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RESUMO 

 
 

Resistência Adesiva dos Cimentos Resinosos Convenci onais e Autoadesivos 
à Dentina Contaminada por Saliva 

 
 
Muitas das lesões dentárias necessitam de restaurações indiretas que 

requerem cimentos adesivos para a sua fixação à estrutura dentária. Em algumas 
situações não é possível realizar o isolamento absoluto do campo operatório, o que 
pode levar à contaminação com saliva da dentina previamente aos procedimentos 
adesivos. Assim é necessário saber o nível de comprometimento da adesão em 
função deste fato. O presente estudo teve como objetivo analisar o tratamento da 
dentina contaminada com saliva na resistência adesiva dos cimentos resinosos 
convencional e autoadesivo através de testes de cisalhamento. Foram utilizados 50 
incisivos bovinos que foram lixados até a exposição de dentina superficial e divididos 
em 6 grupos: Grupo ARC (controle): condicionamento ácido por 15s + sistema 
adesivo Scotchbond Multipurpose (3M/ESPE) + cimento RelyX ARC (3M/ESPE); 
Grupo ARClav: condicionamento ácido por 15s + contaminação com saliva + 
lavagem com água/ar 20 segundos + sistema adesivo + cimento RelyX ARC; Grupo 
ARCsec: condicionamento ácido por 15s + contaminação com saliva + secagem 
com papel absorvente + cimento autoadesivo RelyX ARC; Grupo ARCre: 
condicionamento ácido por 15s, contaminação + secagem jato de ar + 
recondicionamento por 15s +  sistema adesivo Scotchbond Multipurpose + cimento 
RelyX ARC; Grupo U100 (controle): sem contaminação + cimento autoadesivo RelyX 
U100 (3M/ESPE); Grupo U100sec: contaminação + secagem jato de ar + cimento 
autoadesivo RelyX U100. Após a cimentação, os dentes foram armazenados em 
água destilada a 37ºC por 24 horas antes da realização do teste de cisalhamento. 
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância a dois critérios e 
teste de Tukey com nível de significância de 5%. As médias gerais, dos 
grupos,expressas em MPa, foram G ARC: 9,02 ± 1,36 - G U100: 4,38 ± 0,74  - 
GARClav: 6,43 ± 0,98 – GARCsec: 7,71 ± 1,14 – GARCre: 5,68 ± 1,10 – G U100sec: 
3,87 ± 0,51. A análise dos resultados permitiu concluir que a adesão do cimento 
RelyX à dentina contaminada com saliva, lavada ou recondicionada com ácido 
fosfórico diminui significantemente quando comparada à adesão à dentina não 
contaminada ou àquela contaminada e apenas seca com papel absorvente. Já a 
contaminação com saliva não afetou significantemente a adesão do cimento RelyX 
U100 à dentina. 
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ABSTRACT 

 
 

Bond strength of different composite resin cements and dentin interfaces 
contaminated with saliva  

 
 
Many dental injuries require indirect restorations fixed by adhesive cements. In 

some situations is not possible to isolate the operative field, which can lead to 

contamination by saliva of the dentin. The aim of this study was to analyze the 

treatment of dentin contaminated with saliva on shear bond strength of conventional 

and self-adhesive resin cements. Fifty bovine incisors were ground until exposure of 

dentin surface and divided into six groups: Group ARC (control) no contamination + 

acid etch for 15s + Scotchbond Multipurpose system (3M/ESPE) + cement Rely X 

ARC (3M/ESPE); Group U100 (control): no contamination + self-adhesive cement 

RelyX U100 (3M/ESPE), Group ARClav: acid etch for 15s + saliva contamination + 

rising with water / air + adhesive system RelyX ARC, Group ARCsec: acid etch + 

contamination with saliva + drying with absorbent paper cement RelyX ARC, Group 

ARCre: acid etched, contamination with saliva + drying with absorbent paper + re-

etched for 15s + adhesive system Scotchbond Multipurpose + cement RelyX ARC, 

Group U100sec: contamination + drying with absorbent paper + self-adhesive 

cement RelyX U100. After cementation, the teeth were stored in distilled water at 37° 

C for 24 hours prior to shear testing. The results were analyzed by One-way ANOVA 

and Tukey'sTests with a significance level of 5% were: G ARC: 9.02 ± 1.36 – G 

U100: 4.38 ± 0.74 – G ARClav: 6.43 ± 0.98 – G ARCsec: 7.71 ± 1.14 – G ARCre: 5, 

68 ± 1.10 – G U100sec: 3.87 ± 0.51.The results showed that there was a significant 

difference in bond strength of RelyX ARC to dentin contaminated by saliva when it 

was rinsed or re-etched, but there was no difference when the contaminated dentin 

was just dried with absorbent paper. No statistical difference was found between the 

adhesion resistance of the RelyX U100 to dentin with or without saliva contamination.  

 

 

Key words: adhesion; dentin; composite resin, saliva, composite resin cement;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quando há grande destruição dentária, principalmente quando são atingidas 

as cúspides de trabalho dos dentes é necessária a restauração de forma indireta, ou 

seja, realizada em laboratório e, posteriormente, cimentada na cavidade bucal. A 

grande demanda por estética tem feito com que materiais como cerômeros e 

porcelanas sejam empregados nessas restaurações. 

As restaurações indiretas necessitam de um agente cimentante como meio de 

fixação ao dente. Dentre suas principais funções, os cimentos são utilizados para 

preencher as discrepâncias de adaptação entre a restauração e o remanescente 

dentário e favorecer a retenção friccional entre ambos, resultando em um 

procedimento com bom vedamento de margens e resistência à remoção e/ou 

deslocamento (Gemalmaz; Ergin, 2002, Nicholson; McKenzie, 1999). 

Com o aprimoramento dos materiais restauradores estéticos indiretos, 

também ocorreu o desenvolvimento de agentes de cimentação adesivos à estrutura 

dentária (Radovicet al., 2008,Harder; Kern, 2009, Holandet al., 2008, Santoset al., 

2009). A escolha de um agente cimentante depende da situação clinica, do material 

de eleição para a restauração, combinados com as propriedades físicas, biológicas e 

de manipulação do material (Attaret al., 2003, Santos, Santos: Rizkalla, 2009). 

Atualmente os cimentos resinosos são bastante indicados . Podem ser 

aplicadas para colagem de “brackets” ortodônticos, próteses adesivas e sob 

restaurações fixas parciais ou totais (Prakki et al., 2001). 

O cimento autoadesivo foi introduzido ao mercado em 2002, como um novo 

subgrupo dos cimentos resinosos (Radovic, Monticelli, Goracci, Vulicevicand Ferrari, 

2008). O objetivo do desenvolvimento desses cimentos é simplicidade, fácil 

manipulação, economia de tempo e menor número de passos, não requerer pré-

tratamento e ausência de sensibidade pós-operatoria, com as propriedades 

mecânicas favoráveis e união satisfatória oferecida pelos cimentos resinosos 

(Christensen, 2007). 
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Durante o atendimento odontológico, os adesivosdentais esuperfícies dos 

dentessão muito vulneráveis àcontaminação de fluidos (Hiraishi, 2003; Park, 2004). 

Assim, é importantemanter osubstratode união livre de contaminação. Um correto 

isolamento absoluto e controle da contaminação devem ser considerados antes dos 

procedimentos de adesão, uma vez que o controle da umidade é fundamental. A 

contaminação com saliva ocorre principalmente nas regiões interproximais ou na 

margem gengival e muitas lesões de recidiva se encontram nessas áreas de difícil 

isolamento (Yoo, Oh, Pereira, 2006). 

Os contaminantespresentes na cavidadeoral podem serna forma desaliva ou 

sangue. O efeito dacontaminação com salivana resistência de uniãodesistemas 

adesivosà dentinaé controversa. Váriosestudos (Hiraishi, 2003; Yoo, 2006) têm 

demonstradoque a contaminação por saliva reduz significativamente a resistência de 

união de adesivos dentinários. (HITMI, ATTAL, DEGRANGEM, 1999). 

A força de adesão que foi diminuída por contaminação por saliva pode ser 

restaurada por diferentes tratamentos que podem ser recondicionamento, só 

secagem, lavagem com água e reaplicação do sistema adesivo ou agente 

cimentante ou restaurador (Furuseet al., 2007), dependendo do material empregado.  

Quando a cimentação de uma restauração é mal realizada, perda de 

resistência adesiva e discrepâncias marginais como microinfiltração podem 

ocasionar o surgimento de alterações no periodonto, cárie secundária, sensibilidade 

pulpar e necrose, além de problemas como manchamento ou descoloração marginal 

da estrutura dentária (Attar, Tam,McComb, 2003). Portanto, é de grande importância 

clínicadeterminaro efeito dacontaminação com salivae o efeitos de possíveis 

intervenções na dentina contaminada naresistência de união decimento resinoso. 

Assim, o objetivo desteestudo foiavaliar o efeito dacontaminação com 

salivanaresistência ao cisalhamentode doiscimentos resinososà dentinae 

determinaro melhor método dedescontaminaçãopara restabelecera resistência de 

uniãoresina-dentina originais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Segundo Anusavice (1998), conceitualmente, cimentação em odontologia, 

refere-se ao uso de uma substância moldável para vedar um espaço ou fixar dois 

componentes de constituição diferente um contra o outro ou conjuntamente. Os 

cimentos odontológicos devem apresentar viscosidade suficientemente baixa para 

escoarem ao longo da interface do substrato dentário e do componente protético. 

Um dos principais propósitos dos cimentos odontológicos é vedar os espaços vazios 

entre as superfícies contra a penetração de fluidos orais e invasão bacteriana. 

Devem apresentar combinação de propriedades físicas, químicas e biológicas 

adequadas. 

Restaurações indiretas de resina composta são mais resistentes e 

apresentam maior durabilidade devido a seu alto conteúdo de carga e maior grau de 

conversão. Essas restaurações exibem um número significativamente menor de taxa 

anual média de falha quando comparadas as restaurações diretas (Manhart, Chen, 

Hamm, Hickel, 2004). 

 Dentre os diversos tipos de resinas indiretas utilizadas, algumas vêm 

recebendo atenção científica especial pelo desenvolvimento e evolução 

demonstrados. Com o processo acelerado de desenvolvimento tecnológico em 

busca de novos materiais, surgiu no mercado o ArtGlass, que foi desenvolvido e 

lançado na Alemanha, pela Heraus-Kulzer (Aquino et al., 2002). Esse compósito 

indireto tem apresentado excelentes resultados na literatura especializada nos 

últimos anos. 

Em relação ao cimento, diversos sistemas estão disponíveis. Os cimentos 

resinosos estão sendo cada vez mais utilizados para cimentação de cerâmicas, 

metal ou resinas compostas indiretas, devido as suas excelentes propriedades 

mecânicas, melhor resistência adesiva e estética, quando comparados com 

cimentos convencionais (McCabe, Walls, 1998). Esses cimentos têm a capacidade 

de se relacionar tanto com a restauração, como com a superfície do dente. Além 

disso, têm mostrado reduzida dissolução no meio oral (White, Sorensen, Kang, 

Caputo, 1992.). 
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Os cimentos resinosos existem desde o inicio dos anos 50, com sua 

formulação inicial baseada no polímero de metacrilato de metila. Mas devido à 

microinfiltração e às limitadas características de manipulação, esses cimentos 

tiveram seu uso limitado. Entretanto, com o desenvolvimento da técnica do 

condicionamento ácido para unir os materiais à base de resina composta ao esmalte 

(Buonocore, 1955) e a descoberta de novas moléculas e técnicas de união com os 

diferentes substratos foi desenvolvida uma variedade de cimentos resinosos com 

desempenho clínico bastante satisfatório (Diaz-Arnold, 1999; DeGoes, 1998; 

Inokoshi, 1993, Pameijer, 1992, Prakki, 2001, Rosentiel, 1998).  

Os cimentos resinosos são variações de resinas de Bis-GMA e outros 

metacrilatos. A base composicional dos cimentos resinosos é um sistema 

monomérico Bis-GMA (Bisfenol - A metacrilato de glicidila) ou UEDMA 

(Uretanodimetacrilato) em combinação a monômeros de baixa viscosidade 

(TEGDMA, EGDMA), além de cargas inorgânicas (lítio, alumínio e Oxido de silício) 

tratadas com silano (agentes de união), (Anusavice, 2005; Diaz-Arnold, 1999). Para 

completar a composição, a resina aglutinante é combinada com partículas cerâmicas 

e sílica coloidal. As partículas inorgânicas se apresentam com formas angulares, 

esféricas ou arredondadas, com conteúdo de peso variando entre 36 a 77% e 

diâmetro variável entre 10 a 15 µm, dependendo do produto (Diaz-Arnoldet al., 1999; 

Inokoshiet al., 1993).  

Esses cimentos apresentam menor porcentual volumétrico de partículas 

incorporadas à matriz orgânica com o objetivo de adequar sua viscosidade às 

condições específicas e desejáveis de cimentac ̧ão, sendo esta a principal diferença 

com as resinas compostas para restauração (DeGoes, 1998). 

Em 1996, Söderholmet al. relataram que os sistemas de fixac ̧ão resinosos 

são menos solúveis na cavidade oral que a maioria dos cimentos odontológicos e 

que, associados aos resultados clínicos e laboratoriais alcançados, é possível sua 

crescente utilização. Os autores ressaltaram a importância da configuração cavitária 

(fator C) na contração de polimerização na geração de estresse na interface 

adesiva.  
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Normalmente, os cimentos resinosos são classificados pelo mecanismo de 

polimerização como químicos, fotopolimerizáveis ou duais. Um recente estudo de 

Burgess (2010) apresenta uma classificação de cimentos resinosos baseada no 

mecanismo que os cimentos utilizam para se unir às estruturas dentárias. Assim, os 

cimentos resinosos se classificam em: cimentos convencionais que utilizam 

condicionamento ácido total, cimentos autocondicionantes e cimentos autoadesivos.  

 

2.1 Cimentos de condicionamento total (Total-Etchce ments):  

 

Utilizam o condicionamento ácido total das estruturas dentarias com ácido 

fosfórico com a posterior aplicação de um adesivo para se unir às estruturas 

dentarias. Esta categoria proporciona a maior resistência de união entre o cimento e 

o dente, mas também precisa de mais passos clínicos para realizar a cimentac ̧ão. 

Esta técnica de cimentac ̧ão em vários passos é complexa e consequentemente 

pode comprometer a efetividade e qualidade da cimentac ̧ão em longo prazo. Estes 

cimentos assim como os adesivos utilizados podem ter polimerização dual ouapenas 

fotopolimerizáveis (Duarte Jr, Botta, Meire, Sadan,. 2008). Alguns exemplos desses 

cimentos são RelyX ARC (3M ESPE), Variolink II (Ivoclar- Vivadent) e Calibra 

(Dentsply).  

 

2.2 Cimentos autocondicionantes (Self-Etchingcement s): 

 

Esses cimentos utilizam um primerautocondicionante para preparar as 

superfícies dentárias e o cimento preparado é aplicado sobre o primer. Portanto,os 

passosclínicossão mais simplesdo que aqueles cimentos que requerem 

condicionamento ácido total (Duarte Jr, Botta, Meire, Sadan, 2008). As forças de 

união desses cimentos são quase as mesmas dos cimentos com condicionamento 

total. Alguns exemplos sãoo Panavia (Kuraray America) e o Multilink (Ivoclar-

Vivadent). 
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2.3 Cimentos autoadesivos (Self-Adhesivecements): 

 

São os cimentos mais modernos e, normalmente, são de polimerização dual e 

não precisam de condicionamento ácido, primers ou algum agente prévio que 

propicie a união com as superfícies dentarias (Monticelli, Ferrari, Toledano, 2008). 

Os valores de resistência de união variam amplamente entre as diferentes marcas 

comerciais, e geralmente são inferiores quando comparadas aos cimentos de 

condicionamento total. As marcas comercias mais conhecidas são RelyX U100 (3M 

ESPE), BisCem (Bisco), Maxcem Elite (Kerr).  

Os cimentos autoadesivos não requerem pré-tratamento da superfície 

dentária, simplificando assim o número de passos e diminuindo a sensibilidade da 

técnica operatória. A adesão desses cimentos é baseada em retenção micro 

mecânica e interação química entre os monômeros ácidos e os grupos de 

hidroxidoapatita (TavarezVazquez, 2009;Burgess, 2010; Passoset al., 2010). Esses 

cimentos são constituídospor um pó composto de partículas inorgânicas sólidas, 

formado por uma rede de vidro Al-Si-Na com incorporação de estrôncio e lantânio, e 

um líquido com um composto orgânico de ésteres metacrilatos fosfóricos associados 

a dimetacrilatos, acetatos, estabilizadores e iniciadores. Além disso, apresentam, 

também em sua composição, 2% de hidróxido de cálcio, o que pode induzir à 

mineralização, aumentar o efeito antimicrobiano e reduzir os níveis de acidez pós-

presa com diminuição de sensibilidade pós-opératória. Apresentam 10% de fluoreto 

que pode contribuir na redução de reincidência de cárie. O mecanismo de união 

ocorre pela quelação de íons cálcio por grupos ácidos, produzindo adesão química 

com a hidroxiapatita da estrutura dental. Quando aplicado sobre a dentina, 

demonstrou interação muito superficial, sem a presença de camada híbrida ou “tags” 

resinosos (Al-Assafet al., 2007).  

Radovicet al., em sua revisão de literatura referente aos cimentos 

autoadesivos, atestaram que a adesão à dentina e aos diferentes materiais 

restauradores é satisfatória e comparável aos demais cimentos dentários disponíveis 

no mercado. Esse efeito foi justificado porque o cimento autoadesivo apresenta 



Revisão de Literatura  21 

 

maior tolerância à umidade (Bitteret al., 2006). Porém, sua adesão ao esmalte 

dentário parece ainda precária (Radovicetal, 2008; Monticelli et al., 2008). 

A utilização de materiais adesivos requer um campo operatório com umidade 

controlada e livre de contaminação (Robersonet al. 2002). No entanto, independente 

do tipo de sistema de cimentação utilizado, existe a limitação quanto ao controle da 

umidade e ou contaminantes (Chersoni, Acquavivaet al.), que é uma dificuldade 

inerente ao processo de cimentação de restaurações indiretas. Dentre os elementos 

contaminantes, podem ser mencionados o transudato gengival, o sangue ou a 

saliva.  

Diversos trabalhos avaliaram os tratamentos de descontaminação da 

superfície dentária, tanto em esmalte quanto em dentina previamente ao tratamento 

restaurador(El-Kalla, Garcia-Godoy, 1997; Feigalet al., 2000; Van Schalkwyket 

al.,2003; Nemethet al.,2006; Yooet al.,2006).  

Hitmiet al., em 1999, avaliaram a influencia da duração da contaminação por 

saliva durante estágios diferentes dos procedimentos adesivos de 3 diferentes 

materiais. Discos de dentina de dentes humanos foram confeccionados e os 

adesivos SyntacSprint (SS) (Vivadent), OneStep (OS) (Bisco), ClearfilLiner Bond 2 

(LB2) (Kuraray) foram empregados. Três tempos de contaminação (3s, 10s, e 20s) e 

3 estágios do procedimento (antes da aplicação do adesivo, após sua aplicação, e 

após sua polimerização). Em todos os casos a saliva não foi removida por lavagem. 

Para cada adesivo foi feito o grupo controle, 3 grupos com contaminação antes da 

aplicação do adesivo, 3 grupos com o adesivo sem polimerização, 3 grupos sobre o 

adesivo polimerizado (exceto para o SS), Restaurações de resina com Z100 foram 

feitas sobre o sistema adesivo e os corpos de prova foram armazenados em água  a 

37°C por 48 horas. A resistência adesiva diminuiu s ignificativamente quando a 

contaminação ocorreu apos a aplicação do adesivo. O adesivo autocondicionante foi 

mais tolerante à contaminação por saliva, exceto quando a contaminação ocorreu 

antes da polimerização do adesivo.  

Taskonak;Sertgöz (2002) investigaram o efeito da contaminação por saliva na 

resistência adesiva de adesivos simplificados de frasco único. A dentina de 90 

molares humanos foi testada. Os grupos foram divididos em: (i) contaminados com 
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saliva (pH 5.5) após condicionamento acido, (ii) contaminação com saliva após 

aplicação do adesivo, e (iii) sem contaminação. Três sistemas adesivos foram 

testados: Syntac, Prime &Bond NT e Gluma. Resina composta foi aplicada em 

seguida, polimerizada e os espécimes foram submetidos àtermociclagem. Esse 

estudo demonstrou que a contaminação de saliva sobre dentina não afetou a 

resistência adesiva dos adesivos testados.  

Townsend; Dunn, em 2004, estudaram o efeito da contaminação da saliva no 

esmalte e dentina antes e após a aplicação de adesivos autocondicionantes. Os 

grupos foram divididos em esmalte e dentina. Cilindros de resina foram colocados 

sobre espécimes não contaminados como grupo controle ou contaminados com 

saliva antes e após aplicação do adesivo. A média de resistência adesiva foi de 16,7 

MPa para o grupo controle de dentina, 14,8 MPa para dentina contaminada com 

saliva antes da aplicação do adesivo e 15,9 MPa para dentina contaminada com 

saliva após aplicação do adesivo. Em esmalte, a média de resistência adesiva foi de 

19,1 MPa para o grupo controle, 12,3 MPa para o esmalte contaminado antes da 

aplicação do adesivo e 13,1 MPa para esmalte contaminado apos aplicação do 

adesivo. O esmalte não contaminado teve valores de resistência adesiva superiores 

aos grupos de esmalte contaminados. A contaminação por saliva não afetou a 

resistência adesiva em dentina dos adesivos autocondicionantes testados. 

Sattabanasuket al., em 2006, avaliaram o efeito da contaminação por saliva 

na resistência de adesivos à dentina. Dentina de molares humanos foram divididas 

em dois grupos: One-Up Bond F Plus (Tokuyama Dental) e AdperPrompt L-Pop (3M 

ESPE). O grupo controle não foi contaminado por saliva. Os outros grupos foram 

contaminados por saliva antes ou depois da polimerização dos adesivos, secos, 

contaminados, secos e o adesivo reaplicado; contaminados, lavados e adesivo 

reaplicado. Após 24 horas de armazenamento em água a 37°C, os espécimes foram 

testados. Para os dois adesivos, a contaminação por saliva resultou em resistência 

adesiva menor quando comparado com os grupos controles. A reaplicação do 

adesivo após secar ou lavar a saliva devolveu a resistência adesiva semelhante aos 

grupos controles.  

Kermanshahet al., em 2010, avaliaram o efeito da contaminação por saliva 

durante os procedimentos adesivos em 3 gerações de adesivos. Discos de dentina 
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foram cortados de 72 dentes humanos extraídos e divididos em 3 grupos Scotch 

Bond MP Plus (SBMP), Single Bond (SB) ePrompt L-Pop). Os espécimes foram 

contaminados com saliva após o condicionamento ácido, após a aplicação de 

primer, após a aplicação do adesivo e antes da polimerização, e após a 

polimerização do adesivo. Três subgrupos não foram contaminados como grupos 

controles.Os grupos SBMP e SB foram afetados pela contaminação. O grupo do 

Prompt L-Pop não apresentou resistência adesiva estatisticamente diferente nos 

grupos contaminados e não contaminados. A resistência adesiva do SBMP 

contaminado após a polimerização do adesivo ou não contaminado foi 

estatisticamente maior quando comparada com os outros dois grupos. Assim, a 

etapa operacional e o tipo de material restaurador influenciam na resistência adesiva 

dos materiais quando contaminados com saliva.  

Contudo, há uma limitação de trabalhos científicos sobre o efeito da 

contaminação por saliva durante o procedimento de cimentação com materiais 

resinosos e, caso ocorra a contaminação, qual a conduta clínica para a 

descontaminação da superfície do material (Eirihsson et al., 2004a; Eiriksson et a., 

2004b; Furuse, 2007) a fim de restabelecer a resistência de união adesiva entre o 

dente e a restauração indireta de resina composta.  

Chunget al., 2009, examinaram o efeito da contaminação por saliva na 

resistência adesiva de cimentos resinosos à dentina. Para o RelyX ARC (ARC, 3M 

ESPE), a superfície de dentina foi condicionada com acido fosfórico. Os subgrupos 

foram: ARC-controle (sem contaminação), ARC-I (contaminação com saliva e 

secagem), ARC-II (saliva, lavagem e secagem) e ARC-III (saliva, lavagem, 

recondicionamento, lavagem e secagem). Para o Panavia F 2.0 (PF, Kuraray), os 

subgrupos foram: PF-control (sem contaminação), PF-I (saliva e secagem), PF-II 

(saliva, lavagem e secagem), PF-III (primer, saliva e secagem), PF-IV (primer, saliva, 

secagem, primer reaplicação) e PF-V (primer, saliva, lavagem, secagem, primer 

reaplicação). Blocos de resina foram cimentados sobre a dentina tratada. Para o 

ARC, a contaminação por saliva diminuiu significativamente a resistência adesiva. 

Lavar com água devolveu a resistência adesiva aos níveis do grupo controle           

(ARC-II). O recondicionamento da dentina resultou em menores valores de 

resistência adesiva (ARC-III). Para PF, contaminação por saliva antes (PF-I) e após 

o primer (PF-III e PF-IV) diminuiu a resistência adesiva. Lavar a saliva e reaplicar o 
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primer devolveu a resistência adesiva (PF-II e PF-V). Assim, a contaminação por 

saliva deteriorou a qualidade adesiva dos cimentos testados. A descontaminação 

com lavagem foi mais efetiva para o Rely X ARC; enquanto a descontaminação com 

lavagem e reaplicação do primer foi mais eficiente para o Panavia F 2.0. 

O estudo da resistência adesiva entre os materiais restauradores tem sido 

amplamente realizado nos últimos anos. Entre os métodos mais utilizados para esta 

avaliação se encontram o teste de cisalhamento, tração e microtração. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo propõe-se a avaliar o tratamento da dentina contaminada com 

saliva na resistência adesiva dos cimentos resinosos convencional e autoadesivo 

através de testes de cisalhamento. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• O presente estudo tem como objetivo verificar se a contaminação da 

dentina com saliva antes do processo adesivo e diferentes formas de 

tratamento da dentina contaminada afetam a resistência adesiva de 

cimentos adesivos convencionais e autoadesivos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Para a realização deste estudo foram utilizados os seguintes materiais: 

 

MATERIAL  COMPOSIÇÃO LOTE VALIDADE  FABRICANTE  
Ácido fosfórico Ácido Fosfórico 35%, 

Sílica Coloidal e Corante 
178310b 2012-08 DENTSPLY 

Ind. e Com. 
Ltda. 

Sistema adesivo 
AdperScotchbond
Multipurpose 

 

 N112041 2012-09 3M ESPE 
Dental 
Products, St. 
Paul/MN - USA 

Cimento resinoso 
RelyX ARC 

Sílica tratada com silício, 
dimetacrilato de 2,2 
etilenodioxidietilo, 
metacrilato de 
bisfenoldiglicidil éter, 
polímero dimetacrilato 
funcionalizado 

N106868 2011-05 3M ESPE 
Dental 
Products, St. 
Paul/MN - USA 

Cimento auto 
condicionante 
RelyXUnicem 
U100 

Pasta Base: Fibra de 
vidro, ésteres ácido 
fosfórico metacrilato, 
dimetacrilato de 
trietilenoglicol, sílica 
tratada com silano e 
persulfato de sódio. Pasta 
Catalisadora: fibra de 
vidro, dimetacrilato 
substituto, sílica tratada 
com silano, p- 
toluenosulfonato de sódio 
e hidróxido de cálcio 

363426 2010-11 3M ESPE 
Dental 
Products, St. 
Paul/MN - USA 

Cerômero 
SignumCor A3 

Éster do ácido metacrilico 
multifuncional (27% de 
peso), Dióxido de silício e 
aglutinantes inorgânicos 
silanizados (73% de peso, 
tamanho médio de 
partícula de 1 

010141 2012-06 HeraeusKulzer 
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4.1 Preparo dos dentes 

 

Para este estudo foram utilizados 60 incisivos bovinos de animais adultos, 

recém extraídos e armazenados em solução aquosa tamponada de timol a 0,2%. 

Inicialmente, os dentes foram limpos com curetas periodontais(Duflex 55G, SS White 

Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro/RJ – Brasil), submetidos à profilaxia com 

pedra pomes e água e armazenados em água destilada sob refrigeração. 

Em seguida, os dentes foram limpos em um aparelho de ultrassom 

(UltrasonicCleaner 1440 D- Odontobrás). Posteriormente, os dentes foram 

seccionados na junção amelocementária, com o auxílio de disco diamantado dupla 

face (Figura 1), sob refrigeração, extraindo-se a porção central da coroa previamente 

fixada sobre placa acrílica com adesivo à base de cianoacrilato e godiva.  

 
 

 
 
 
Figura 1:  Dente seccionado na junção amelocementária, com o auxílio de disco diamantado dupla 
face. 
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A superfície vestibular da coroa foi desgastada em uma politriz (Ecomet III, 

Buehler, Ltda, LakeBluff, USA) com lixas de carbureto de silício de granulometria de 

180, 320 e 600 com refrigeração abundante até a exposição da dentina, 

padronizando a formação de “smearlayer”.  

 

4.2 Preparos das pastilhas de cerômero 

 

Para confecção das pastilhas de cerômero utilizou-se uma matriz cilíndrica de 

Teflon com 2 mm de altura e 20 mm de diâmetro, tendo uma perfuração central com 

2 mm de diâmetro (Figura 2). O cerômero (Signum A3 Heraeus/Kulzer – Germany) 

foi inserido e polimerizado inicialmente com lâmpada LED por 90 segundos 

imediatamente após, foi levado para o forno de CerômerofotopolimerizadorUniXS 

(Heraeus/Kulzer - Germany) com luz estroboscópica de xenon por um tempo de 90 

segundos seguindo as recomendações do fabricante, o sistema trabalha de forma 

intermitente com uma exposição a luz de 20 milisegundos e, sem exposição por 80 

milisegundos. Esse ciclo se repete varias vezes o que garante uma ótima 

polimerização. 

 

 
 
Figura 2:  Esquema da matriz cilíndrica de Teflon com 2 mm de altura e 20 mm de diâmetro, com uma 
perfuração central de 2 mm de diâmetro para confecção das pastilhas de cerômero. 
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4.3 Obtenção da Saliva  

 

A saliva foi coletada a partir de um único individuo para padronizar 

asalivadetodas as contaminaçõesda superfície. O doador não consumiu álcool 24 

horas antes da coleta e tinha o mesmo regime alimentar. Todas as coletas foram 

feitas pela manhã no mesmo horário, após mastigar uma borracha. A primeira coleta 

era excluída e as seguintes coletadas para a utilização na pesquisa. 

Salivafresca éconsiderada um materialaceitável paraser usado em testesde 

contaminação por saliva. (Hitmi L, 1999. Vassilakos N 1992) 

 

 

4.4 Delineamento experimental 

 

Os dentes foram distribuídos em 6 grupos (n=10): 

 

• Grupo ARC (controle): sem contaminação + condicionamento com ácido 

fosfórico a 37% por 15s, sistema adesivo ScotchbondMultipurpose 

(3M/ESPE) + cimento Rely X ARC (3M/ESPE); 

• GrupoU100(controle): sem contaminação + cimento autoadesivoRely X 

U100 (3M/ESPE)  

• Grupo ARClav: contaminação com saliva + lavagem com água/ar 20 

segundos + sistema adesivo + cimento RelyX ARC  

• Grupo ARCsec: contaminação com saliva + secagem com papel 

absorvente + cimento autoadesivoRelyX U100 (3M/ESPE) 

• GrupoARCre: condicionamento, contaminação + secagem com papel 

absorvente + re- condicionamento ácido fosfórico a 37%  +  sistema 

adesivo ScotchbondMultipurpose + cimento RelyX ARC  

• Grupo U100sec: contaminação + secagem com papel absorvente + 

cimento autoadesivoRelyX U100  
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4.5 Obtenção dos corpos de prova 

 

A área de adesão na superfície de dentina exposta foi delimitada com ajuda 

de uma tira de insulfilme com uma perfuração de 2mm de diâmetro obtida com a 

utilização de um perfurador de dique de borracha adaptado. Em seguida, procedeu-

se à cimentação das pastilhas de cerômero de acordo com cada grupo: 

 

Grupo ARC (Controle):  

 

Na dentina delimitada: 

 

O sistema adesivo Scotchbond Multiuso (3M/ESPE) foi aplicado de acordo 

com as recomendações do fabricante 

 

1- Condicionamento com ácido fosfórico 37% por 15 segundos, lavagem 

com “spray” ar/água por 20 segundos e secagem com papel 

absorvente. 

2- Aplicação do ATIVADOR (1,5) por 10 segundos e secagem com jato de 

ar por 5 segundos. 

3- Aplicação do PRIMER (2) por 10 segundos e secagem com jato de ar 

por 5 segundos. 

4- Aplicação do CATALIZADOR (3,5). 

 

No bloco de cerômero: 

 

1- Aplicação de ácido fosfórico 37% por 20 segundos para limpeza da 

superfície, lavagem com “spray” ar/água por 20 segundos e secagem 

com papel absorvente. 

2- Aplicação do CATALIZADOR (3,5). 
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O cimento RelyX ARC (3M/ESPE) foi manipulado de acordo com as 

instruções do fabricante e dispensado com o  Dispensador Clickerem umbloco de 

mistura e misturado por 10 segundos. Em seguida, foi aplicado à dentina com auxílio 

de uma espátula e a pastilha de cerômero foi posicionada e mantida em posição 

com preensão digital até adaptar bem na superfície delimitada. A polimerização foi 

realizada com LED por 40 segundos nas margens com o aparelho SDI radii-cal com 

densidade de potência de 1400 mW/cm2.  

 

Grupo U100 (Controle): 

 

No bloco de cerômero: 

 

Aplicação de ácido fosfórico 37% por 20 segundos para limpeza da superfície, 

lavagem com “spray” ar/água por 20 segundos e secagem com papel absorvente. 

O cimento autoadesivo RelyX U100 (3M/ESPE), manipulado de acordo com 

as instruções do fabricante, foi dispensado com o Dispensador Clickerem um bloco e 

misturado por 10 segundos. Em seguida, foi aplicado à dentina com auxílio de uma 

espátula e a pastilha de cerômero foi posicionada e mantida em posição com 

preensão digital A polimerização foi feita processada da mesma forma do grupo 

anterior  

 

Grupo ARClav: 

 

 Foram realizados os mesmos procedimentos do grupo controle com cimento 

RelyX ARC, mas, após o condicionamento ácido, a dentina foi contaminada com 

saliva por 10s, novamente lavada com “spray” ar/água por 20s e seca com papel 

absorvente antes da aplicação do ativador. 

 

Grupo ARCsec: 

 

 Os mesmos procedimentos realizados para o cimento RelyX ARC foram 

realizados para esse grupo, mas a dentina foi contaminada após o condicionamento 
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com ácido fosfórico com saliva por 10s e seca com papel absorvente antes da 

aplicação do ativador. 

 

Grupo ARCre 

 

 Para esse grupo foram realizados os mesmos procedimentos de preparo da 

superfície da dentina e do cerômero que foram realizados para o controle com RelyX 

ARC. No entanto, a dentina condicionada foi contaminada por saliva por 10s e re-

condicionada com ácido fosfórico a 37% por mais 15s, lavada com “spray” ar/água e 

seca com papel absorvente previamente à aplicação do cimento.  

 

Grupo U100sec: 

 

Mesmos procedimentos realizados para o grupo com cimento RelyX U100, 

mas a dentina foi contaminada com saliva previamente à aplicação do cimento. A 

dentina contaminada foi apenas seca com papel absorvente antes da aplicação do 

cimento. 

 

Apos a cimentação, os conjuntos foram armazenados em um recipiente 

plástico com água deionizada a 37°C por 24 horas (F igura 9). 

 

 
 

Figura 3:  Ilustração do espécime pronto imediatamente antes de ser armazenado. 



38  Material e Métodos 

 

O teste de resistência adesiva (teste de cisalhamento) foi realizado em uma 

máquina universal de ensaios Kratos (modelo: K2000 Mp, Nº de série: N 970201), a 

uma velocidade de 0,5 mm/min. Por meio de um fio de aço contornando o cilindro, 

próximo à interface, foi aplicada a força necessária para o rompimento da união 

entre o dentina e cerômero.  

Toda a fase laboratorial foi realizada sob temperatura de 23° ± 1°C e umidade 

relativa 50 ± 5%. 

Os resultados obtidos nos testes de resistência adesiva (Mpa) foram 

avaliados estatisticamente para a verificação de diferenças entre os grupos, 

aplicando-se a análise de variância (ANOVA) a um critério e teste de Tukey para 

comparações individuais, com nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

As médias e desvios-padrão referentes à resistência adesiva de cada grupo 

experimental estão demonstrados na Tabela 1. Para verificar se a diferença dos 

valores numéricos entre os grupos experimentais era estatisticamente significante, 

foi aplicada a análise de variância a um critério (ANOVA), considerando como 

variável independente o tratamento da dentina.  

 

Tabela 1 – Resistência adesiva média para os grupos avaliados neste estudo (em MPa). Letras 
sobrescritas de forma diferente representam diferenças estatísticas entre os grupos. 
 

Grupo  Media em MPa  Desvio Padrão  
1 

ARC(controle) 

 

9,02 e 
 

1,36 

2 
U100(controle) 

 

4,38 a, b 
 

0,74 

3 
ARClav 

 

6,43 c, d  
 

0,98 

4 
ARCsec 

 

7,71 d, e 
 

1,14 

5 
ARCre 

 

5,68 b, c  
 

1,10 

6 
U100sec 

 

3,87 a 
 

0,51 

 

 A análise realizada demonstrou diferenças entre os grupos testados (p<0.05). 

Além disso, interação entre tratamentos de superfície foi encontrada. 

 

 Houve diferença estatística entre os diferentes grupos pesquisados. A 

resistência de adesão do cimento RelyX à dentina contaminada com saliva e lavada 

ou novamente condicionada diminuiu significativamente, já a contaminação com 

saliva da dentina não afetou a resistência adesiva do cimento RelyX U100 (p<0.05).  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A retenção de restaurações indiretas tem sido largamente estudada nos 

últimos anos. Entre os métodos mais utilizados para essa avaliação se encontram os 

testes de cisalhamento e tração. Tensão de cisalhamento se define como a 

tendência de resistir ao deslizamento de uma parte de um corpo sobre outro e é 

calculada pela divisão da força aplicada pela área paralela à direção da força 

(Anusavice, 1998). A resistência ao cisalhamento é importante no estudo da 

interface entre dois materiais. Um método eficaz para avaliar a resistência ao 

cisalhamento é o �punch� ou  �push-out�, no qual a carga axial é aplicada para deslocar 

um material através de outro. Por essa razão esse teste foi escolhido no presente 

estudo. No entanto, pode-se afirmar que a resistência medida por meio desse teste 

não é considerada cisalhamento propriamente dito e que os resultados obtidos entre 

os diferentes trabalhos, podem divergir devido à diferença nas dimensões dos 

espécimes (Nomotoet al., 2001). 

Ainda sobre o método empregado, o tempo padrão de espera após a adesão 

para realizar os testes é de 24 horas em água (De Munck et al.,2005). O tempo de 

armazenamento no presente estudo foi de 24 horas, assim como nos trabalhos de 

Sattabanasuket al. (2006), Yooet al. (2006), Park e Lee (2004). Estudos de adesão à 

dentina demonstraram uma diminuição na resistência de união adesiva após o 

armazenamento em água por períodos maiores de tempo (Shonoet al.,1999; 

Giannini et al.,2003). Acredita-se que essa diminuição adesiva seja causada por 

degradação, ou seja, hidrólise dos componentes orgânicos presentes na interface 

adesiva. Outros métodos para teste de adesãotambém podem ser utilizados, como 

armazenamento em etanol ou termo ciclagem (Lee et al.,1998 e Asmussen, 1984). 

Contudo estudos que avaliem um tempo maior de armazenamento como realizado 

por Furuse et al.(2007) se faz necessário. 

Contaminação porsangue, saliva e fluidogengivalé um grande 

problemaclínicoencontradodurante o tratamento odontológicorestaurador. Portanto, 

atualmente, várias pesquisas na literatura se preocuparam com o problema de 

contaminação da superfície dentáriaapós o seu condicionamento e como trabalhá-
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las(El-Kalla, Garcia-Godoy, 1997; Feigal et al., 2000, van Schalkwyket al., 2003). 

Assim, esse estudo investigouo efeito dacontaminação com saliva e o tratamento da 

dentina contaminada naresistência ao cisalhamentode doiscimentos resinosos.   

Trabalhos como os de Sattabanasuk et al. (2006), Chung et al. (2009), 

Kermanshah et al. (2010) demonstraram que a contaminação por saliva diminui a 

resistência da interface adesiva estudada. Por outro lado, os resultadosdesse 

estudodemonstraramque a contaminação da dentina com salivanão apresentou 

diferença estatística para o cimento U100 e não houve para o ARC apenas seco. 

Dessa forma, a literatura ainda é controversa nesse aspecto. Portanto mais estudos 

ainda são necessários.  

A saliva éuma solução muito diluída composta por mais de 99% de água. 

Contém imunoglobulinas, glicoproteínas, enzimas (por exemplo, amilase), mucinas, 

produtos nitrogenado se uma variedade de eletrólitos (Humphrey, 2001). O excesso 

de água na salivahavia sido relatado como causa demaior umidade nas superfícies 

dadentinae diminuição da força de adesão de adesivos dentinários (Xie, 1993). A 

saliva também pode afetar a adesão pela deposição de glicoproteínas salivares na 

superfície dentária (Xie, 1993), como também pela difusão de macromoléculas com 

alto peso molecular difundindo-se nos túbulos dentinários (Pashley, 1982). 

Essasmacromoléculaspodem competir commonômeroshidrofílicosdurante o 

processo dehibridização, reduzindo a força de adesão (El-Kalla, 1997). Além disso, o 

Bis-GMA é degradado pelas enzimas presentes na saliva humana e essa atividade 

hidrolítica pode igualmente contribuir para a desagregação da interface de união 

(Finer, 2004; Lin, 2005).Clinicamente, essa diminuição da qualidadede adesão pode 

resultar emmicroinfiltraçãoou perda dematerial restaurador (Hiraishi, 2003; Van 

Schalkwyk, 2003; Chung, 2009). 

Conforme demonstrado na revisão de literatura, existe um comportamento 

heterogêneo dos materiais frente à contaminação com saliva. Kermanshahet al., em 

2010, e Townsend; Dunn, em 2004, não encontraram uma diminuição significativa 

da resistência adesiva para os adesivos autocondicionantes. Tem sido sugerido que 

adesivos autocondicionantes poderiam aderir quimicamente à estrutura dentária 

(DeMunck 2005).Sendo assim, esses materiais seriam menos sensíveis ao efeito da 

contaminação pela saliva.  No presente estudo, o material autoadesivo testado (Rely 
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X U100) também não apresentou diminuição da resistência adesiva à dentina após a 

contaminação por saliva. Uma vez que esse material também é autocondicionante, 

essa é a possível explicação para o seu comportamento neste estudo.  

Por outro lado, adesivos convencionais têm mostrado bons resultados de 

adesão (De Munck, Van Landuytet al.). Os resultados aqui encontrados revelam que 

a contaminação por saliva não afetou a resistência adesiva, no entanto, quando, 

após a contaminação, a dentina foi lavada ou recondicionada houve diminuição da 

resistência adesiva do sistema de condicionamento total utilizado (RelyX ARC). 

Esses resultados corroboram o estudo de Chunget al., em 2009.  

Além disso, não apenas a resistência adesiva deve ser verificada, mas 

também as propriedades físico-químico-mecânicas devem ser destacadas, assim 

como as propriedades biológicas (Pereira et al., 2005). Mais estudos são 

necessários para avaliar essa contaminação por saliva em longo prazo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

• A contaminação por saliva não afetou a resistência adesiva do cimento 

adesivo convencional, mas quando a dentina contaminada foi lavada com 

água ou recondicionada com ácido fosfórico verificou-se diminuição da 

resistência adesiva. . 

• A presença da saliva na dentina não afetou a resistência adesiva do 

cimento autoadesivo. 
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