<0,05). Os baixos valores não se alteraram significantemente em qualquer 

condição de tempo e meio de armazenagem (p>0,05). Esses valores refletem a 

condição de adesivo convencional, o qual requer um condicionamento ácido 

prévio da superfície do esmalte para que uma adequada adesão possa ser 

obtida. Nesse grupo foi observado um grande número de espécimes perdidos, 

contabilizando 50% dos espécimes obtidos. Esses espécimes como não 

puderam ser testados foram desconsiderados na contagem da amostra. 

 

Tabela 5.1.2 - Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo 

do adesivo One Up Bond F, segundo técnica e condição de 

armazenagem. MPa±DP(n*) 

TÉCNICA 24H 6MA 6MO 1AA 1AO 

20s 15,7±6,8(10)aB 23,8±7,5(12)aB 21,4±14,0(10)aB 19,2±5,2(10)aAB 26,2±9,9(9)aB 

30s 15,9±5,6(11)cB 32,6±12,6(11)bA 46,7±11,2(8)aA 19,9±8,6(10)cAB 31,6±11,5(9)bB 

45s 22,2±6,5(10)bB 20,1±7,7(10)bB 22,2±7,9(8)bB 15,1±4,2(10)bA 34,6±14,2(9)aB 

Com cond. 41,8±6,8(10)bA 28,3±12,8(11)aAB 38,6±9,4(8)bA 26,2±6,8(11)aB 48,8±10,5(9)bA 

*todos os tipos de falhas foram considerados. 
a, b, c:mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significante, dentro da 
mesma linha (p>0,05).  
A,B: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significante, dentro da 
mesma coluna (p>0,05).  
 

O gráfico 5.1.2 permite a visualização dos resultados de resistência 

adesiva nos espécies armazenados somente em água durante 6 meses e um 

ano. 
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Gráfico 5.1.2 : Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo     

OUB, segundo técnica e condição de armazenagem em água. 

 

 

 

 

 

 

 

Para o sistema adesivo OUB, a extensão do tempo de aplicação de 20s 

para 30s ou 45s não implicou em aumento significante da resistência adesiva 

ao esmalte após 24 hs (p>0,05).  Embora tenha sido observado um aumento 

da resistência adesiva quando o adesivo foi aplicado por 45s, o mesmo não foi 

suficiente para mostrar alguma diferença estatística (p>0,05). O tempo de 

aplicação parece não influenciar na estabilidade da união ao esmalte. O 

adesivo OUB se caracterizou por apresentar valores relativamente baixos de 

adesão no período de 24 hs. Após 6 meses de armazenagem em água ou óleo, 

não se observaram alterações significantes para os grupos aplicados por 20s 

ou 45s (p>0,05), entretanto, o grupo aplicado por 30s sofreu um aumento 

significante da resistência adesiva após 6 meses de armazenagem em água e 
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em óleo (p<0,05). Embora esse aumento tenha sido significante após 6 meses, 

os valores caíram novamente após 1 ano de armazenagem, atingindo valores 

que não foram diferentes dos valores obtidos nos testes de 24 hs (p>0,05). 

A aplicação do adesivo OUB sobre o esmalte previamente condicionado 

com ácido fosfórico determinou aumentos significantes de resistência adesiva 

quando comparado com os grupos onde não se aplicou o pré-tratamento 

(p<0,05). Embora esses altos valores tenham se mantido estáveis após 6 

meses e 1 ano de armazenagem em óleo, sofreram uma queda significante 

após 6 meses de armazenagem em água (p<0,05), mas não se alteraram 

significantemente após 1 ano de armazenagem no mesmo meio (p>0,05). 

Apesar de estabelecer maiores valores de adesão imediata (24 hs), a 

associação do adesivo OUB com condicionamento ácido prévio não garantiu a 

estabilidade da união sob a armazenagem em água. Os valores após 6 meses 

e 1 ano foram semelhantes aos valores alcançados pelos grupos onde não se 

aplicou o tratamento ácido (p>0,05). 
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Tabela 5.1.3 - Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo 

do adesivo Clearfil SE Bond, segundo técnica e condição de 

armazenagem. MPa±DP(n*) 

TÉCNICA 24H 6MA 6MO 1AA 1AO 

20s 30,5±9,7(10)abAB 21,2±6,3(10)aB 29,1±8,1(8)abA 23,7±11,0(10)abB 32,5±10,5(9)bB 

30s 22,3±4,0(11)abB 18,2±8,9(10)aB 25,9±10,9(8)abA 28,5±7,4(14)bB 30,8±5,9(9)bB 

45 24,6±3,3(9)bB 23,9±6,0(9)bAB 24,2±10,0(8)bA 22,5±7,0(11)bB 35,8±6,2(9)aB 

Com cond. 38,2±9,8(9)bA 31,9±7,4(11)abA 26,1±11,4(19)aA 37,9±14,4(11)bA 40,5±9,5(9)bA 

*todos os tipos de falhas foram considerados. 
a, b: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significante, dentro da mesma 
linha (p>0,05). 
A, B: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significante, dentro da mesma 
coluna (p>0,05). 

 

 O gráfico 5.1.3 permite a visualização dos resultados de 

resistência adesiva nos espécies armazenados somente em água durante 6 

meses e um ano. 

 
Gráfico 5.1.3 - Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo 

   CSE, segundo técnica e condição de armazenagem em água. 
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 De maneira semelhante ao adesivo OUB, o incremento no tempo 

de aplicação do adesivo CSE não resultou em aumentos significativos na 

resistência de união ao esmalte no período de 24 hs (p>0,05). A extensão do 

tempo de aplicação do primer de 20s para 30s e 45s determinou uma 

tendência de redução da resistência adesiva. O tempo de aplicação também 

não influenciou na estabilidade da união desenvolvida pelo sistema adesivo. O 

adesivo CSE se caracterizou pela estabilidade da adesão conseguida ao 

esmalte nos dois meios de armazenagem e nos três períodos de observação, 

principalmente para o grupo em que a aplicação se deu por 45s. Após 6 meses 

de armazenagem em óleo, observou-se um discreto aumento nos valores de 

resistência adesiva, significante apenas para o grupo de 30s (p<0,05). Uma 

elevação mais acentuada dos valores de força de união foi observada nos 

grupos armazenados por 1 ano em óleo, entretanto, esse aumento foi 

significante apenas para o grupo tratado por 45s (p<0,05). O tratamento do 

esmalte com ácido fosfórico previamente à aplicação do adesivo CSE 

determinou aumentos significativos da resistência adesiva no período de 24 hs 

(p<0,05), a qual se manteve sempre superior aos demais grupos (p<0,05), com 

exceção do período de 6 meses de armazenagem em óleo (p>0,05). Não se 

pode afirmar que a associação do adesivo CSE com o tratamento prévio com 

ácido fosfórico determinou alterações com relação à estabilidade da união ao 

longo do tempo. Independente do tratamento, os valores se mantiveram 

estáveis após os períodos de 6 meses e 1 ano de armazenagem, não diferindo 

significantemente dos valores obtidos após 24 hs (p>0,05). 
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As Tabelas que se seguem apresentam os tipos de falhas encontradas 

nos grupos experimentais, segundo a legenda: A – Falha adesiva; CD – 

Coesiva em dentina; CE – Coesiva em esmalte; CR – Coesiva em resina; M – 

Mista, interface com mais de um plano de fratura 

 

Tabela 5.1.4 – Freqüência dos tipos de falhas ocorridas nos grupos 

experimentais em esmalte, segundo as condições de 

armazenagem, para o adesivo Single Bond®.  

 

TÉCNICA 24H 6MA 6MO 1AA 1AO 

15s 7A/2CE 8A/2CE 7A/1CE 9A/1CE 6A/2CE/1M 

30s 10A 9A/2CE 6A/2CE 9A/2CE 7A/2CE 

45s 8A/2M 8A 6A/2CE 9A/2CE 8A/1M 

Sem cond. 8A/2CE 12A 8A 12A 9A 

 

Tabela 5.1.5 – Freqüência dos tipos de falhas ocorridas nos grupos 

experimentais em esmalte, segundo as condições de 

armazenagem, para o adesivo One Up Bond F®. 

TÉCNICA 24H 6MA 6MO 1AA 1AO 

20s 8A/1CR/1M 12A 7A/1CE/2M 9A/1CE 7A/2CE 

30s 9A/2CE 10A/1M 6A/2CE 10A 8A/1CE 

45s 9A/1CR 10A 6A/2CE 10A 9A 

Com cond. 9A/1M 10A/1CE 7A/1CE 11A 8A/1CE 
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Tabela 5.1.6 – Freqüência dos tipos de falhas ocorridas nos grupos 

experimentais em esmalte, segundo as condições de 

armazenagem, para o adesivo Clearfil SE Bond®. 

TÉCNICA 24H 6MA 6MO 1AA 1AO 

20s 10A 8A/1CE/1M 6A/2CE 10A 9A 

30s 10A/1CE 8A/2M 6A/1CE/1M 14A 7A/2CE 

45s 7A/2CE 9A 5A/3CE 11A 9A 

Com cond. 8A/1CE 9A/2CE 8A/8CE/3M 11A 6A/3CE 

 

 

5.2 - Análise do padrão de desmineralização 

 

 A observação das fotomicrografias de MEV ofereceu condições para a 

identificação dos diferentes padrões de condicionamento determinados pela 

ação das diferentes formas de aplicação dos adesivos. Classifica-se a 

desmineralização do esmalte em três tipos: Tipo I, com a desmineralização 

ocorrendo preferencialmente no centro dos prismas do esmalte; Tipo II: 

desmineralização preferencial da periferia dos prismas e Tipo III: que não 

apresenta uma estrutura definida, sem evidências de desmineralização 

preferencial das estruturas prismáticas do esmalte (GWINNETT16, 1971; 

SILVERSTONE et al.53, 1975).   

 As alterações morfológicas mais evidentes foram observadas no grupo 

do adesivo convencional Single Bond. Quando o tempo de aplicação do ácido 

fosfórico foi aumentado de 15s para 45s, evidenciou-se uma predominância do 

padrão de desmineralização do tipo II (Figuras 5.2.1 A e C), com a formação de 
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prolongamentos se estendendo mais profundamente no esmalte quando o 

ácido foi aplicado por 45s. No tempo de aplicação de 30s, houve 

predominância do padrão do tipo I (Figuras 5.2.1 B). A aplicação do adesivo 

Single Bond sobre o esmalte não condicionado não produziu alterações 

superficiais que pudessem ser identificadas como possíveis padrões de 

desmineralização. A comparação da análise morfológica com os resultados de 

resistência adesiva sugere que a desmineralização é necessária para que se 

obtenha uma interação micromecânica entre o adesivo e o esmalte, 

assegurando uma maior resistência de união, entretanto, não permite 

determinar uma relação entre a extensão de desmineralização e a respectiva 

resistência adesiva obtida.  

As alterações morfológicas produzidas pela variação dos tempos de 

tratamento dos adesivos autocondicionantes OUB e CSE não foram claramente 

identificadas por MEV (Figuras 5.2.2 A, B e C e 5.2.3 A, B e C). Evidenciou-se 

que a extensão de desmineralização do esmalte é marcadamente inferior aos 

grupos onde o ácido fosfórico foi associado ao tratamento (Figuras 5.2.2 D e 

5.2.3 D), porém, não foi possível estabelecer uma relação entre as alterações 

morfológicas e a respectiva resistência adesiva obtida com os diferentes 

tempos de tratamento. Quando o ácido fosfórico foi aplicado previamente à 

aplicação dos adesivos, observou-se a formação dos padrões de 

desmineralização característicos do tipo I e II para o adesivo OUB e tipo I para 

o adesivo CSE (Figuras 5.2.2 D e 5.2.3 D). 
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A2 A1 

B1 B2 

C1 C2 

D1 D2 

Figura 5.2.1 - Padrão de desmineralização observado para o grupo do SING com diferentes 
tempos de condicionamento com ácido fosfórico: 15s (A1 e A2), 30s (B1 e B2), 45s (C1 e C2) e 
na ausência do ataque ácido (D 1 e D2). 
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Figura 5.2.2  - padrão de desmineralização para o grupo do OUB para os diferentes 
tempos de aplicação do adesivo: 15s (A1 e A2), 30s (B1 e B2), 45s (C1 e C2) e 
conjugado com condicionamento prévio com 10s de ácido fosfórico (D 1 e 
D2). 
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A1 A2 

B1 B2 

C1 C2 

D1 D2 

Figura 5.2.3: padrão de desmineralização para o grupo do CSE para os diferentes tempos de 
aplicação do adesivo: 15s (A1 e A2), 30s (B1 e B2), 45s (C1 e C2) e conjugado 
com condicionamento prévio com 10s de ácido fosfórico (D 1 e D2). 
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5.3 - Análise das superfícies fraturadas 

 

 O efeito da variação no tempo de aplicação dos adesivos 

autocondicionantes não resultou em evidências que pudessem diferenciar os 

corpos de prova fraturados, nem quando associou-se o condicionamento prévio 

com ácido fosfórico. Também não foram observadas alterações que 

indicassem diferenças com relação ao modo de fratura dos espécimes 

armazenados em óleo ou água (figuras 5.3.3, 5.3.6 e 5.3.14). Entretanto, 

algumas considerações podem ser feitas quanto às imagens obtidas no MEV e 

a classificação feita sob o microscópio de dissecção, com aumento de 40X. A 

maioria das fotomicrografias do MEV mostrou falhas mistas em aumentos que 

variavam de 200 a 1000 vezes, enquanto que no microscópio óptico estas 

eram classificadas como adesivas. Isso se deve aos maiores aumentos 

conseguidos com o MEV e reflete a importância da menção sobre o aumento 

empregado no julgamento dos tipos de falhas nos estudos de adesão. 

Quando o sistema adesivo Single Bond foi aplicado sem o 

condicionamento ácido prévio, notou-se a presença da smear layer (figura 

5.3.2) recobrindo o esmalte. Esse modo de fratura explica os baixos valores de 

resistência adesiva observados nesse grupo e indica a incapacidade do 

adesivo em penetrar a superfície do esmalte e propiciar uma adequada 

retenção. Não foi possível identificar diferenças no modo de fratura dos 

espécimes tratados com os adesivos autocondicionantes, independente do 

material, tempo de tratamento e condição de armazenagem. Muitas fraturas se 

caracterizaram por ser do tipo mista e incluir no mesmo plano o substrato do 
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esmalte, do adesivo e da resina composta. As fraturas ocorridas na camada do 

adesivo evidenciavam formações em forma de arcos, características do modo 

de fratura desse tipo de adesivo (Figuras 5.3.10 e 5.3.13), ( TAY et al.63, 2001). 
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A1 A2 

Figura 5.3.2B1 e 5.3.2B2: grupo do Single Bond sem ataque ácido armazenado por 6 meses 
em água. Observar a superfície de esmalte (e) recoberta pela smear layer (SL). 

c c 

a 
a 

e 
e 

e SL SL 

 Figura 5.3.3C1 e 5.3.3C2: falha adesiva no grupo SINGA, após armazenagem em água durante 
um ano.  

B1 B2 

C1 C2 

Figura 5.3.1A1 e 5.3.1A2: Falha mista no grupo SINGC nos espécimes testados em 24H (A1  

esmalte e  A2 resina) onde C (compósito) e a (adesivo).  



  

  

  

  

 

Figura 5.3.4 representa uma 
falha mista no grupo OUBD 
armazenado em 24H, sendo C, 
compósito, a, adesivo e e, 
esmalte. 

Figura 5.3.5 representa uma 
falha adesiva no grupo OUBB 
armazenado em 24H. As setas 
indicam as possíveis linhas de 
fratura do adesivo. 

Figura 5.3.6 representa uma 
falha adesiva no grupo OUBA 
armazenado em 6MA. 

Figura 5.3.7 representa uma 
falha adesiva no grupo OUBB 
armazenado em 6MO. 

Figura 5.3.9 representa uma 
falha adesiva no grupo OUBD 
armazenado em 1AO. Setas 
mostram as possíveis linhas de 
fratura do adesivo. 

a 

C 

a 

e 

C 

a 

e 

Figura 5.3.8 representa uma 
falha mista no grupo OUBA 
armazenado em 1AA, onde C, 
material restaurador, a, adesivo 
e e, esmalte. 
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A1 

B1 B2 

A2 

Figura 5.3.10A1 e 5.3.11A2: Falha mista no grupo CSEA nos espécimes testados em 24H (A1  

esmalte e  A2 resina), notar as estruturas em forma de arco, relatadas, inicialmente, por TAY et al., 
2001, para os adesivos all-in-one. 

C 

e 

Figura 5.3.12 representa uma 
falha mista no grupo CSEB 
armazenado em 6MA: C 
(compósito), a (adesivo) e e 
(esmalte) 

Figura 5.3.13 representa uma 
falha mista no grupo CSEB 
armazenado em 6MO: C 
(compósito), observar as linhas 
de fratura em forma de arco.  

C 

a 

Figura 5.3.14A1 falha adesiva no grupo CSEA armazenado em 1AA e 5.3.14A2 falha adesiva para o 
grupo CSEA armazenado em 1AO. Não foi notada diferença entre os grupos que denotasse hidrólise. 
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6 - Discussão 

 

Os sistemas adesivos autocondicionantes foram introduzidos no 

mercado para atender à demanda profissional por sistemas de aplicação clínica 

mais simples. É interessante notar que a simplificação atingida pela formulação 

dos sistemas adesivos autocondicionantes deve ser entendida como restrita ao 

seu modo de uso, mas não reflete as características composicionais do 

material. Os adesivos autocondicionantes são misturas complexas de 

monômeros ácidos, solventes, aditivos, foto-iniciadores e água, todos 

elementos conjugados para se produzir uma simultânea desmineralização e 

infiltração nos tecidos dentais. Quando o forte ácido fosfórico empregado para 

as técnicas adesivas em esmalte foi sugerido para ser aplicado também nas 

técnicas adesivas à dentina, houve de imediato uma preocupação com relação 

à possibilidade de se causar um sobrecondicionamento da dentina, devido à 

forte acidez do ácido fosfórico. Da mesma maneira, porém de modo inverso, 

quando os adesivos autocondicionantes foram introduzidos para simplificar a 

técnica de adesão à dentina, questionou-se sobre a capacidade dos mesmos 

em condicionar adequadamente o substrato mais ricamente mineralizado do 

esmalte. Isso porque os monômeros ácidos que compõem os adesivos 

autocondicionantes determinam uma acidez inferior àquela do ácido fosfórico, 

reduzindo o potencial desmineralizante desses materiais. Diante dessa 

insegurança clínica, principalmente para a solução de casos onde a retenção 

seria fator primordial para o sucesso do tratamento, sugeriu-se modificações de 

técnica que pudessem assegurar maior eficiência adesiva dos sistemas 

autocondicionantes ao esmalte (PERDIGÃO42, 1997; YOSHIYAMA, et al.74, 
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1996) Dentre as opções para contornar o problema da adesão de sistemas 

autocondicionantes ao esmalte, sugere-se o aumento do tempo de aplicação 

do componente ácido ou o tratamento prévio da superfície com o ácido 

fosfórico (YOSHIAMA et al.74, 1996; PERDIGÃO, et al.42, 1997). Embora ambas 

sugestões tenham se mostrado eficazes para aumentar a resistência de união 

ao esmalte (TORII et al.67, 2002), o que também foi demonstrado neste estudo, 

permanecia o questionamento sobre a eficácia dos procedimentos com relação 

à manutenção da adesão ao longo do tempo. Sabe-se que a resistência de 

união de uma determinada interface é dependente da resistência individual de 

cada um de seus elementos constituintes (CARRILHO et al.8, 2002). Assim, a 

durabilidade da união de resinas adesivas ao esmalte será dependente da 

durabilidade do esmalte hibridizado e da resina que o infiltra. O esmalte pode 

ser considerado um substrato altamente resistente e durável, caso contrário 

não serviria como elemento protetor dos dentes. A durabilidade de 

procedimentos adesivos produzidos por hibridização do esmalte deve, então, 

ficar limitada à capacidade do adesivo de hibridizar adequadamente a estrutura 

do esmalte e à durabilidade do próprio adesivo. Como mencionado 

anteriormente em nossa introdução, um bom exemplo de sucesso adesivo ao 

esmalte são os selantes oclusais. O sucesso de procedimento se deve ao 

adequado condicionamento da superfície do esmalte com um agente ácido 

forte, seguida da hibridização, em meio seco, com uma resina fluida de 

características hidrofóbicas. Essas condições favoráveis de adesão ao esmalte 

não ocorrem quando se emprega um adesivo autocondicionante. Dentre os 

principais fatores que podem por em risco o sucesso da união entre os 

adesivos autocondicionantes e o esmalte, encontram-se a impossibilidade de 
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se eliminar a água durante o procedimento adesivo, pois essa é elemento 

constituinte do material, as características hidrofílicas próprias dos sistemas 

autocondicionantes, o que os tornam materiais permeáveis à água (TAY et 

al.65, 2002) e a baixa acidez das soluções, o que limita a capacidade de 

desmineralização e hibridização do esmalte. Esses fatores conjugados podem 

ser determinantes da durabilidade da união frente aos fatores de degradação 

presentes no meio bucal. 

A degradação da interface adesiva pode ocorrer por meio de enzimas 

derivadas do metabolismo bacteriano, fadiga do material, tensões 

desenvolvidas pela contração de polimerização das resinas compostas, 

tensões decorrentes da mastigação e, também, pela hidrólise (TAY e 

PASHLEY64, 2001). Provavelmente, o fenômeno da degradação que leva à 

redução da qualidade adesiva resulte de uma conjugação de vários fatores e 

não por apenas um deles isolado. Apesar da identificação clínica dos fatores 

individuais de degradação ser uma tarefa impossível, os experimentos 

laboratoriais permitem a seleção de variáveis, concentrando o experimento em 

fatores de interesse. Dentro desta perspectiva, optou-se por analisar o 

comportamento dos procedimentos adesivos ao esmalte, focalizando os efeitos 

de modificações da técnica de aplicação e tempo e meio de armazenagem. O 

teste de microtração se prestou bem ao propósito do estudo, oferecendo 

parâmetros (resistência adesiva) que podem ser comparados e avaliados. Há 

ainda um melhor aproveitamento do substrato adesivo, uma vez que vários 

espécimes podem ser obtidos de um mesmo dente preparado (SHONO et al.55, 

1999).  
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Para que fosse possível a avaliação do efeito da variação do tempo de 

aplicação dos adesivos ao esmalte dentário, uma região do mesmo 

necessitava ser escolhida. Há variações entre a força de adesão nos terços 

oclusal, médio e cervical do esmalte vestibular e lingual. O terço oclusal é o 

que apresenta os mais regulares valores de resistência adesiva, sendo o 

escolhido para o protocolo deste estudo (SHONO et al.54, 1997). A obtenção 

de vários espécimes de um mesmo dente facilita a realização do 

experimento e comparação entre os dados. Espécimes de um mesmo 

dente podem ser armazenados em diversas condições, por diferentes 

períodos, fornecendo valores que serão comparados com mais acuidade, 

pois são originários do mesmo substrato adesivo (SHONO et al.55, 1999). 

O desenho experimental fundamentou-se no aumento do tempo de 

aplicação dos adesivos autocondicionantes sobre o esmalte, na expectativa de 

que se obtivesse uma hibridização mais extensa do tecido dental, assegurando 

maior retenção e durabilidade. Para efeitos comparativos, empregamos um 

adesivo convencional, o qual também foi manipulado de modo a se obter 

subsídios comparativos sobre as modificações da técnica. Ainda, para melhor 

entendimento sobre os efeitos e importância da extensão da desmineralização 

na resistência adesiva imediata e durabilidade da união, associamos o ácido 

fosfórico à técnica de aplicação dos adesivos autocodicionantes. 

No sistema adesivo convencional Single Bond, a mistura dos 

componentes hidrófilos aos componentes hidrófobos teve como objetivo reduzir 

os passos operatórios, porém, sem a eliminação do condicionamento prévio 

com ácido fosfórico. Este estudo demonstrou que o aumento no tempo de 
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condicionamento com ácido fosfórico não resultou em um aumento de 

resistência adesiva, corroborando os achados de TRIOLO68 e colaboradores 

(1995). No seu estudo, esses autores aumentaram o tempo de 

condicionamento ácido de 15s para 60s em esmalte e observaram uma 

discreta queda nos valores de resistência adesiva, que não foi significante. 

Essa tendência de queda nos valores de força de união imediata também foi 

notada neste estudo.  Esse fenômeno também é confirmado por outro estudo 

de LEGLER, RETIEF e BRADLEY27 (1989) que demonstrou não haver uma 

relação direta entre a espessura da camada infiltrada pelo adesivo e a força de 

união desenvolvida por ele. Poderia se especular que o aumento da extensão 

da área desmineralizada pelo ácido poderia não corresponder à área infiltrada 

pelo adesivo, resultando em áreas de porosidade, as quais poderiam prejudicar 

a união. Por outro lado, era esperado que a aplicação do adesivo Single Bond 

sobre o esmalte não condicionado apresentasse os menores valores de 

resistência adesiva, uma vez que esse adesivo não apresenta características 

autocondicionantes. Esse grupo foi aplicado da mesma forma que os sistemas 

autocondicionantes do grupo controle, revelando a marcante importância dos 

monômeros ácidos na desmineralização do substrato, quando não se emprega 

um agente desmineralizante previamente. O adesivo Single Bond, por não 

apresentar esses agentes, não conseguiu atingir valores satisfatórios de força 

adesiva, interagindo, provavelmente, somente com a smear layer originada do 

preparo (Figura 5.3.2). Os dados gerais obtidos com o adesivo Sing le Bond 

reforçam o conceito de que há necessidade de se criar alterações morfológicas 

na estrutura de esmalte para se produzir uma união adequada, entretanto, a 
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extensão dessas alterações morfológicas parece não ser fator determinante de 

alterações significantes da qualidade de união. 

A redução da resistência adesiva dos espécimes armazenados em água 

sugere que o meio teve influência na manutenção dos valores de adesão. As 

alterações observadas nos espécimes armazenados em água durante 1 ano, 

possivelmente estão associadas a uma diminuição das propriedades 

mecânicas do próprio adesivo. Um outro estudo (CARRILHO8, 2002) 

demonstrou acentuada queda na resistência máxima a tração de sistemas 

adesivos após um período de seis meses de armazenagem em água. Embora 

o trabalho de CARRILHO8 (2002) tenha demonstrado que o adesivo Single 

Bond também sofreu perdas significantes de suas propriedades mecânicas 

após 6 meses de imersão em água, isso não se refletiu neste estudo. Após 6 

meses de imersão em água, a resistência adesiva do Single Bond aplicado 

sobre o esmalte não sofreu reduções significantes. Sabe-se que o potencial de 

degradação de um determinado sistema adesivo está diretamente relacionado 

com seu conteúdo de água antes e após a polimerização (PAUL et al.43, 1999). 

No trabalho de CARRILHO8 (2002), a quantidade de adesivo empregada para 

se produzir os espécimes foi muito maior do que a que normalmente se 

emprega para se produzir adesão na superfície do dente. Adicionalmente, a 

espessura dos espécimes de CARRILHO8 (2002) era muito superior a 

espessura da camada de adesivo empregada neste estudo. Assim, poderia se 

especular que a mais rápida degradação observada no estudo de CARRILHO8 

(2002) pudesse ser atribuída à maior dificuldade de evaporação da água 

contida no material antes de sua polimerização. A dificuldade de se remover a 

água residual do adesivo e da interface também se reflete quando se produz 
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adesão à dentina. Reporta-se que a adesão produzida em dentina é mais 

susceptível à degradação do que a adesão ao esmalte (GWINNETT e YU18, 

1995; BURROW, SATOH e TAGAMI7, 1996; HASHIMOTO et al.20, 2000; DE 

MUNCK et al.12, 2003). Isso provavelmente se deve à maior possibilidade de 

incorporação de água ao material, devido à dificuldade de eliminação da água 

do substrato dentinário durante a aplicação do adesivo.  

Como mencionado anteriormente, outro fator a ser considerado é a 

capacidade de penetração do adesivo na região que foi previamente atacada 

pelo ácido fosfórico. A dificuldade do adesivo em penetrar em toda extensão 

desmineralizada torna essas regiões mais permeáveis e susceptíveis a ação da 

água. Somada à incompleta penetração do adesivo, a dificuldade de 

eliminação da água na região desmineralizada pelo ácido fosfórico pode ter 

colaborado com a degradação observada após períodos mais longos de 

armazenagem. A água tem a capacidade de se interpor entre a resina e os 

cristais de hidroxiapatita, uma vez que os radicais expostos pelo 

condicionamento ácido exercem uma atração maior pela água do que pelos 

monômeros resinosos (DARVELL11, 2000). Isso acaba gerando uma deficiência 

de contato entre o sistema adesivo e o substrato. Essa falta de contato causa 

falhas na hibridização, levando a formação de uma camada híbrida mais 

susceptível à movimentação da água, acelerando a hidrólise da mesma 

(MIYAZAKI, SATO e ONOSE32, 2000). 

Os resultados obtidos com os espécimes armazenados em óleo 

confirmam os efeitos da água no mecanismo de degradação das interfaces 

adesivas. Para os espécimes armazenados em óleo mineral, os valores 

permaneceram constantes durante os períodos de armazenagem, sugerindo 
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que a queda observada na força de adesão nos grupos armazenados em água 

ocorreu devido à  plastificação, seguida de hidrólise dos polímeros 

(CARRILHO8, 2002). 

 Os sistemas adesivos autocondicionantes caracterizam-se pela ação 

desmineralizadora dos seus monômeros ácidos, que não precisam ser 

removidos da superfície do substrato. Dos adesivos autocondicionantes 

estudados, OUB apresenta um único passo para sua aplicação. Estão 

misturados num mesmo adesivo o agente ácido MAC-10, HEMA, água, 

iniciador, vidro a base de alumínio silicato e MMA.  

A extensão no tempo aplicação não resultou em um correspondente 

aumento dos valores de resistência adesiva. Esses achados estão em 

concordância com um estudo de MIYAZAKI34 e colaboradores (2002), o qual 

também não encontrou alterações significantes quando o tempo de aplicação 

do sistema adesivo foi estendido. Esses dados estão em sincronia com grupo 

do Single Bond, onde um padrão mais agressivo de desmineralização, obtido 

com o acréscimo do tempo de condicionamento, não resultou em aumento da 

resistência adesiva, sugerindo uma fraca relação entre resistência de união e 

extensão da camada híbrida em esmalte.  

O aumento do tempo de aplicação não levou a uma maior estabilidade 

da adesão.  Apesar dos valores de resistência adesiva alcançados após 30s de 

aplicação e observados após armazenagem em água por 6 meses terem sido 

superiores aos valores do grupo controle, o mesmo não foi verificado para o 

tempo de 45s no mesmo período de observação. A associação com o ácido 

fosfórico, apesar de garantir elevados valores de resistência adesiva em um 
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período imediato (24H), não conseguiu evitar a redução da mesma para os 

grupos armazenados em água após 6 meses e 1 ano. 

 Os sistemas autocondicionantes apresentam a vantagem de criar sua 

própria via de infiltração no substrato. Dessa forma, acredita-se que a extensão 

de desmineralização seja completamente preenchida pelo agente adesivo, 

minimizando a possibilidade da existência de porosidades e água residual. 

Entretanto, quando se emprega um condicionamento prévio com ácido 

fosfórico, o procedimento adquire similaridades com os sistemas 

convencionais, determinando que o adesivo autocondicionante tenha que 

apresentar difusividade suficiente para infiltrar-se por toda a área previamente 

desmineralizada. Nessas condições, pode ocorrer deficiência de infiltração e 

resultar em porosidades na camada hibridizada, culminando com um maior 

potencial de degradação ao longo do tempo. Essa redução da qualidade 

adesiva, dentro das condições de armazenagem, mostrou que há diferenças 

entre os grupos armazenados em óleo e água.  Não podemos, entretanto, 

considerar somente a ação da água como fator causal da redução dos valores 

de resistência adesiva, por sua ação plastificadora e hidrolítica dos 

componentes do adesivo, para explicar essa diferença. Existe a possibilidade 

de que, na ausência da água, ocorra uma melhora das propriedades 

mecânicas desse adesivo quando em óleo (CARRILHO8, 2002). Embora essa 

seja uma possibilidade, acreditamos que o principal fator determinante da 

redução da resistência adesiva observada com o adesivo OUB esteja 

definitivamente associado às suas características. Esse adesivo é um material 

simplificado e altamente hidrofílico. Funciona como uma membrana altamente 

permeável a água em períodos imediatos após a polimerização (TAY et al.65, 
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2002, AGEE et al.1, 2003), o que certamente compromete suas características 

adesivas já em períodos iniciais após a aplicação (CARVALHO et al., 2003, 

dados não publicados). 

 O sistema adesivo autocondicionante CSE apresenta dois passos para 

sua aplicação. Um para a aplicação do primer ácido (MDP, HEMA, CQ, água), 

que promove a desmineralização do substrato, e outro para a aplicação do 

agente adesivo (Bis-GMA, MDP, HEMA, CQ). A ampliação do tempo de 

aplicação do primer ácido do sistema Clearfil SE Bond não resultou em 

aumento da resistência de união. Esses resultados estão em concordância com 

os estudos de ITOU22 e colaboradores (2001), que não encontraram uma 

relação entre o tempo de aplicação do mesmo material e a resistência de 

união. Esses resultados estão em sincronia com os outros materiais estudados.  

A variação do tempo de aplicação também não resultou em uma maior 

estabilidade da resistência de união. Os grupos experimentais (30s e 45s) se 

comportaram da mesma forma que o controle (20s), quando armazenados em 

água ou em óleo, apresentando valores estáveis de resistência adesiva ao 

longo do tempo.  A estabilidade da adesão observada com o sistema adesivo 

CSE encontra suporte no estudo realizado por SANO50 e colaboradores (1999). 

Em um estudo in vivo, esses autores não observaram alterações significantes 

nos valores de resistência adesiva após o período de um ano, usando um 

sistema adesivo antecessor do Clearfil SE Bond, o Clearfil Liner Bond II.  O 

aumento no tempo de aplicação não resultou em aumento na força adesiva, 

nem em menor degradação da união se comparados com o grupo controle 

(CSEA). Os espécimes armazenados em óleo por 1 ano apresentaram as 

maiores médias de resistência adesiva. Como discutido anteriormente, isso 
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talvez se deva por uma melhora das propriedades mecânicas do adesivo 

causada pelo óleo, ou pela eliminação da água, através de uma desidratação 

gradativa causada pela imersão em óleo.   

 A presença da água em todos os procedimentos adesivos, tanto no 

momento da execução da técnica, quanto na própria composição do adesivo, 

não pode ser descartada como um fator que pode aumentar a degradação dos 

agentes de união resinosos. A água tem a capacidade de plastificar os 

componentes resinosos responsáveis pelas propriedades mecânicas dos 

materiais, causando a alteração das mesmas (KALACHANDRA e TURNER23, 

1987, YAP et al.73, 2001).  A água também pode interferir na polimerização do 

agente de união resinoso (PAUL et al.43, 1999), originando monômeros 

resinosos não polimerizados, passíveis de serem deslocados ou hidrolisados, 

enfraquecendo a interface adesiva (BURROW, SATOH e TAGAMI7, 1996). 

Entretanto, a água é um fator essencial para a ativação dos monômeros ácidos 

nos sistemas autocondicionantes. Contudo, sua permanência após a 

polimerização é indesejada, devendo ser removida no momento da evaporação 

do solvente (MIYAZAKI et al.30, 1999). Sob esse aspecto, o sistema adesivo 

CSE apresenta vantagem perante o OUB. O fato do CSE ter sua aplicação feita 

em dois passos, facilita a eliminação do solvente (água). O jato -de-ar pode ser 

usado de forma vigorosa e contínua, o que facilita a evaporação. Já no caso do 

OUB, o uso direto do jato-de-ar é contra-indicado, uma vez que isso poderia 

levar a remoção do agente adesivo. Isso explica, em parte, a maior estabilidade 

do CSE quando comparado com o OUB. No caso do SING, pode ter ocorrido 

uma incompleta remoção da água presente na zona desmineralizada, o que 

poderia explicar, em parte, a queda nos valores de adesão nos períodos de 
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armazenagem 6MA e 1AA. Nos grupos armazenados em óleo, a água pode ter 

sido removida gradativamente, por uma lenta desidratação durante os períodos 

de armazenagem 6MO e 1AO. A eliminação gradativa da água contida nos 

espécimes, além de eliminar a possibilidade da hidrólise, reduz os efeitos 

plastificadores da água, resultando em aumento do atrito molecular e 

conseqüente aumento das propriedades mecânicas (CARRILHO8, 2002; 

MUSTO et al.35, 2002).  

 É interessante ressaltar que a água promove a degradação de todos os 

polímeros, estejam eles presentes na interface adesiva ou fazendo parte do 

compósito restaurador (YAP et al.73, 2001). Entretanto é na interface adesiva 

que ocorre a maior interação com a umidade presente nos tecidos e a maior 

concentração de tensões geradas pelas forças oclusais, sendo natural, 

portanto, a diminuição acelerada das propriedades físicas observadas na 

mesma. Adicionalmente, as resinas restauradoras são materiais com 

características hidrófobas e, portanto, menos susceptíveis a ação da água. 

 Este estudo deixa claro que as propriedades adesivas imediatas dos 

sistemas autocondicionantes podem ser melhoradas pelo condicionamento 

prévio da superfície do esmalte com ácido fosfórico. Isso tem importância 

clínica nos casos onde a retenção é primordial e está fundamentada na 

presença de esmalte. Entretanto, o condicionamento prévio, ou a extensão do 

tempo de aplicação dos adesivos autocondicionantes, não resulta em maior 

estabilidade da união em longo prazo. A estabilidade, em função da técnica de 

aplicação, é dependente do material em uso. Mais estudos são necessários 

para se determinar meios que previnam a deterioração da união ao longo do 

tempo. Ao que parece, a eliminação da água durante os procedimentos 
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adesivos e o emprego de materiais com características relativamente 

hidrófobas podem ser uma alternativa promissora. 
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7 - Conclusões 

 

 

 Com base na análise dos dados presentes neste estudo podemos conclui que: 

 

1) A extensão do tempo de condicionamento ácido ou de aplicação não 

resultou em maior resistência adesiva do sistema convencional e 

autocondicionantes ao esmalte, respectivamente. 

2) As alterações no tempo de tratamento não auxiliaram na manutenção da 

resistência de união a longo prazo no esmalte. 

3) O meio de armazenagem influenciou os valores de resistência adesiva para 

os sistemas adesivos avaliados neste estudo. 
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Abstract 
 
The self-etching adhesives systems were developed in order to simplify clinical 

steps and improve adhesion on enamel and dentin bonding. Nevertheless, it is not 

clear if the acidity of these systems could establish a reliable demineralization in 

enamel surface compared with conventional adhesive systems that uses 

phosphoric acid as conditioner. Insufficient demineralization could imply 

compromising on early bond quality and stability of these adhesives systems. So, 

the aim this study was to evaluate the effect of over-etching self-etching adhesives 

systems, One Up Bond F and Clearfil SE Bond, in early adhesion and the stability 

under 6 months and 1 year on enamel. Sound human third molars were selected 

and prepared. Specimens were prepared using the technique described by Shono 

et al (1997) for microtensile bond test. Adhesive systems were applied on ground 

enamel at different applications time: 20s (as recommend manufacturers’ 

instructions), 30s and 45s. In order to compare and explain the results, additional 

groups was prepared. It was included specimens conditioned with 35% phosphoric 

acid for 10s previously the use of self-etching adhesive systems at the same period 

recommended by manufacture’s instructions (20s). Specimens produced with 

Single Bond on different etching conditions (without acid phosphoric application, 

etching for 15s as manufacturer’s instructions, 30s and 45s) were also included in 

this study. All specimens were tested at 0.5mm/min after 24 hours, 6 months and 1 

year in water or oil storage in order to determine the stability of adhesion on 

enamel. Multiple -way ANOVA (α=0.05) showed that bond strength values 

decreased only for the Single Bond group stored in water during the period of 1 

year (p<0.05). Both self-etching adhesives systems showed stable when stored in 

water. Clearfil SE Bond group showed similar bond strength values in all conditions 

tested. In some groups higher mean values were achieved when specimens was 

stored in oil. Increasing etching-time did not improve bond strength; neither 

avoided the degradation of adhesive interface.  
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