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RESUMO

Os refrigerantes são potentes agentes erosivos que podem provocar perda de
estrutura dentária e requerer o tratamento restaurador adesivo, dependendo do grau
de comprometimento. Pelas diferentes propriedades apresentadas, estas bebidas
podem afetar a adesão à dentina de diferentes formas. Este estudo teve como
objetivo avaliar a resistência de união (RU) em dentina erodida tratada com solução
de clorexidina a 2%. Sessenta terceiros molares tiveram a superfície dentinária do
terço oclusal exposta e foram distribuídos em 3 grupos, de acordo com o protocolo
erosivo: controle, sem desafio (C), desafio erosivo com Coca-Cola (CC) e desafio
erosivo com Coca-Cola Light (CL). As ciclagens erosivas foram por ciclos de 5-min de
imersão 3x/dia durante 5 dias. Em seguida, metade dos dentes foi tratado com solução
de clorexidina a 2% (1,5ul) e o restante com água deioinizada (1,5ul) e o processo
adesivo realizado com Adper Single Bond 2® e resina composta Filtek Z350®. Os
espécimes foram mantidos em estufa a 37°C por 24 horas. Após esse período, todos os
espécimes foram seccionados em palitos (0,80mm2 a 1mm2). Um terço dos palitos
obtidos de cada grupo foi testado imediatamente (I-24 h) pelo teste de microtração. Os
espécimes remanescentes foram envelhecidos em saliva artificial por 6 meses (6m) e 1
ano (1a) antes do teste. Os dados obtidos da microtração foram analisados por meio
dos testes de ANOVA a três critérios e Tukey (p<0,05). O modo de fratura foi analisado
e classificado em adesivo, misto e coesivo em dentina ou resina composta.
Simultaneamente, uma fatia (mesiodistal) de cada espécime foi analisado por
microscopia confocal para análise da interface resina/dentina e formação de tag nos
tempos de envelhecimento. Os valores médios de resistência adesiva (MPa±dp; 24
horas/6 meses /1 ano) foram: C (38,57±15,36/26,67±19,37/12,21±11,24); C-Chx2%
(41,93±9,97/31,12±17,02/11,86±10,4); CC (21,80±7,09/8,33±10,71/4,70±9,04); CCChx2% (19,85±7,87/24,32±11,7/6,19±12,37); CL (22,70±9,63/10,25±15,6/4,93±5,54);
CL-Chx 2% (22,40±7,34/20,94±14,68/16,05±13,91). A resistência de união à dentina
erodida foi significativamente inferior ao do grupo controle, independentemente do
tempo de armazenagem dos espécimes. Tanto a dentina normal e erodida,
apresentaram redução dos valores de resistência de união ao longo do tempo.
Apesar de os espécimes tratados com solução de clorexidina a 2% manterem os
valores de resistência de união por 6 meses, eles reduziram após 1 ano. De acordo
com as imagens por microscopia confocal, não houve diferenças observadas na
qualidade geral da camada híbrida e formação de tags entre os grupos. A solução
de digluconato de clorexidina a 2% pode ser uma alternativa para manter a
estabilidade da interface de união adesiva ate os 6 meses. A resistência de união
mais estável à dentina erodida por Coca-Cola Light comparada à dentina erodida por
Coca-Cola ao longo do tempo, sugere a implicação de suas propriedades na
adesão.
Palavras-Chave: Erosão Dentária. Clorexidina. Sistema adesivo.

ABSTRACT

Effect of 2% chlorhexidine solution on adhesive bond strength to eroded
dentin by regular and light cola drinks
Soft drinks are potent erosive agents, which can provoke loss of dental
structure and require adhesive restorative treatment, depending on the compromising
level. Due to the different properties, these beverages can affect bonding to dentin in
different manners. The aim of this study was to evaluate the bond strength (BS) to
eroded dentin treated with 2% chlorhexidine solution. Sixty third human molars had
their oclusal thirds removed to expose flat dentin and were divided into three groups,
according to erosive protocol: Control (C) with no surface treatment, erosive
challenge with Regular Coke (CC), erosive challenge with Light Coke (CL). The
erosive challenge was performed by cycles of 5-min immersions, 3x/day during 5
days. After that, half of the teeth were treated with 2% chlorhexidine solution (1,5ul)
and the remaining with deionized water (1,5ul) before adhesion procedure with Adper
Single Bond 2® and FiltekTMZ350®. Specimens were stored at 37ºC in deionized
water for 24 hours. After this period, all specimens were sectioned into sticks (≈0.81
mm2 to 1mm2). A third of the specimens were tested immediately (I-24 h), for
microtensile test. The remaining sticks aged in artificial saliva for 6 months (6m) and
1 year (1y) before testing. The failure mode was analyzed and classified as adhesive,
mixed and cohesive in dentin or resin. Bond strength data was analyzed by threeway ANOVA and Tukey tests (p<0.05). Simultaneously, one slice (mesial-distal) of
each specimen was analyzed by confocal microscopy for analysis of the interface
resin/dentin and tag formation over the aging time. Means and standard-deviation
(MPa) of each group (I, 6m and 1y) were: C (38.57±15.36, 26.67±19.37,
12.21±11.24), C-Chx 2% (41.93±9.97, 31.2±17.02, 11.86±10.4), CC (21.80±7.09,
8.33±10.71, 4.70±9.04), CC-Chx 2% (19.85±7.87, 24.32±11.7, 6.19±12.37) CL
(22.70±9.63, 10.25±15.6, 4.93±5.54) and CL-Chx 2% (22.40±7.34, 20.94±14.68,
16.05±13.91). Adhesive and/or mixed failures were frequently observed in all
specimens. Bond strength of eroded dentin specimens was lower than of the normal
dentin specimens, for all testing times. Both normal and eroded dentin showed
decrease on μTBS values with time. Although the specimens treated with 2%
chlorhexidine solution maintained the bond strength values for 6 months, they
reduced significantly, after 1 year. after this period the bond strength values went
down. According to confocal microscopy images, no difference in the overall quality
of hybrid layer and tags formation among groups was observed. The use of 2%
chlorhexidine solution could be an alternative to maintain the stability of bonding
interface. More stable bonding strength to eroded dentin with Coca-Light over time,
compared to dentin eroded by Regular Cola suggests the implication of their
properties on bonding.
Keywords: Tooth erosion. Chlorhexidine. Dentin-Bonding Agents.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a incidência do desgaste dentário, especificamente da
erosão dental, tem apresentado um aumento significante na Odontologia (DEERY et
al., 2000; AL-DLAIGAN; SHAW; SMITH, 2001; GANSS; KLIMEK; GIESE, 2001;
HOLBROOK; ARNADOTTIR; KAY, 2003; YIP; SMALES; KAIDONIS, 2003). A
erosão dental pode ser definida como o mecanismo responsável pela perda de
estrutura dental decorrente de um processo químico de dissolução da porção
mineralizada dos dentes (ECCLES, 1979; MEURMAN; TEN CATE, 1996; ZERO,
1996; MOSS, 1998; LUSSI et al., 2011). Esse processo pode ser desencadeado
principalmente por ácidos de origem não bacteriana e substâncias com propriedades
quelantes (MEURMAN; TEN CATE, 1996; ZERO, 1996; MOSS, 1998; WEST;
HUGHES; ADDY, 2001; LUSSI; JAEGGI; ZERO 2004; BARBOUR et al., 2005),
porém a doença é considerada multifatorial. Na erosão dental, existe uma
desmineralização parcial da superfície de esmalte que, em conjunto com uma ação
abrasiva (escovação), pode chegar a estruturas mais profundas expondo dentina,
podendo até ocasionar danos pulpares (RIOS et al., 2006a; RIOS et al., 2006b;
HONÓRIO et al., 2010). Esse mecanismo de desmineralização envolve a ação direta
de íons hidrogênio liberados pelas substâncias ácidas na presença de água que se
ligam diretamente aos íons carbonatos ou fosfatos da estrutura dentária, ou ainda a
ação de ânions capazes de se ligar ao cálcio, formando outros complexos
(AMAECHI 2001; BARBOUR et al., 2005). Como consequência, a hidroxiapatita é
perdida ao meio, originando um desequilíbrio molecular e desorganização da
estrutura prismática do esmalte. Esses eventos repetidos de erosão provocam o
desgaste na estrutura do dente. Dessa forma, em um primeiro estágio, a erosão
provoca um amolecimento da superfície, a qual pode ser remineralizada pela saliva.
Com a evolução da lesão, em um segundo estágio, essa superfície fica muito
fragilizada, desprendendo-se da superfície e resultando em desgaste, com perda
irreversível da estrutura. Desse momento em diante, caso o desafio erosivo persista,
uma nova superfície sofrerá o primeiro estágio de amolecimento e assim
sucessivamente até que a dentina subjacente seja exposta (LUSSI, 2011)
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A erosão dental pode ser causada por fatores extrínsecos e intrínsecos
(ZERO, 1996; JENSDOTTIR et al., 2004; ZERO; LUSSI, 2005). Os extrínsecos são
aqueles associados à dieta como substâncias, alimentos ou bebidas, ácidas, assim
como à exposição ambiental a agentes ácidos. Os intrínsecos são aqueles
associados aos ácidos do estômago produzidos por vômitos, como parte das
doenças de desordens alimentares (anorexia e bulimia), refluxo esofagogástrico e
regurgitação (WEST; HUGHES; ADDY, 2001; LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004). Dentro
dos

fatores

extrínsecos,

destaca-se

o

consumo

massivo

de

substâncias

potencialmente erosivas, tais como bebidas refrigerantes e bebidas isotônicas com
níveis baixos de pH (LUSSI et al., 2000; LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004; RIOS et al.,
2006; TAHMASSEBI et al., 2006; HONÓRIO et al., 2008a; MAGALHÃES et al.,
2009a; RIOS et al., 2009).
A literatura tem evidenciado que essa bebida refrigerante, especialmente do
tipo cola, em suas diferentes versões regular, light e zero teriam um potencial
erosivo diferente. Isto seria devido aos diferentes pH das bebidas refrigerantes
particularmente ácida (oscilam entre pH2 a pH4 aproximadamente), diferente
capacidade tampão e sua formulação (diferentes concentrações de cálcio e , açúcar
e adoçantes) (DAVIS; WINTER, 1980; BARBOUR et al., 2005; HANNIG et al., 2005;
JENSDOTTIR et al., 2006; RIOS et al., 2009; RIOS et al., 2011).
Estudos recentes in vitro têm sido desenvolvidos para identificar os efeitos
erosivos na estrutura dental dessas bebidas refrigerantes (LUSSI et al., 2000;
MAGALHÃES et al., 2008a; MAGALHÃES et al., 2009a; RIOS et al., 2009; RIOS et
al., 2011), a ação de diversas substâncias para prevenção ou proteção da estrutura
dentária da erosão (GANSS; KLIMEK; STARCK, 2004; HONÓRIO et al., 2008a;
KATO et al., 2009a; KATO et al., 2009b; MAGALHÃES et al., 2009c; KATO et al.,
2010), assim como sua interação com a abrasão dental intra/extraoral (RIOS et al.,
2006a; RIOS et al., 2006b; MAGALHÃES et al., 2008b; WIEGAND et al., 2008a;
KATO et al., 2009b). Porém estudos relacionados aos tratamentos restauradores
ainda são poucos explorados.
Diversos autores têm relatado que uma possível forma de tratamento das
lesões erosivas seria as restaurações de resina composta, tanto em esmalte como
em dentina, mas são poucos os estudos relacionados ao processo adesivo nos
tratamentos restauradores em superfícies erodidas, tanto relacionada à adesão
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imediata, quanto à manutenção da adesão o longo do tempo, Os processos
adesivos em dentina hígida ou cariada têm sido estudados avaliando o
comportamento dos materiais adesivos na camada híbrida e a resistência da
interface dentina/restauração ao longo do tempo (PASHLEY et al., 1995;
HASHIMOTO et al., 2000; HASHIMOTO et al., 2003; ARMSTRONG et al., 2004;
CARRILHO et al., 2005a; CARRILHO et al., 2005b; DE MUNCK et al., 2005;
GARCIA-GODOY et al., 2007; BRACKETT et al., 2008; BRESCHI et al., 2008). A
degradação da camada híbrida tem sido observada por diferentes mecanismos, tais
como a degradação da matriz de colágeno na dentina pelas Matrizes de
Metaloproteinases (MMp). Essas MMPs ocasionariam a degradação das fibrilas de
colágeno não infiltradas pelo sistema adesivo e alterariam a estabilidade da camada
híbrida

ao

longo

do

tempo,

resultando

na

nanofiltracão

marginal

e,

consequentemente, no fracasso da restauração adesiva (GENDRON et al., 1999; DE
MUNCK et al., 2003; HASHIMOTO et al., 2003; PASHLEY et al., 2004; HEBLING et
al., 2005; CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006; MAZZONI et al., 2006; CARRILHO et
al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b; HANNAS et al., 2007).
Diversos estudos científicos têm demonstrado que a aplicação do
digluconato de clorexidina a 2% inibe as MMPs, que são ativadas logo após o
condicionamento ácido, e mantém a estabilidade da camada híbrida ao longo tempo.
(GENDRON et al., 1999; HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007a;
CARRILHO et al., 2007b; KOMORI et al., 2009; MAGALHÃES et al., 2009b;
BRESCHI et al., 2010b; KATO et al., 2010).
Com base nesses fundamentos e ante a pouca evidência científica de
estudos em superfícies erodidas em relação aos tratamentos adesivos e à aplicação
de clorexidina a 2% como inibidor da ação das MMPs, este trabalho teve como
objetivo avaliar a influência da aplicação da solução de clorexidina a 2% na adesão
à dentina erodida por duas bebidas refrigerantes tipo cola, ao longo do tempo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

As lesões não cariosas despertam a atenção dos profissionais da área
odontológica pela perda gradativa de estrutura dentária. Dependendo do fator
etiológico, esta perda pode ser considerada fisiológica devido ao maior tempo de
exposição da estrutura dentária aos desafios do ambiente bucal (próximo a 10µm
por ano) (NUNN; SHAW; SMITH, 1996; ZERO; LUSSI, 2005). Além da quantidade
perdida, a qualidade do substrato exposto e as características de progressão podem
indicar a necessidade de procedimentos restauradores.
Dessa forma, o primeiro passo relevante é determinar a provável origem do
comprometimento dentário. Essas lesões podem ser de origem mecânica, como a
abrasão e abfração e de origem química como a erosão (ABRAHAMSEN, 2005;
ZERO; LUSSI, 2005; HARA; LUSSI; ZERO, 2006; RIOS et al., 2006b; RIOS et al.,
2008).
A erosão é definida como o desgaste químico da estrutura dentária sem o
envolvimento de microrganismos ou seus produtos (ECCLES, 1979; MEURMAN;
TEN CATE, 1996; ZERO, 1996; MOSS, 1998; SCHLUETER et al., 2011). Com os
estudos sobre a erosão dentária, a literatura evidenciou os principais fatores
etiológicos que provocam esse processo.
Etiologicamente, a erosão pode ser classificada em dois grupos principais:
os decorrentes de fatores intrínsecos e de fatores extrínsecos. A erosão intrínseca
pode ser originada dos ácidos endógenos decorrentes de vômito constante, devido a
desordens alimentares (como a bulimia e a anorexia nervosa), ou de outras formas
de disfunção como regurgitações crônicas e refluxo gástrico (JENSDOTTIR et al.,
2004; ZERO; LUSSI, 2005; LUSSI; JAEGGI, 2008; LUSSI et al., 2012). Outros casos
incluem gravidez, pacientes alcóolatras, terapias por abuso de álcool, desordens
gastrointestinais, como disfunção gástrica, úlcera duodenal e péptica (IMFELD,
1996).

A

erosão

medicamentosa,

extrínseca

ambiental

e

pode

ser

decorrente

subdividida

em

do

de

estilo

erosão
vida

do

alimentar,
indivíduo

(JENSDOTTIR et al., 2004; ZERO; LUSSI, 2005; LUSSI; JAEGGI, 2008; LUSSI et
al., 2012).
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O consumo de alimentos, notadamente refrigerantes, sucos, bebidas ácidas,
frutas ácidas e vegetais, podem causar erosão nos dentes (KUNZEL; CRUZ;
FISCHER, 2000; CAIRNS et al., 2002; LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004; BARTLETT;
SHAH, 2006; WONGKHANTEE et al., 2006; GANSS; SCHLUETER; KLIMEK, 2007;
WIEGAND; ATTIN, 2007). Na dentina, os ácidos podem provocar um alargamento
dos túbulos, ocasionando a sensibilidade dos dentes afetados durante a lesão e
expondo estruturas internas de dentina. Vários estudos apontam um crescimento
cada vez mais precoce de consumo de bebidas com baixo pH, além da maior
quantidade, reforçando a exposição dos dentes decíduos e permanentes a
condições que favorecem o estabelecimento de erosão dentária (TAHMASSEBI et
al., 2006).
Diversos estudos in vitro e in situ avaliaram o efeito que os refrigerantes a
base de cola provocam em substratos de esmalte e dentina, destacando também a
diferença entre os produtos regulares e com adição de adoçantes, como por
exemplo Coca-Cola e Coca-Cola Light, (WEST; HUGHES; ADDY, 2001; HONÓRIO
et al., 2008a; MAGALHÃES et al., 2008a; MAGALHÃES et al., 2009a; RIOS et al.,
2009; WIEGAND et al., 2009; RIOS et al., 2011), uma vez que são representativos
do consumo e problemas erosivos (MAGALHÃES et al., 2009a; RIOS et al., 2009;
RIOS et al., 2011). O pH dessas bebidas varia de 2,5 a 4,0 com potencial de
provocar a dissolução da fluorapatita na superfície, dissolvendo assim o esmalte
camada por camada, podendo atingir a dentina (ABRAHAMSEN, 2005; GANSS et
al., 2009).
No entanto, apesar dos recursos fisiológicos e mecânicos disponíveis para
conter as consequências da erosão, dependendo do tipo ou da frequência do agente
erosivo, esses recursos não são suficientes, havendo uma perda evidente de
estrutura dentária. Quando há a necessidade de restaurar, esmalte ou dentina, o
uso de materiais adesivos se torna um dos principais recursos aplicados (MAGNE;
MAGNE; BELSER, 2007; REIS; HIGASHI; LOGUERCIO, 2009; GAMBON; BRAND;
NIEUW AMERONGEN, 2010).
As principais indicações clínicas para a restauração destas lesões ocorrem
em casos com ameaça da integridade estrutural do dente afetado; de hiperestesia
dentária; com uma perda significante de dimensão vertical e/ou função; ou quando o
paciente se encontra insatisfeito com a aparência de seus dentes; e finalmente
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quando existe exposição pulpar (LAMBRECHTS et al., 1996; REIS; HIGASHI;
LOGUERCIO, 2009). Neste cenário, a qualidade do substrato passa a ser um
importante parâmetro clínico de avaliação a ser considerado antes do procedimento
adesivo.
Meurman et al. (1996) analisaram, em modelo laboratorial, o padrão de
desgaste erosivo com soluções ácidas em dentina, constatando a perda mineral em
dentina intra e peritubular. Com o passar do tempo ocorre o alargamento da
embocadura dos túbulos até a completa destruição da dentina peritubular. Mais
recentemente, Zimmerli et al. (2012), verificaram que a dentina submetida a
processo erosivo foi capaz de alterar sua resistência de união à dentina.
Clinicamente, as lesões erosivas se apresentam resistentes, de superfícies
brilhantes e lisas, dependendo do grau de erosão. Diversos estudos (AMAECHI;
HIGHAM, 2001; GANSS; KLIMEK; STARCK, 2004; RIOS et al., 2006b;
MAGALHÃES et al., 2008b) têm estabelecido que a dentina resultante do desafio
erosivo in vitro apresenta características similares à dentina erodida in vivo,
mostrando uma superfície amolecida.
Existem evidências, tanto in vitro como in situ, das diferenças morfológicas,
estruturais e químicas entre a dentina erodida e a dentina normal. Embora os
aspectos de união de material restaurador aos diversos padrões de dentina tem sido
foco de estudo como a dentina normal ou afetada por cárie, dentina infectada,
esclerótica ou profunda, pouco ainda tem sido estudado em relação a esse
mecanismo na dentina erodida (NAKAJIMA et al., 1995; PERDIGÃO, 2010).
Na dentina normal, os cristais de hidroxiapatita estão organizados formando
as paredes dos túbulos dentinários (dentina peritubular) e, também, encontram-se
imersos na matriz dentinária composta pela rede de colágeno (dentina intertubular).
Essa morfologia da dentina caracterizada por inúmeros túbulos e canalículos que
atravessam toda sua espessura, confere grande permeabilidade a essa estrutura e é
fundamental para o entendimento das reações e processos de difusão que ocorrem
entre os dentes e o meio bucal (MARSHALL et al., 1997; BERTASSONI et al., 2012;
BERTASSONI; STANKOSKA; SWAIN, 2012). A matriz intertubular é composta
principalmente por fibrilas de colágeno tipo I associada a proteínas não colágenas e
proteoglicanos, formando uma matriz tridimensional reforçada com cristais de
apatita.
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Baseado nesse padrão, os experimentos laboratoriais são variáveis na
tentativa de reproduzir as condições clínicas dos substratos dentários (WEST;
HUGHES; ADDY, 2001; HONÓRIO et al., 2008a; WEST; DAVIES; AMAECHI, 2011).
Nos protocolos de simulação de desafios erosivos in vitro, o objetivo é de provocar
características morfológicas da camada superficial da dentina. As alterações nas
características da superfície dentinária induzidas pelo processo de erosão artificial
(com ácido nítrico ou bebida refrigerante Coca-Cola, por exemplo) provocam perda
mineral, expondo a matriz orgânica, principalmente as fibrilas de colágeno, e o
alargamento da embocadura dos túbulos dentinários (GANSS; KLIMEK; STARCK,
2004; MIRKARIMI; TOOMARIAN, 2012; ZIMMERLI et al., 2012). De acordo com
Mirkarimi e Toomarian (2012), num estudo de erosão artificial com Coca-Cola, a
superfície dentinária externa foi completamente desmineralizada, com a presença de
alguns cristais de hidroxiapatita remanescente ao redor dos túbulos dentinários.
Este fato poderia ser atribuído à menor suscetibilidade da dentina peritubular à
desmineralização comparada à dentina intertubular (MIRKARIMI; TOOMARIAN,
2012).
Se as diferentes bebidas, mesmo com base similar, como as bebidas à base
de cola, apresentam características distintas, poderiam também determinar
modificações e consequências distintas em relação ao processo adesivo. Trabalhos
de Rios et al. (2009); Rios et al. (2011) demonstraram que o desgaste e a perda
mineral provocados pela Coca-Cola na versão light determinam padrões mais sutis
de alteração. Este desempenho foi atribuído à presença de adoçante aspartame,
que ao ser hidrolisado poderia formar uma barreira à base de fenilalanina. Mas para
esse processo, a presença de saliva nos modelos in situ foi importante para os
resultados obtidos. Em ambos os trabalhos, o substrato avaliado foi o esmalte, não
havendo evidências para o comportamento em dentina e nem deste comportamento
na adesão dentinária (RIOS et al., 2009; RIOS et al., 2011).
No

processo

adesivo

à

dentina,

o

condicionamento

ácido

cria

microporosidades, pela desmineralização da hidroxiapatita e exposição das fibrilas
de colágeno, a qual é infiltrada pelos monômeros dos sistemas adesivos criando
adesão à estrutura dentária por retenção micromecânica (PASHLEY et al., 1995).
Esse processo denominado hibridização resulta na formação de uma zona de
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infiltração-interdifusão na dentina denominada camada híbrida (NAKABAYASHI;
NAKAMURA; YASUDA, 1991; NAKABAYASHI, 1992).
Porém a estabilidade dessa ligação é fraca, e sua longevidade se vê afetada
por diversos fatores como os fluidos orais e bactérias que atingem a interface. Essas
ligações são muito estáveis inicialmente, mas, com o tempo, ocorre a perda de
matriz de colágeno da camada híbrida (HASHIMOTO et al., 2000; PASHLEY et al.,
2004). Durante os últimos 10 anos, o entendimento dos mecanismos que envolvem
a degradação proteolítica das interfaces adesivas à dentina tem ganhado uma
imensa atenção por parte dos pesquisadores (TJADERHANE et al., 1998;
TJADERHANE et al., 2001). Isto tem levado a diversas tentativas para prevenir uma
das principais causas da degradação da interface adesiva que seria a atividade
enzimática.
Atualmente,

diversas

enzimas

proteolíticas

como

as

matrizes

de

metaloproteinases (MMPs) e catepsinas cisteínas têm sido identificadas em dentina
e sugerem ser responsáveis pela degradação das fibrilas de colágeno expostas na
interface adesiva (HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007a; TJADERHANE et
al., 2013); como também nas lesões cariosas (TJADERHANE et al., 1998;
CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006). Apesar de a adesão imediata à dentina ser
satisfatória, a longevidade da interface adesiva torna-se questionável diante da ação
de agentes físicos (forças oclusais e estresses decorrentes da expansão e contração
relacionadas às mudanças de temperatura) e químicos sobre ela (DE MUNCK et al.,
2003; ARMSTRONG et al., 2004; BRACKETT et al., 2005; DE MUNCK et al., 2005;
TAY et al., 2006; GARCÍA-GODOY et al., 2007; BRESCHI et al., 2008). Sugere-se
que a concentração decrescente de monômeros difundidos no interior da dentina
condicionada por ácido e a subsequente eluição do adesivo a partir dos hidrogéis
poliméricos hidroliticamente instáveis das camadas híbridas (HASHIMOTO et al.,
2002a; TAY et al., 2002; DE MUNCK et al., 2003; HASHIMOTO et al., 2003b;
WANG; SPENCER, 2003; CARRILHO et al., 2005; YIU et al., 2005) deixariam as
fibrilas

de

colágeno

expostas e

vulneráveis

à

degradação

pelas

MMPs

(HASHIMOTO et al., 2000; HASHIMOTO et al., 2003c; PASHLEY, 2004; HEBLING
et al., 2005; MAZZONI et al., 2006; CARRILHO et al., 2007a; LOGUERCIO et al.,
2009; BRESCHI et al., 2010b).
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Sugere-se, ainda, que a degradação da matriz orgânica exposta na erosão
dentinária também seja decorrente da ação de enzimas do próprio hospedeiro, como
as metaloproteinases, similarmente ao que ocorre na cárie dentária (TJÄDERHANE
et al., 1998; HARA et al., 2005; KATO et al., 2009; MAGALHÃES et al., 2009; KATO
et al., 2010).
Essas MMPs desempenham papel fundamental na degradação do colágeno
em lesões de cárie (TJÄDERHANE et al., 1998; MARTIN-DE LAS HERAS;
VALENZUELA; OVERALL, 2000; CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006; HANNAS et al.,
2007; MAZZONI et al., 2009), já que tal atividade não é atribuída às bactérias, que
podem causar a desmineralização da superfície da dentina, mas não a degradação
da matriz orgânica, necessária à formação da cavidade (TJÄDERHANE et al., 1998).
Em humanos, a família das MMPs contém 23 membros que são divididos em seis
grupos: colagenases, gelatinases, estromelisinas, matrilisinas, membrana tipo MMPs
(MT-MMPs) e outras MMPs baseada em substratos específicos (MARTIN-DE LAS
HERAS; VALENZUELA; OVERALL, 2000; HANNAS et al., 2007; MAZZONI et al.,
2007; SULKALA et al., 2007).
As MMPs são identificadas nas lesões de cárie dentária tanto na forma
latente, quanto na forma ativa. Ante uma queda pH na presença de ácidos, as
formas latentes dessas enzimas tornam-se ativas nos desafios cariogênicos
(TJÄDERHANE et al., 1998) e, talvez, dos erosivos (GANSS; KLIMEK; STARCK,
2004, HARA et al., 2005; KATO et al., 2009; MAGALHÃES et al., 2009; KATO et al.,
2010). Avaliando, ainda, o papel da aplicação de inibidores de MMPs na dentina
condicionada, Pashley et al. (2004) consideraram que a prevenção da degradação
das fibrilas de colágeno incompletamente infiltradas por monômeros resinosos
durante a criação da camada híbrida seria uma estratégia valiosa na manutenção da
qualidade de união de materiais restauradores resinosos à dentina. A ausência de
efeito dos inibidores de proteases incorporados à solução de armazenamento na
prevenção da redução da resistência de união de uma resina composta à dentina
indica que ela é, então, decorrente da inibição das MMPs intrínsecas à dentina
(PASHLEY et al., 2004). O efeito inibitório da clorexidina sobre as MMPs pode ser
atribuído a um mecanismo de quelação, já que a adição de cloreto de cálcio em
soluções experimentais de clorexidina reverte ou impede a inibição das MMPs -2 e 9, respectivamente. Em concentrações elevadas, a CHX pode inibir a atividade das
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MMPs, destacavelmente da MMP-2, por meio da sua desnaturação. (GENDRON et
al., 1999).
De forma geral, a estratégia para melhorar a estabilidade das ligações
adesivas se baseia na inibição da atividade dessas enzimas. O digluconato de
clorexidina tem sido usado na prática clínica por apresentar uma função
antimicrobiana (LESSA et al., 2010), alta substantividade à matriz de dentina
(CARRILHO et al., 2010; KIM et al., 2010) e baixa citotoxicidade transdentinal
(LESSA et al., 2010). A substantividade da clorexidina, ou sua capacidade de
permanecer retida na matriz orgânica da dentina, pode ser responsável, portanto,
pela prevenção ou minimização da diminuição dos valores de resistência de união
de resina compostas aos diferentes substratos dentinários com o passar do tempo
(PASHLEY et al., 2004; HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007a; CARRILHO
et al., 2007b; BRESCHI et al., 2009; CARRILHO et al., 2010; LIU et al., 2011),
justificando a efetividade da solução de CHX a 2%. Porém o sucesso da solução de
clorexidina no aumento da durabilidade das ligações adesivas tem sido
principalmente devido a sua capacidade inibitória da atividade proteolítica das MMPs
(HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b; KOMORI
et al., 2009; LOGUERCIO et al., 2009; BRESCHI et al., 2010a; BRESCHI et al.,
2010b), principalmente das MMP-2, -8, e -9 (GENDRON et al., 1999) e das
catepsinas cisteinas (SCAFFA et al., 2012). Devido a essa ação, a solução de
clorexidina pode ter uma ação benéfica na estabilidade da camada híbrida, como
inibidor da atividade proteolítica das MMPs. A aplicação dessa solução é realizada
após condicionamento ácido, para evitar a ação das MMPs sobre as fibrilas de
colágeno expostas pela desmineralização e não infiltradas pelo sistema adesivo
(CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006; CARRILHO et al., 2007a; HANNAS et al., 2007;
KOMORI et al., 2009). Existem, no entanto, poucos estudos que avaliam a
efetividade da adesão à dentina erodida (ZIMMERLI et al., 2012). Um estudo clínico
mostrou que restaurações cervicais adesivas permaneceram retidas, por um ano, à
dentina não preparada (FEDERLIN et al., 1998), mas, em uma outra investigação,
uma elevada taxa (44-50%) de restaurações perdidas foi observada (BRACKETT et
al., 2005).
A atividade da solução de digluconato de clorexidina é pH dependente (5.5 a
7), porém, é neutralizada na presença de surfactantes iónicos, âniones inorgânicos
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(fosfato, nitrato ou cloro). A capacidade da clorexidina em interferir na degradação
promovida pelas MMPs tem sido considerada, por sua vez, dose-dependente
(GENDRON et al., 1999). Soluções aquosas de clorexidina 2% impedem ou
minimizam, em alguns casos por até dois anos, a diminuição dos valores de
resistência de união de materiais resinosos à dentina e a nanoinfiltração da interface
adesiva, in vitro e in vivo, em dentes decíduos e permanentes, hígidos ou cariados
(HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b; KOMORI
et al., 2009; BRESCHI et al., 2010b). In vitro, soluções a 0,2% mostraram-se tão
eficazes, quando aplicadas sobre a dentina normal, quanto aquelas a 2% (BRESCHI
et al., 2009; LOGUERCIO et al., 2009; BRESCHI et al., 2010b). Estudos prévios têm
demostrado que a aplicação de soluções de digluconato de clorexidina a 2%,
apresenta-se como uma estratégia promissora à prevenção da diminuição dos
valores de resistência de união de resinas compostas tanto à dentina normal quanto
à dentina erodida (FRANCISCONI et al., 2012).
Embora o preparo da superfície, ou mínima asperização da mesma com
uma ponta diamantada, seja recomendável ao estabelecimento de uma adesão mais
satisfatória, em longo prazo, à dentina erodida, uma abordagem menos invasiva e
tão efetiva quanto seria preferível (ZIMMERLI et al., 2012).
Os valores de resistência adesiva são geralmente usados para a análise
dessa interface adesiva tão questionada. O teste aceito para avaliar a resistência
adesiva da interface dente/restauração é o teste de microtração, que permite a
utilização de espécimes com pequenas dimensões, entre 0,5mm 2 a 1,0mm2 na
interface de união (SANO et al., 1994; PASHLEY et al., 1999).
A avaliação da influência da clorexidina na estabilidade da camada híbrida,
pode ser conduzida em forma qualitativa através de análise em microscopia
confocal. Para realizar esse tipo de avaliação, o sistema adesivo utilizado é marcado
com Rodamina B. A superfície dos espécimes é produzida de maneira similar as
obtidas no MEV, mas com as vantagens da simplicidade da técnica (WATSON,
1991; WATSON; BOYDE, 1991). A metodologia empregada na microscopia confocal
não oferece complexidade nem dificuldade na preparação da amostra.

Essa

vantagem leva a um menor risco de artefatos de contração ou ressecamento, sem
alteração das características próprias da amostra (WATSON, 1991; WATSON;
BOYDE, 1991; PIOCH et al., 1997), o que permite que o mesmo espécime possa ser
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estudado em outra técnica microscópica adicional e/ou analisado em diferentes
tempos de avaliação. A capacidade de foco e melhor resolução do que a imagem
convencional, associadas à vantagem adicional da visualização da superfície e
subsuperfície do espécime também são relevantes.
Portanto, essa metodologia oferece a possibilidade de obter uma imagem
tridimensional, levando à correlação mais precisa e informativa quando comparada à
análise bidimensional (WATSON; BOYDE, 1991; DIASPRO; ROBELLO, 2000).
A adição de corantes fluorescentes como a Rodamina B a sistemas adesivos
permite caracterizar a micromorfologia e a espessura da camada híbrida formada, a
distribuição dentro da dentina, a extensão dos tags de resina, a espessura da
camada adesiva e os possíveis defeitos ou alterações existentes na interface
adesiva (D'ALPINO et al., 2006a; D'ALPINO et al., 2006b).
Apesar de estudos apontarem as consequências deletérias da erosão
dentária, não há relatos relacionados à adesão ao substrato dentinário resultante da
ação das bebidas tipo cola (Coca-Cola e Coca Light), nos tempos iniciais do
processo adesivo, nem sobre sua ação ao longo do tempo. Da mesma forma, não há
estudos sobre a ação da solução de clorexidina na dentina erodida por essas
bebidas na preservação da adesão ao longo do tempo.
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a influência da aplicação da
solução de clorexidina a 2% na resistência de união (RU) e qualidade da interface
adesiva de um sistema restaurador adesivo à dentina normal e dentina erodida por
bebidas refrigerantes tipo cola (Coca-Cola e Coca-Cola Light), ao longo do tempo
(24 horas, 6 meses e 1 ano).
Foram consideradas as hipóteses nulas de que:
1) Não há diferença entre os valores de RU do sistema restaurador
adesivo à dentina, em função da condição do respectivo substrato
(dentina normal ou erodida);
2) Não há diferença entre os valores de RU do sistema restaurador
adesivo à dentina, em função das duas bebidas refrigerantes do tipo
cola;
3) Não há diferença entre os valores de RU do sistema restaurador
adesivo à dentina, em função do tempo de envelhecimento dos
espécimes (24 horas, 6 meses ou 1 ano) relacionados aos tratamentos
de substratos propostos.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Este estudo in vitro avaliou a resistência de união de um sistema restaurador
adesivo ao substrato dentinário erodido por duas bebidas refrigerantes do tipo cola,
tratado previamente com concentrações de solução de clorexidina a 2%, em três
tempos de avaliação (24 horas, 6 meses e 1 ano de envelhecimento dos
espécimes). A variável de resposta principal foi a resistência de união por
microtração (RU).
A análise do fator erosão (dentina hígida vs dentina erodida com Coca-Cola
ou dentina erodida Coca-Cola Light) foi feita por meio de três fatores de estudo:
• Fator Substrato: em 2 níveis (hígido e erodido);
• Fator Tratamento: em 2 níveis (água deionizada e clorexidina);
• Fator Tempo: em 3 níveis (inicial, 6 meses e 1 ano).
A análise comparativa entre as bebidas Coca-Cola e Coca-Cola Light dos
espécimes erodidos também foi feita por meio de três fatores de estudo:
• Fator Bebida: em 2 níveis (Coca-Cola e Coca-Cola Light);
• Fator Tratamento: em 2 níveis (água deionizada e clorexidina);
• Fator Tempo: em 3 níveis (inicial, 6 meses e 1 ano).
Por fim, a análise comparativa entre todos os grupos (fator substrato, fator
tratamento e fator tempo) foi feita por meio de três fatores de estudo:
• Fator Substrato: em 3 níveis (hígido/sem erosão, Coca-Cola, CocaCola Light);
• Fator Tratamento: em 2 níveis (água deionizada e clorexidina);
• Fator Tempo: em 3 níveis (inicial, 6 meses e 1 ano).
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Figura 1 - Delineamento experimental: A - Obtenção dos terceiros molares humanos hígidos extraídos; B - Seccionamento dos terços oclusal e apical dos terceiros molares;
C - Formação de smear layer sobre a dentina exposta, por meio da ação de uma lixa granulação de 600 por 1 min, sob irrigação em politriz; D - Erosão da dentina em 2/3 dos
espécimes por dois refrigerantes à base de cola: Coca-Cola e Coca-Cola Light (n=11); imersões de 5 min; 3x/dia; 5 dias – CC e CL e submissão dos demais espécimes
(dentina controle) diretamente à próxima etapa; E - Condicionamento da dentina por 15s com ácido fosfórico a 37%, lavagem e secagem; F - Reidratação de cada metade
dos espécimes do grupo controle (sem erosão) com água deionizada (controle C) ou solução de Chx a 2% (C-Chx 2%) também realizado nos grupos CC e CL,
respectivamente; G - Aplicação do sistema adesivo Adper Single Bond 2; H - Inserção incremental (2mm cada incremento) da resina composta na porção coronária com Filtek
2
Z350; I - Seccionamento dos espécimes em palitos (área de secção transversal de ≈0,80mm ), após armazenagem em água deionizada por 24 horas a 37°C; J - Testes de
microtração (EMIC; 0,5mm/min), imediatamente, após 6 meses e após 1 ano de envelhecimento, e avaliação dos tipos de falhas de fraturas adesivas com um microscópio
digital; K - Os espécimes restaurados com adesivo marcado com Rodamina B, foram seccionados em fatias (0,80mm espessura) para sua avaliação em microscopia confocal
de varredura a laser
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4.2 PREPARO DOS ESPÉCIMES

4.2.1 Obtenção dos dentes humanos

Para este estudo foram utilizados dentes terceiros molares extraídos por
indicação odontológica, sendo que dentes com dimensões semelhantes foram
selecionados para o estudo e os demais utilizados para o teste piloto. Os dentes
foram obtidos nas Clínicas de Cirurgia da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP
e por doações de cirurgiões-dentistas que atendem em consultórios particulares,
mediante assinatura do termo de Doação de Dentes (Anexos A e B), segundo a
resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde, DF) e após
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da FOB-USP
(processo no 131/2009 – Anexo C e D).
Após a extração, os dentes foram limpos com curetas (Duflex 55G, SS White
Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil) para remoção de restos de
tecidos gengivais e, posteriormente, armazenados em solução de azida de sódio a
0,02% renovada a cada 10 dias, onde ficaram imersos durante todo o período até o
preparo dos espécimes. A solução foi trocada periodicamente e o período máximo
de armazenagem dos dentes foi de 6 meses antes da utilização.

4.2.2 Exposição e planificação da dentina

Os 60 dentes selecionados foram fixados com cera pegajosa no centro de
um dispositivo metálico acoplado à máquina de corte digital de precisão Isomet 1000
Precision Saw (Buehler Ltda., Lake Bluff, IL, EUA). O terço oclusal (≈2,5mm a partir
da ponta de cúspide mais baixa) dos terceiros molares foi removido, para exposição
da dentina coronária, subjacente ao esmalte, com o auxílio de um disco diamantado
dupla face (High Concentration Diamond - Wafering Blade 102mm x 0,3mm x
12,7mm - Ref 12205; Extec Corp., Enfield, CT, EUA), refrigerado com água
deionizada, a uma velocidade de 300rpm. O terço apical radicular também foi
removido, para facilitar o corte dos espécimes posteriormente, durante a obtenção
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dos palitos para microtração. Em seguida, cada dente foi submetido à ação de uma
lixa de carbeto de silício de granulação 320 (Excet 15005, WD 8” (203mm), 320 grit –
Excet Corp, Enfield, CT, EUA) em uma politriz metalográfica em baixa velocidade,
sob refrigeração com água deionizada, para remoção de qualquer remanescente de
esmalte. Posteriormente, com o intuito de criar uma smear layer sobre a dentina
planificada e exposta, todas as superfícies dentinárias dos dentes foram submetidas
à ação de uma lixa de carbeto de silício de granulação 600 (Excet 15007, WD 8”
(203mm), 600 grit – Excet Corp, Phoenix CT, EUA) por 1 minuto sob refrigeração
constante com água deionizada, em uma politriz metalográfica Aropol 2V (Arotec,
Cotia, SP, Brasil) (Figuras 2a - 2d).

Figura 2a - Marcação do terço oclusal
e radicular dos terceiros molares, para
exposição da dentina coronária,
subjacente ao esmalte

Figura 2b - Seccionamento da porção
oclusal e parte da radicular, com auxílio
de um disco diamantado dupla face,
refrigerado com água deionizada, a
uma velocidade de 300rpm

Figura 2c - Planificação da dentina
exposta com uma lixa de granulação
320 sob refrigeração em politriz, com
água deionizada, para remoção de
remanescente de esmalte

Figura 2d - Criação de uma smear
layer sobre a mesma dentina, por meio
da ação de uma lixa de silicone carbide
de granulação 600 (1 min.) sob
refrigeração na mesma politriz
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4.2.3 Determinação dos grupos experimentais

Os espécimes foram, então, distribuídos, após estabelecimento dos
diferentes grupos por meio de aleatorização, nos seguintes grupos, para serem
submetidos a analise de RU posteriormente.

Grupo

Desafio
erosivo

Tratamento após
condicionamento ácido

Reidratação com água
deionizada

Controle - C
(n=10)

Inicial (24horas), 6 meses e 1
ano

Nenhum
Reidratação com solução de
Clorexidina a 2%

C-Chx 2%
(n=10)

Reidratação com água
deionizada

Coca-Cola - CC
(n=10)

Inicial (24horas), 6 meses e1
ano

Coca-Cola
Reidratação com solução de
Clorexidina a 2%

CC-Chx 2%
(n=10)

Coca-Cola Light - CL
(n=10)

CL-Chx 2%
(n=10)

Tempo de envelhecimento
dos espécimes

Reidratação com água
deionizada
Coca-Cola
Light

Inicial (24horas), 6 meses e 1
ano
Reidratação com solução de
Clorexidina a 2%

Quadro 1 - Grupos experimentais

Os materiais utilizados no experimento são descritos no Quadro 2.
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MATERIAL

Filtek™ Z350
Restaurador
Universal®
Cor A2

FABRICANTE

CATEGORIA

3M do Brasil Ltda., St
Paul, MN, EUA.

Resina composta
nanoparticulada

COMPOSIÇÃO*
Matriz orgânica:
-Bis-GMA
-Bis-EMA
-UDMA
-Pequenas quantidades de TEGDMA
-Canforoquinona
Parte inorgânica (78,5%, em peso):
-Nanopartículas de sílica não-aglomerada
(20nm)
-Nanoaglomerados de zircônia/sílica
(0,6-1,4µm)

AdperTM Single
Bond 2®

3M do Brasil Ltda., St
Paul, MN, EUA.

Sistema adesivo
convencional de 2
passos

-Bis-GMA
-HEMA
-Diuretanodimetacrilato
-copolímero do ácido polialcenóico
-canforoquinona
-água
-etanol
-glicerol 1.3 dimetacrilato
-sílica (5nm; 10% em peso)

Clorexidina a
2%

Manipulada em
laboratório

Solução de limpeza não
desmineralizante/Solução
Bactericida

Solução de digluconato de clorexidina na
concentração de 2%, em água deionizada

Condicionador
Dental Gel®

Dentsply Indústria e
Comércio Ltda., Rio de
Janeiro, RJ, Brasil

Ácido fosfórico a 37%

Solução de ácido fosfórico na concentração
de 37%, em gel

Refrigerante à base de
cola

pH: 2,74/120ml/l**
-água carbonada
-extrato de noz de cola
-cafeína
-aroma natural
-corante caramelo IV
-acidulante ácido fosfórico
-edulcorantes artificiais
-conservador benzoato de sódio
-regulador de acidez citrato de sódio

Refrigerante à base de
cola

pH: 3,0/120ml/l**
- água gaseificada
-extrato de noz de cola
-cafeína
-aroma natural
-corante caramelo IV
-acidulante ácido fosfórico
-edulcorantes artificiais
-aspartame (24mg/100ml)
-accesulfame de potássio (16mg/100ml)
- conservador benzoato de potássio
-regulador de acidez citrato de sódio

Solução artificial para
armazenagem dos
espécimes

-CaCl2 0,70mM/l
-MgCl2.6H2O 0,20mM/l
-KH2PO4 4,00mM/l
-KCl 30,0mM/l
-NaN3 0,30mM/l
-Tampão HEPES (ácido) 20,0mM/l

®

Coca-Cola

Coca-Cola
Light®

Saliva artificial

Coca-Cola Brasil,
Spaipa S.A. Ind. Bras.
de Bebidas, Marília,
SP, Brasil

Coca-Cola Brasil,
Spaipa S.A. Ind. Bras.
de Bebidas, Marília,
SP, Brasil

Manipulada em
laboratório

*Dados obtidos do fabricante
**Analisado em laboratório: pH/titulação para pH7

Quadro 2 - Principais materiais utilizados no presente estudo
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4.2.4 Pré-tratamento da superfície dentinária / desafio erosivo

As superfícies de dentina dos dentes dos grupos C e C-Chx 2% não
receberam nenhum tipo de tratamento, apenas a formação de smear layer para o
processo restaurador. As superfícies de dentina dos dentes restantes foram
submetidas a um desafio erosivo em laboratório, semelhante àqueles adotados pela
literatura (HONÓRIO et al., 2008a; KATO et al., 2009; MAGALHÃES et al., 2009a;
RIOS et al., 2009; KATO et al., 2010) determinando-se o que se chamou de dentina
erodida. Esse processo erosivo em laboratório foi realizado com duas bebidas
gaseificadas tipo cola (Coca-Cola e Coca-Cola Light).
Os espécimes do grupo CC e CC-Chx 2% foram imersos em 60 ml/espécime
de refrigerante à base de cola (Coca-Cola), durante 5 minutos, três vezes ao dia, por
5 dias e mantidos em saliva artificial durante o restante do processo do desafio
erosivo, a qual foi substituída diariamente. Cada dente foi posicionado em um orifício
padronizado, com diâmetro compatível à área da dentina exposta, em uma base de
Espuma Vinílica Acetinada (EVA) que, flutuando sobre as respectivas soluções,
permitia o contato exclusivo da superfície com as soluções refrigerantes.
Previamente ao primeiro contato com o refrigerante, as superfícies dentinárias foram
colocadas em contato com a saliva artificial por 12 horas. Da mesma forma, os
espécimes dos grupos CL e CL-Chx 2% foram imersos em outro refrigerante à base
de cola (Coca-Cola Light), pelo mesmo período e mesmo mecanismo de desafio
erosivo em laboratório dos espécimes erodidos pela Coca-Cola.
As soluções refrigerantes eram substituídas a cada exposição e a saliva
artificial, diariamente. Quando os espécimes erodidos foram movimentados da saliva
artificial para o refrigerante não receberam tratamento nenhum, mas quando foram
deslocados do refrigerante para a saliva, nos intervalos entre os desafios, foram
lavadas abundantemente com água deionizada. Finalizando todo o processo de
desafio erosivo, que foi realizado em ambiente com temperatura de 23±2°C
(soluções utilizadas nessa mesma condição), as superfícies de dentina erodida
foram, por fim, lavadas com água deionizada e secas com suaves jatos de ar da
seringa tríplice, para receberem, junto com os espécimes de dentina normal, os
procedimentos adesivos/restauradores posteriores (Figura 3).
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Figura 3 - Desafio erosivo em laboratório. As superfícies
dentinárias foram expostas à bebida refrigerante durante
5min /3 vezes ao dia/ 5 dias, e mantidas em saliva artificial
entre os desafios e também ao termino do experimento por
12 horas

4.2.5 Procedimentos restauradores adesivos

Todos os espécimes tiveram a superfície dentinária condicionada com ácido
fosfórico a 37% por 15 segundos, lavada por 30 segundos e sequencialmente seca
com jatos de ar. Após o condicionamento, metade dos espécimes foi reidratada com
1,5μL de água deionizada (AD) e a outra metade foi tratada com 1,5μL de solução
de digluconato de clorexidina a 2% (Chx 2%). Depois de 60 segundos, as superfícies
dentinárias desses dentes foram suavemente secas com papel absorvente. Em
seguida, o sistema adesivo convencional de dois passos Adper Single Bond 2 foi
aplicado seguindo as indicações do fabricante: duas camadas finas de forma ativa
(15s), com um leve jato de ar para facilitação da evaporação do solvente, e
fotoativação por 20 segundos (Radii-cal® - 1000mW/cm2, SDI Limited, Bayswater,
Vic, Austrália) (Figuras 4a - 4e).
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Figura 4a - Condicionamento com
ácido fosfórico a 37% (15s), lavagem
(30s) e secagem com papel absorvente

Figura 4b - Hidratação dos espécimes
após condicionamento ácido por 60s.
Metade de cada grupo (CC, CL,
Controle) foram hidratados com 1,5µL
de água deionizada (n=10) e a outra
metade com 1,5µL de solução de
digluconato de clorexidina a 2% (n=10)

Figura 4c - Remoção dos excessos
das respectivas soluções com papel
absorvente

Figura 4d - Aplicação do sistema
adesivo Adper Single Bond 2 em duas
camadas finas
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Figura 4e - Fotopolimerização do
sistema adesivo por 20 segundos

Dois incrementos (2mm de espessura cada) de resina composta
nanoparticulada (Filtek Z350) cor A2, foram aplicados sobre os espécimes e cada
um deles foi fotoativado por 20 segundos, utilizando-se, para tal, o mesmo aparelho
fotopolimerizador LED (Figuras 4f - 4i).
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Figura 4f - Aplicação do primeiro
incremento (2mm) de resina composta

Figura 4g - Adaptação da resina
composta em toda a superfície
dentinária

Figura 4h - Fotoativação de cada
incremento de resina composta por 20
segundos

Figura 4i - Aplicação do segundo
incremento (2mm) de resina composta
aplicado sobre o primeiro

4.2.6 Seccionamento dos espécimes e obtenção dos palitos

Os espécimes foram levados à máquina de corte Isomet 1000 Precision Saw
(Buehler Ltda., Lake Bluff, IL, EUA) para seccionamento e obtenção de palitos
constituídos de dentina e resina composta, unidos pela interface adesiva, com área de
seção transversal de aproximadamente 0,80mm2. Para tanto, foram fixados com cera
pegajosa, pela porção radicular seccionada, ao dispositivo metálico que era acoplado
à máquina de corte e, perpendicularmente à interface adesiva, a partir da superfície do
último incremento de resina, fatiados pelo disco diamantado dupla face (ExtecCorp.,
Enfield, CT, EUA), sob refrigeração com água deionizada, a uma velocidade de 150
rpm. Posteriormente, girando-se a base em que estavam fixados em 90o, foram, da
mesma maneira, novamente seccionados. Cada palito obtido foi individualmente
extraído do conjunto, com auxílio de uma pinça clínica (Duflex Pinça Univer, SS White
Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil), e aqueles situados à periferia,
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onde poderia haver presença de esmalte, foram desconsiderados. Em média, 15 a 20
palitos foram obtidos de cada dente (Figuras 5a - 5d).

Figura 5a - Espécime fixado com cera
pegajosa pela porção radicular, ao
dispositivo metálico na máquina de
corte,
para
seccionamento
perpendicular à interface adesiva em
sentido mesiodistal

Figura 5b - Vista oclusal do
seccionamento no sentido mesiodistal
(fatias com aproximadamente 0,80mm)
cortados somente em fatias

Figura 5c - Seccionamento do espécime
no sentido vestibulolingual

Figura 5d - Cada palito foi extraído do
conjunto, com auxílio de uma pinça
clínica. Em média, 15 a 20 palitos
foram obtidos de cada dente

4.3 TESTE DE MICROTRAÇÃO

Um terço dos palitos obtidos de cada dente foi testado imediatamente (I); um
terço foi armazenado em saliva artificial (substituída a cada 14 dias) a 37°C, por 6
meses (6m), e um terço, por 1 ano (1a), para então serem testados.
Cada palito foi individualmente fixado com um adesivo à base de cianocrilato
(SuperBonder Flex Gel Loctite®; Henkel Ltda., São Paulo, SP, Brasil), pelas
extremidades, a um dispositivo tipo Bencor Multi T, levado à uma máquina de testes
universal EMIC DL 500 BF® (EMIC Equipamentos e Sistemas de Ensaio Ltda., São
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José dos Pinhais, PR, Brasil) e testado, sob força de tração (célula de carga de
50Kgf) perpendicular à interface adesiva, a uma velocidade de 0,5mm/min, até o
rompimento dessa interface.
A tensão necessária para causar a ruptura da interface adesiva de cada
palito foi determinada pela razão entre a carga (Kgf) máxima e a área da seção
transversal do palito (cm2), aferida com um paquímetro digital (Série/Código 500144, Mitutoyo Digmatic Caliper, Mitutoyo Sul Americana, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
com precisão de 0,01mm. A resistência de união (RU) foi calculada dividindo-se o
valor de força máxima (Kgf) pela área (cm2) e, posteriormente, convertida em
megapascales (MPa).
Aos palitos que fraturaram prematuramente, no interior do próprio recipiente
em que estavam armazenados, foi atribuído o valor 0 (zero) como valor de RU, já
que a resistência adesiva falhou sem intervenção de nenhum força externa. Àqueles
que fraturaram prematuramente, por quaisquer outros motivos seja na manipulação
do espécime ao fixar ou deslocamento do dispositivo, nenhum valor foi atribuído e
foram excluídos do estudo (Figuras 6a - 6c).

Figura 6a - Fixação de um palito, pelas
extremidades, com um adesivo à base
de cianocrilato, a um dispositivo tipo
Bencor

Figura 6b - Ruptura da interfase
adesiva do espécime

Figura 6c - Máquina de testes Universal
EMIC
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4.3.1 Análise dos padrões de fratura

As superfícies fraturadas de ambos os segmentos de cada palito foram
analisadas com o auxílio de um microscópio digital (Dino-Lite Digital Microscope®;
AnMo Electronics Corp., New Taipei City, San-Chung District, Taiwan), com 50x de
aumento, para determinação do padrão de fratura (Figuras 7a e 7b).
As fraturas foram classificadas em tipo adesiva, mista ou coesiva:
- Tipo adesiva (A): quando a fratura ocorreu na interface adesiva;
- Tipo mista (M): fratura adesiva e coesiva;
- Tipo coesiva em dentina (CD): quando a fratura ocorreu no substrato
dentinário (dentina);
- Tipo coesiva em resina composta (CR): quando a fratura ocorreu no
material restaurador (resina composta).

Figura 7a - Microscópio Digital Dino®
Lite Digital Microscope

Figura 7b - Superfícies fraturadas

4.3.2 Análise em microscopia confocal de varredura a laser

Adicionou-se um dente para cada grupo experimental (6 dentes) para
análise em microscopia confocal de varredura a laser, para observação da interface
adesiva após 24 horas, 6 meses e 1 ano. Os espécimes selecionados receberam os
mesmos tratamentos de cada grupo com relação ao desafio erosivo, a reidratação e
tempo de armazenagem. Para isso, o sistema adesivo foi previamente marcado por
um corante fluorescente, a rodamina B (Rhodamine B ®; Sigma-AldrichChemie
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GmbH, Gillingham, New Rd, Reino Unido), adicionado na concentração de 0,16
mg/ml que permitiu a análise das características de hibridização. O espécime de
cada grupo hibridizado não foi seccionado em palitos, mas, sim, em fatias obtidas
pelo corte do espécime no sentido mesiodistal. As fatias obtidas de cada
espécime/grupo foram analisadas nos períodos de 24horas, 6 meses e 1 ano, em
um mesmo ponto de referência de incidência do laser do microscópio em todas as
leituras. Essas fatias foram armazenadas em saliva artificial entre as leituras. As
interfaces adesivas das superfícies foram analisadas em microscopia confocal de
varredura a laser (Microscópio Leica TCS SPE®, Leica Microsystems, Mannheim,
Bade-Vurtemberga, Alemanha) (Figura 8), com 40x de aumento; imagens com 1,0 x
1,0 mm e 1024 pixels / 0,976µm de resolução. As análises foram realizadas
imediatamente, após 6 meses e após 1 ano de envelhecimento, para avaliação da
qualidade da hibridização. Ex.: espessura e homogeneidade da camada hibrida,
assim como a formação, distribuição e presença dos tags ao longo do tempo.

Figura 8 - As interfaces adesivas foram qualitativamente analisadas com um
microscópio confocal de varredura a laser (40x de aumento, 0,976µm
®
de resolução); Microscópio Leica TCS SPE , Leica Microsystems,
Mannheim/ Bade-Vurtemberga – Alemanha

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para análise estatística dos dados obtidos de resistência de união (RU)
considerando-se cada dente, e não cada palito, como unidade experimental, foi
realizado um teste para verificação da normalidade da distribuição amostral
(Kolmogorov-Smirnov; Systat Software Inc., Chicago, IL, EUA). Constatando-se
aderência à curva normal, os testes de Análise de Variância a três critérios
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ácido;

tempo

de

envelhecimento) e de comparações múltiplas de Tukey foram aplicados, com nível
de significância de 5% (Apêndice A). O programa estatístico utilizado foi o SigmaPlot
for Windows Version 12.0® (Systat Software Inc., Chicago, IL, EUA).
Os testes de Kruskal-Wallis (variável quantitativa) e de Tukey (p<0,05) foram
aplicados para determinação dos tipos de falhas predominantemente observados (%
de falhas do tipo A, M, CD ou CR; Apêndice B) em cada grupo experimental.
As imagens obtidas pela avaliação em microscopia confocal foram
apresentadas em forma ilustrativa (observação visual), observando a espessura e
homogeneidade da camada hibrida, assim como a formação, distribuição e presença
dos tags nos períodos de 24 horas, 6 meses e 1 ano de avaliação nas diferentes
condições testadas.
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5 RESULTADOS

5.1 1°. FATOR: SUBSTRATO – EROSÃO

5.1.1 Grupo controle vs grupo refrigerante Coca-Cola

Analisando-se os dados obtidos pôde-se observar significância estatística para
todas as variáveis observadas: substrato dentinário (p=0,000), tratamento com solução
Chx a 2% (p=0,000) e tempo de envelhecimento dos espécimes (p=0,000). Também
houve a observação de significância de interações entre fatores: a interação entre as
variáveis substrato dentinário e tempo de envelhecimento dos espécimes (p=0,000) e
entre as variáveis tratamento com a solução de Chx a 2% e tempo de envelhecimento
dos espécimes (p=0,000). Não foi observada significância da interação substrato
dentinário e tratamento com a solução de Chx a 2% (p=0,177).
Os valores médios de RU e respectivos desvios padrão à dentina controle e
à dentina erodida com Coca-Cola, em função da aplicação das soluções de Chx a
2% e do tempo de envelhecimento dos espécimes, são descritos na Tabela 1.

Tabela 1 - Valores médios ± desvio padrão de resistência de união (Mpa±dp ) à dentina controle e à
dentina erodida com refrigerante tipo cola (Coca-Cola), em função da aplicação de
solução de Chx 2% ou água deionizada (controle) e do tempo de envelhecimento dos
espécimes (inicial, 6 meses, 1 ano)
Grupos

Substrato

Tratamento

Tempo

RU (MPa)
Média+dp

Comparação
estatística

1

Hígido

Água

Inicial

38,57±15,36

EF

2

Hígido

Água

6 meses

26,67±19,37

BC

3

Hígido

Água

1 ano

12,21±11,24

AD

4

Hígido

Clorexidina

Inicial

41,93±9,97

F

5

Hígido

Clorexidina

6 meses

31,12±17,02

CE

6

Hígido

Clorexidina

1 ano

11,86±10,4

A

7

Coca-Cola

Água

Inicial

21,80±7,09

B

8

Coca-Cola

Água

6 meses

8,33±10,71

A

9

Coca-Cola

Água

1 ano

4,70±9,04

A

10

Coca-Cola

Clorexidina

Inicial

19,85±7,87

BD

11

Coca-Cola

Clorexidina

6 meses

24,32±11,7

BC

12

Coca-Cola

Clorexidina

1 ano

6,19±12,37

A

Diferentes letras indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05)
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Considerando-se a variável substrato dentinário (hígida x CC), os valores de
RU da dentina erodida por Coca-Cola (CC) foram inferiores aos respectivos valores de
RU à dentina controle, no tempo inicial e 6 meses, demonstrando que o desafio erosivo
foi capaz de afetar negativamente a qualidade da adesão à dentina.
Quanto à comparação entre os grupos hígidos (1 a 6), reidratados com água
deionizada ou com a solução de Chx 2%, o tratamento com clorexidina a 2% sempre
foi estatisticamente similar ao seu respectivo grupo, apenas reidratado com água
deionizada. Na comparação entre os grupos erodidos com CC (7 a 12), apenas aos
6 meses, observou-se diferença estatisticamente significante para o grupo reidratado
com Chx 2%, sendo este com valores de RU maiores.
Em relação à variável tempo de envelhecimento, nota-se que houve influência
significante, tanto para a dentina hígida, quanto para a dentina erodida com CC. Para o
grupo controle (hígido), os valores de RU à dentina apresentaram redução significante e
progressiva para os três tempos de envelhecimento analisados, quando foram
reidratados com água deionizada ou com Chx 2%. Para a dentina erodida com CC,
grupos reidratados com água deionizada reduziram os valores de RU do tempo inicial
para os demais tempos, que não diferiram significantemente entre si. Quando
reidratados com Chx 2%, a RU se manteve estável dos até os 6 meses, reduzindo para
o tempo de 1 ano.

5.1.2 Grupo controle vs grupo refrigerante Coca-Cola Light

Analisando-se os dados obtidos pôde-se observar que houve significância
estatística para as variáveis substrato dentinário (p=0,000), tratamento com solução
Chx a 2% (p=0,000) e tempo de envelhecimento dos espécimes (p=0,000). Na
avaliação das interações, houve significância para a interação entre as variáveis
substrato dentinário e tempo de envelhecimento dos espécimes (p=0,000) e na
interação substrato dentinário e tratamento com a solução de Chx a 2% (p=0,036).
Apenas não se observou significância na interação do tratamento com a solução de
Chx a 2% e tempo de envelhecimento dos espécimes (p=0,058).
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Os valores médios de RU da resina composta à dentina controle e à dentina
erodida com Coca-Cola Light, em função da aplicação da solução de Chx a 2% e do
tempo de envelhecimento dos espécimes são descritos na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores médios ± desvio padrão de resistência de união (MPa±dp) à dentina controle e à
dentina erodida com refrigerante tipo cola (Coca-Cola Light), em função da aplicação de
solução de Chx 2% ou água deionizada e do tempo de envelhecimento dos espécimes
(inicial, 6 meses, 1 ano)
Grupos

Substrato

Tratamento

Tempo

RU (MPa)
Média+dp

Comparação
estatística

1

Hígido

Água

Inicial

38,57±15,36

FG

2

Hígido

Água

6 meses

26,67±19,37

DE

3

Hígido

Água

1 ano

12,21±11,24

AB

4

Hígido

Clorexidina

Inicial

41,93±9,97

G

5

Hígido

Clorexidina

6 meses

31,12±17,02

EF

6

Hígido

Clorexidina

1 ano

11,86±10,4

AB

7

Coca Light

Água

Inicial

22,70±9,63

CD

8

Coca Light

Água

6 meses

10,25±15,6

AB

9

Coca Light

Água

1 ano

4,93±5,54

A

10

Coca Light

Clorexidina

Inicial

22,40±9,63

CD

11

Coca Light

Clorexidina

6 meses

20,94±14,68

CD

12

Coca Light

Clorexidina

1 ano

16,05±13,91

BC

Diferentes letras indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05)

Considerando-se a variável substrato dentinário, em todas as situações do
tempo inicial e de 6 meses, os valores de RU à dentina erodida por Coca-Cola Light
(CL) foram inferiores nos valores de RU à dentina controle demonstrando que o
desafio erosivo foi capaz de afetar negativamente a qualidade da adesão à dentina.
Não houve diferenças significativas na comparação de 1 ano.
Em relação à variável tratamento, para os grupos de dentina hígida (1 a 6),
nota-se na comparação dos respectivos grupos tratados com água ou com Chx 2%,
que não houve influência significante dos valores de RU.
No fator tempo, para a dentina hígida (grupos 1 a 6), tanto para os grupos
com aplicação de água deionizada ou de Chx 2% revelaram que o tempo exerceu
diferença de RU ao longo do tempo de forma significativa.
Quando a dentina foi erodida por CL (grupos 7 a 12), nota-se que os valores
de RU reduziram quando tratados com água deionizada (sem diferenças entre 6
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meses e 1 ano). Quando tratado com Chx 2%, não houve diferença significativa para
nenhuma das comparações entre os tempos.

5.2 2°. FATOR: BEBIDAS

5.2.1 Grupo refrigerante Coca-Cola vs grupo Coca-Cola Light

Analisando-se os dados obtidos pôde-se observar que houve significância
estatística entre as variáveis bebidas (p=0,03), tratamento com solução Chx a 2%
(p=0,000) e tempo de envelhecimento dos espécimes (p=0,000) e não significância nas
interações entre a variável bebida e variável tratamento com a solução de Chx a 2%
(p=0,28) e entre as variáveis bebidas e tempo de envelhecimento dos espécimes (p=0,05).
Os valores médios de RU e respectivos desvios padrão da dentina erodida
com Coca-Cola vs dentina erodida com Coca-Cola Light, em função da aplicação
das soluções de Chx a 2%, e do tempo de envelhecimento dos espécimes, são
descritos na Tabela 3.

Tabela 3 - Valores médios ± desvio padrão de resistência de união (MPa±dp) à dentina erodida com
refrigerante tipo cola Coca-Cola vs refrigerante tipo Coca-Cola Light, em função da
aplicação de solução de Chx 2% ou água deionizada e do tempo de envelhecimento dos
espécimes (inicial, 6 meses, 1 ano)
Tempo

RU (MPa)
Média+dp

Comparação
estatística

Água

Inicial

21,80±7,09

AB

Água

6 meses

8,33±10,71

C

Grupos

Substrato

Tratamento

1

Coca-Cola

2

Coca-Cola

3

Coca-Cola

Água

1 ano

4,70±9,04

C

4

Coca-Cola

Clorexidina

Inicial

19,85±7,87

AB

5

Coca-Cola

Clorexidina

6 meses

24,32±11,7

B

6

Coca-Cola

Clorexidina

1 ano

6,19±12,37

C

7

Coca Light

Água

Inicial

22,70±9,63

AB

8

Coca Light

Água

6 meses

10,25±15,6

CD

9

Coca Light

Água

1 ano

4,93±5,54

C

10

Coca Light

Clorexidina

Inicial

22,40±7,34

AB

11

Coca Light

Clorexidina

6 meses

20,94±14,68

AB

12

Coca Light

Clorexidina

1 ano

16,05±13,91

AD

Diferentes letras indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05)
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Considerando-se a variável substrato (desafiado com CC ou CL), apenas na
comparação de 1 ano é que se verificou valor reduzido de RU estatisticamente
significante, sendo inferior para o substrato desafiado com CC.
Ao se analisar o fator tratamento, para os grupos desafiados com CC
(grupos 1 a 6), apenas aos 6 meses se verificou valores de RU estatisticamente
diferentes, com superioridade ao grupo tratado com Chx 2%. Quando considerados
os grupos desafiados com CL (grupos 7 a 12), os valores de RU nos tempos de 6
meses e 1 ano foram significativamente superiores quando tratados com Chx 2%.
Tal desempenho revela que o desafio erosivo reidratado com AD foi capaz de afetar
negativamente a qualidade da adesão à dentina em todos os tempos.
O fator tempo apresentou-se como fator significante, de forma que para os
grupos desafiados com CC ou CL e hidratados com água deionizada, os valores de
RU reduziram estatisticamente a partir dos 6 meses, sem diferenças com os valores
do tempo de 1 ano. Para os grupos desafiados com CC, a Chx 2% foi capaz de
estabilizar os valores de RU apenas até 6 meses, reduzindo os valores após 1 ano.
Já para os grupos desafiados com CL e tratados com Chx 2%, houve similaridade
em todos os tempos comparados.
O efeito da ação erosiva de ambas as bebidas, Coca-Cola e Coca-Cola
Light, na dentina afetaram de forma diferente a RU quando a dentina foi reidratada
com a solução de Chx 2% após 6 meses e 1 ano.
Em relação à variável tratamento com a solução de Chx 2%, nota-se que
não exerceu influência significante para nenhuma das bebidas no tempo inicial. No
tempo de 6 meses, não houve

diferença significante entre as duas bebidas,

mantendo-se os valores de RU. Após 1 ano, foi possível observar a diminuição dos
valores de RU apenas para a dentina erodida com Coca-Cola. Não houve influência
da solução de Chx 2% nos valores de RU da dentina erodida pela Coca-Cola Light
após 6 meses e 1 ano.
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5.3 3°. FATOR: TODOS OS GRUPOS

5.3.1 Controle, Coca-Cola e Coca-Cola Light, solução de Clorexidina e tempo

Analisando-se os dados obtidos pôde-se observar que houve significância
estatística para a interrelação entre bebidas e tempo de envelhecimento (p=0,000),
entre aplicação da solução de Chx 2% e tempo de envelhecimento (p=0,000). Não
houve diferença significativa entre bebidas e solução de Chx 2% (p=0,070).
Os valores médios de RU entre os grupos em função da aplicação da
solução de Chx a 2% e do tempo de envelhecimento dos espécimes são descritos
na Tabela 4 e Gráfico 1.

Tabela 4 - Valores médios ± desvio padrão de RU (MPa±dp) entre os grupos em função da aplicação
de solução de Chx 2% ou água deionizada e do tempo de envelhecimento dos espécimes
(inicial, 6 meses, 1 ano)
Tempo

Inicial

6 meses

1 ano

AD

Chx 2%

AD

Chx 2%

AD

Chx 2%

Controle

38,57±15,36
Aa*

41.93±9,97
Aa*

26,67±19,37
Ba*

31,12±17,02
Ba+

12,21±11,24
Ca*

11,86±10,4
Cab*

Coca-Cola

21,80±7,09
Ab*

19,85±7,87
Ab*

8,33±10,71
Bb*

24,32±11,7
Aa+

4,70±9,04
Ba*

6,19±12,37
Ba*

Coca-Cola
Light

22,70±9,63
Ab*

22,40±7,34
Ab*

10,25±15,6
Bb*

20,94±14,68
Ab+

4,93±5,54
Ba*

16,05±13,91
Ab+

* Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05) na mesma linha entre colunas para o
variável tempo de envelhecimento (inicial, 6 meses, 1 ano). Diferentes letras minúsculas indicam diferença estatisticamente
significante (p<0,05) entre linhas de uma mesma coluna para o variável substrato erodido ou não erodido. Diferentes
símbolos (+,*) indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre as linhas e colunas para a variável aplicação de
Chx 2%
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Resistencia de união (RU em MPa)
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Grupos testados / Tempos de envelhecimento
Gráfico 1 - Valores médios de RU (MPa) entre os grupos comparados em função da aplicação de
solução de Chx 2% ou água deionizada e do tempo de envelhecimento dos espécimes
(inicial, 6 meses, 1 ano)

No Gráfico 1, podemos observar a representação em forma metodológica
das RU (MPa) entre os grupos (H, CC, CL) comparando em função da aplicação de
solução de Chx 2% ou água deionizada (Controle) e do tempo de envelhecimento
dos espécimes (inicial, 6 meses, 1 ano).

5.4 ANÁLISE DO PADRÃO DE FRATURAS

O modo de fratura é um dado importante nos teste de microtração, pois
demonstra a real medida da resistência adesiva. Segundo o tipo de fratura, as
fraturas adesivas, ou seja, que ocorrem na interface adesiva registram valores reais,
enquanto que fraturas mistas ou coesivas sugerem interferências no momento do
teste, na execução do preparo cavitário ou no preparo dos espécimes. Foi possível
observar que as falhas foram predominantemente adesivas e/ou mistas, para todos
os grupos experimentais, independente do tempo de envelhecimento dos espécimes
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(p=<0,001). A distribuição dos tipos de fratura dos espécimes estão representados

Porcentagem (%)

em forma percentual no Gráfico 2.

Grupos testados/ Tempo de envelhecimento
Gráfico 2 - Porcentagem (%) de falhas do tipo adesiva (A), mista (M), coesiva em dentina (CD) ou
coesiva em resina (CR) para os diferentes grupos experimentais, em função do tempo de
envelhecimento dos espécimes (inicial, 6 meses, 1 ano)

5.5 IMAGENS ANALISADAS NA MICROSCOPIA CONFOCAL DE VARREDURA A
LASER

As fatias obtidas de cada espécime foram analisadas na mesma área nos
diferentes tempos de avaliação. Uma marca foi realizada em uma área especifica
paralela à interface adesiva das fatias, de forma a que o laser incidisse sobre esse
ponto sempre que fosse analisado. Qualitativamente, observando-se as interfaces
adesivas das superfícies seccionadas das metades vestibular e lingual dos
espécimes de cada grupo com a dentina hibridizada pelo sistema adesivo marcado
com rodamina B, não se pôde notar diferenças entre os grupos experimentais, ainda
que seja possível sugerir que a espessura da hibridização para a dentina erodida é
menor à espessura da hibridização para a dentina normal, independentemente da
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solução com que foram reidratadas ou do tempo de envelhecimento dos respectivos
espécimes. Além disso, podemos especular, que pela degradação colagenolítica da
interfase adesiva, sistema adesivo + rodamina B poderia desvanecer-se e dissolverse no meio aquoso, alterando a estrutura da hibridização.

A

B

C

Figura 9 - A-C: Imagens obtidas em microscopia confocal de varredura a
laser das fatias de cada grupo (C-CC-CL) tratado com água
deionizada analisadas durante o tempo de envelhecimento

Podemos observar que independente dos substratos erodidos em
comparação ao grupo controle tratados com água deionizada existe uma diminuição
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na qualidade da camada híbrida e formação de tags através do tempo de
envelhecimento (inicial, 6 meses e 1 ano).

A

B

C

Figura 10 - A-C: Imagens obtidas em microscopia confocal de varredura a
laser das fatias de cada grupo (C-CC-CL) tratado com Chx 2%
analisadas durante o tempo de envelhecimento

Podemos observar que independente dos substratos tratados (erodidos ou
não) tratados com Chx 2% existe uma diminuição na qualidade da camada híbrida e
formação de tags a traves do tempo de envelhecimento, especificamente no tempo
inicial a 6 meses, mantendo-se estas características até o tempo de 1 ano.
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6 DISCUSSÃO

6.1 SOBRE A ANÁLISE ESTATÍSTICA

Uma distribuição aleatória dos dentes selecionados nos grupos de teste foi
realizada, utilizando-se o programa Microsoft Excel. Para análise estatística dos
dados obtidos, foram considerados os valores médios de resistência de união
(MPa±dp) por dente, considerado a unidade experimental. Os palitos de cada dente
em cada situação foram considerados para o cálculo da média de cada dente. Os
dados obtidos passaram pelo teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov para
verificar a distribuição amostral.
Constatando-se aderência dos dados à curva normal, foi aplicado o teste de
análise de variância a três critérios: substrato dentinário (hígido – erodido),
tratamento após condicionamento ácido (solução de clorexidina 2% - água
deionizada) e tempo de envelhecimento (inicial, 6 meses e 1 ano) que evidenciou
diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre as médias dos diferentes
grupos. Para determinação dessas diferenças, foi aplicado o teste de comparações
múltiplas de Tukey, ao mesmo nível de significância. O teste de análise de Variância
a três critérios permitiu analisar os valores de resistência de união (MPa±dp) dos
diferentes grupos segundo os seguintes fatores: a) fator substrato, onde foi possível
comparar o grupo controle (dentina normal) com cada um dos grupos erodidos
separadamente com Coca-Cola e Coca-Cola Light; b) fator bebida erosiva, onde se
verificou a diferença entre os grupos erodidos entre si, Coca-Cola e Coca-Cola Light
nos critérios tratamento após condicionamento ácido e tempo de envelhecimento e,
finalmente, de uma maneira genérica, c) todos os grupos, Controle, Coca-Cola e
Coca-Cola Light, mostrando a influência da aplicação de solução de clorexidina 2% e
o tempo de envelhecimento (inicial, 6 meses e um ano). Com esse teste, foi possível
analisar os grupos com os mesmos critérios, segundo os fatores mencionados.
Considerando-se o terceiro fator, se realizou a estatística (p<0,05) referente a todos
os grupos, onde se comparou o grupo controle vs erodidos, aplicação da solução
Clorexidina 2%, e os tempos de envelhecimento. Dessa maneira, se registrou em
forma conceitual a influência desses fatores entre si. O programa estatístico utilizado
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foi o SigmaPlot for Windows Version 12.0® (Systat Software Inc., Chigaco, IL, EUA).
Como dado complementar, as tabelas da análise estatística das médias de resistência
de união (MPa±dp) se encontram no Apêndice A.
Já para a análise de tipos de falhas (fraturas da interface), primeiro se
elaborou uma análise de frequências de falhas, em termos porcentuais (%), para
determinar a predominância de falhas do tipo adesiva (A), mista (M), coesiva em
dentina (CD) ou coesiva em resina (CR) em cada grupo experimental. Segundo, se
realizou uma análise de variância por tipos de falhas e teste de Kruskal-Wallis e o de
Tukey (p<0,05) para comparações múltiplas, confirmando que houve diferença
(p=<0,001) entre as frequências de falhas nos diferentes grupos. A falha adesiva foi
a mais predominante em todos os grupos, seguida das falhas mistas e,
subsequentemente, as coesivas em dentina e resina composta. Como dado
complementar, as tabelas da análise estatística das falhas deste trabalho, se
encontram no Apêndice B.
Em relação às imagens obtidas (18 imagens) pela avaliação em microscopia
confocal, elas foram apresentadas em forma ilustrativa para observar a
caracterização da camada híbrida e formação de tags ao longo do tempo de
armazenamento nas diferentes condições testadas. Não foi realizado nenhum tipo
de análise estatística. Foi possível observar a degradação de camada híbrida e a
manutenção e/ou diminuição de tags ao longo do tempo de avaliação, em cada
grupo, respectivamente.

6.2 SOBRE OS RESULTADOS

6.2.1 Da resistência adesiva

A efetividade dos sistemas adesivos e a aplicabilidade de novas estratégias
para alcançar a estabilidade de uniões ao substrato dentário, inclusive em lesões
cervicais não cariosas, tem sido alvo de importantes investigações (HEMMINGS;
DARBAR; VAUGHAN, 2000; BARTLETT; SHAH, 2006; MAGNE; MAGNE; BELSER,
2007; SPREAFICO, 2010; DIETSCHI; ARGENTE, 2011b).
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Existem evidências de que os dados da resistência adesiva gerada em
estudos laboratórios, de alguma maneira, se correlacionam com os resultados
clínicos das restaurações em lesões cervicais não cariosas, porém é questionável se
esses resultados laboratoriais podem justificar o comportamento clinico das ligações
adesivas (SHELLIS et al., 2011; HEINTZE, 2013). Tem se evidenciado diferenças
morfológicas e estruturais significantes entre a dentina utilizada em testes in vitro e a
dentina de lesões não cariosas. Essas características qualificam a dentina de lesões
não cariosas como substratos desfavoráveis para adesão (CARVALHO et al., 2012).
Diversos estudos têm avaliado o desempenho dos materiais resinosos
utilizados para restaurações de lesões não cariosas com diferentes etiologias e em
diferentes substratos, seja esmalte ou dentina (EL-DIN; MILLER; GRIGGS, 2004;
TAY; PASHLEY, 2004; BRACKETT et al., 2005; HONÓRIO et al., 2008a) e
associados à abrasão mecânica (GANSS et al., 2007; DIETSCHI; ARGENTE,
2011a), porém existem na literatura poucos estudos que evidenciam a relação entra
a adesão ao substrato dentinário afetado pela erosão dental(FEDERLIN et al., 1998;
DIETSCHI; ARGENTE, 2011b; ZIMMERLI et al., 2012).
Diante desses fundamentos, este estudo se propôs a avaliar e comparar a
resistência adesiva em dentina normal e dentina submetida a desafios erosivos
realizados em laboratório.
Para a melhor organização, os resultados serão discutidos de acordo com os
fatores estudados.

6.2.1.1 Fator substrato- erosão: Hígidos (C) vs Erodidos (CC-CL)

No capitulo de resultados, este fator foi descrito como grupo controle vs
grupo Coca-Cola e grupo controle vs grupo Coca Light, considerando que as duas
bebidas refrigerantes apresentam diferentes potenciais erosivos, pH e composição.
Porém, nesta etapa serão discutidos os resultados dos grupos relacionados aos
substratos dentina hígida e dentina erodida tanto por CC como por CL.
Considerando a variável substrato dentinário, os valores de resistência de
união da dentina erodida foram inferiores aos respectivos valores de resistência de
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união à dentina normal, nos tempo inicial e seis meses, demonstrando que o desafio
erosivo foi capaz de afetar negativamente a qualidade da adesão à dentina. Isto é
esperado, já que a dentina erodida apresenta características morfológicas e
ultraestruturais diferentes, portanto seus padrões de adesão diferem da dentina
normal. Quando a dentina é exposta a ácidos, dependendo da concentração e o
meio bucal, o componente mineral se dissolve rapidamente enquanto a porção
orgânica é mantida. Após 30s de imersão em ácido cítrico de baixo pH, uma
pequena zona de uma matriz colágeno densa, fibrosa começa a formar-se
(BRESCHI et al., 2002). Essa zona aumenta com o tempo de erosão e depende da
desmineralização

do

agente

e

tempo

de

exposição,

criando

uma

zona

desmineralizada entre dentina parcialmente desmineralizada e dentina normal
(KINNEY et al., 1995). Comparada a uma área não erodida, a superfície da porção
orgânica é mantida desde que permaneça hidratada, porém é propensa a uma
rápida contração (MIGUEZ et al., 2004; PASHLEY et al., 2004; CARRILHO et al.,
2005b; BRESCHI et al., 2008; GANSS et al., 2009; CARVALHO et al., 2012). Essa
dentina apresenta estrutura preservada mesmo em experimentos de escovação
simulada com força de escovação de 2N (GANSS et al., 2007). Assim, os resultados
obtidos nesse trabalho podem ser consistentes com os resultados de Ganss et al.
(2009), que observou que o material orgânico pode ter uma considerável resistência
à tração, onde a dentina completamente desmineralizada pode apresentar uma
resistência adesiva de 9-17 MPa (GANSS et al., 2009), dependendo da direção
relativa dos túbulos (MIGUEZ et al., 2004). A dentina normal apresenta valores de
26-32 MPa (SANO et al., 1994; PASHLEY et al., 1999).
O tempo de exposição aos agentes erosivos foi de 5min/3vezes por dia/5
dias. Esse tempo pode estar associado aos valores inferiores de RU em superfícies
erodidas comparados com os de dentina normal. Kinney et al. (1995) afirmaram que
a dentina peritubular e intertubular em situações de erosão, retrocede na mesma
proporção, mas após o primeiro minuto de exposição, a dentina peritubular é
dissolvida enquanto a região intertubular fica menos estável. Com o aumento do
tempo de exposição ao agente erosivo, o índice de desmineralização também
aumenta.
Analisando os resultados dos grupos erodidos em geral, observou-se que os
valores de resistência de união reduziram quando se trataram com água deionizada
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entre os tempos. Estes resultados são consistentes com os de diversos estudos que
demostraram a efetividade da solução de digluconato de clorexidina para manter a
estabilidade da camada híbrida ao longo do tempo (HEBLING et al., 2005; CARRILHO
et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b; KOMORI et al., 2009; LOGUERCIO et al.,
2009; BRESCHI et al., 2010a; BRESCHI et al., 2010b). De acordo com os estudos in
vitro e in vivo, Carrilho et al. (2007a); Carrilho et al. (2007b) demonstraram que a
clorexidina na matriz desmineralizada separara-se dos fluidos intersticiais através dos
tags de resina que obliteram os túbulos dentinários, pela penetração dos monômeros
resinosos nas fibrilas de colágeno. Esse mecanismo poderia produzir a retenção
prolongada da Clorexidina e a inibição das MMPs.
Além das MMPs existentes na matriz dentinária e no complexo
dentinopulpar, outras proteases também são responsáveis pela degradação da
matriz dentinária extracelular como as proteases cisteina catepsina B da família das
catepsinas (TURK; TURK; TURK, 1997; DICKINSON, 2002; TERSARIOL et al.,
2010). Scaffa et al. (2012) demonstraram que a clorexidina preserva a integridade do
colágeno dentinário, não só pela inibição das MMPs, mas também pela inibição das
catepsinas

cisteinas

dentinárias

responsáveis

também

pela

degradação

colagenolítica (SCAFFA et al., 2012).
Podemos especular, de acordo aos nossos resultados, que a resistência
adesiva depois de 6 meses, tanto das superfícies hígidas quanto das erodidas tem
sido preservada pelo efeito da aplicação de Clorexidina, o que também foi
observado por Carrilho et al. (2007a); Carrilho et al. (2007b). Porém, após 1 ano, a
ação da clorexidina não pode ser comprovada, uma vez que não houve diferença da
resistência de união para os grupos com e sem aplicação da clorexidina.

6.2.1.2 Fator bebidas: CC vs CL

O potencial erosivo das bebidas tipo cola tem um efeito diferente na
resistência adesiva nos substratos erodidos, predominantemente a Coca-Cola.
Diversos

estudos

têm

demonstrado

os

diferentes

potenciais

erosivos

especificamente dessas duas bebidas Coca-Cola e Coca-Cola Light (JENSDOTTIR
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et al., 2006; HONÓRIO et al., 2008a; MAGALHÃES et al., 2008a; MAGALHÃES et
al., 2009a; RIOS et al., 2009; RIOS et al., 2011).
No entanto, o potencial erosivo de uma bebida não depende de seu pH
exclusivamente, depende também de seu conteúdo mineral, da capacidade tampão
e da propriedade quelante (LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004; BARBOUR; LUSSI;
SHELLIS, 2011) que favorece a desmineralização da superfície pela união com os
íons cálcio que são retirados do substrato dentinário e própria saliva (LUSSI;
JAEGGI, 2006). De igual maneira, quanto maior a capacidade tampão da bebida,
maior será o tempo que a saliva levará para neutralizar o ácido, aumentando a
dissolução do substrato dentário (LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004; WIEGAND et al.,
2008a). De outra maneira, a erosão dependerá também da influência de estimulação
do agente erosivo e o nível de saturação da dissolução do dente (HONÓRIO et al.,
2008b).
A diferente composição das bebidas tipo cola determina diferente
comportamento. A Coca-Cola é considerada mais cariogênica e mais erosiva (RIOS
et al., 2009; HONÓRIO et al., 2010) por conter 8% de sacarose e uma mistura de
açúcar de HFCS (high fructuose corn syrup) com 27g/ 240ml, calorias 100/240ml. Já
a Coca-Cola Light contém aspartame 24mg/100ml, usada como adoçante de baixa
caloria, e o aspartame pode se quebrar em fenilalanina, um aminoácido que atua no
nível

do

cérebro

inibindo

o

centro

da

fome

(http://www.coca-

colacompany.com/brands/nutrition-information-us).
Com relação à dureza, observou-se que o esmalte exposto à ação da CocaCola, com pH2.4, apresentou grande perda da dureza comparada com a Coca-Cola
Light, com pH3 (MAGALHÃES et al., 2008a; RIOS et al., 2011). A associação dos
processos cariogênicos e erosivos demostra menor alteração do esmalte quando
comparados a cada um desses processos individualmente. O metabolismo da placa
bacteriana é inibido pela bebida ácida (pH<3.0) (HONÓRIO et al., 2010). Em base a
todos este fundamentos, especula-se então que em dentina essa desmineralização
seria mais acentuada devido ao fato de que as estruturas orgânicas, seriam mais
factíveis de serem diluídas nesse meio ácido da bebida refrigerante, em especial
com maiores efeitos na Coca-Cola.
A aplicação de clorexidina não afetou a resistência de união nos tempos
inicias e após 6 meses. No entanto, após 1 ano, a aplicação da clorexidina foi eficaz
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para os grupos erodidos com CL. Isto pode ser associado ao pH e ao potencial
erosivo das bebida refrigerantes utilizadas neste estudo. A ativação da MMPs e das
catepsinas é pH dependente. Essas catepsinas, por sua vez, podem ativar as
MMPs. Diversos autores explicaram que a inibição das catepsinas por Clorexidina é
mais efetiva em pH 6.7. De igual maneira, a MMP-9 presente em dentina é ativada
por pH ácidos, concluindo que em condições de meio ácido, tanto as MMPs, como
as catepsinas podem ser ativadas, porém inibidas pela presença de Chx
(TJADERHANE et al., 1998; TJADERHANE et al., 2001; MAZZONI et al., 2007;
SCAFFA et al., 2012).
Pode-se acreditar que nos desafios erosivos in vitro, que o pH baixo dessas
bebidas possa ativar as MMPs da dentina e saliva (MAGALHÃES et al., 2009b;
KATO et al., 2010). Porém, MMPs não são capazes de degradar a matriz de dentina
orgânica em pH ácido, uma vez que as MMPs são proteases neutras e funcionam
nesse meio. Os períodos entre desmineralização da dentina em contato com as
bebidas e os períodos de neutralização do pH devido à capacidade tampão da saliva
artificial, expõem as fibrilas de colágeno e sua posterior degradação pela MMPs
(TJADERHANE et al., 1998). A esse fator relacionado ao pH, poderíamos
acrescentar que a imersão dos espécimes em saliva artificial antes e durante os
desafios erosivos in vitro cumpre um papel importante, pois a presença da película
adquirida é um fator biológico importante na prevenção da erosão dental
(MEURMAN; FRANK, 1991; RIOS et al., 2006a, RIOS et al., 2006b; MAGALHÃES et
al., 2008a; MAGALHÃES et al., 2009c) da mesma maneira que a saliva desempenha
no processo de remineralizacão, tentando reproduzir as condições bucais mais
próximas às reais (PASHLEY et al., 2004; HARA; LUSSI; ZERO, 2006; CARRILHO
et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b).
Essa condição realizada após os desafios erosivos e o armazenamento ao
longo do tempo poderia ter influenciado na capacidade de remineralizacão da
superfície dental, porém essa proteção é limitada aos pequenos desafios erosivos
na superfície do esmalte, já que o nível de proteção da película adquirida
proveniente da saliva é diretamente proporcional a sua composição, espessura e
tempo de maturação (AMAECHI; HIGHAM, 2001; ZERO; LUSSI, 2005). Por tanto,
devemos ressaltar que os fatores preventivos e reparadores da saliva artificial
podem não ser suficientes para conter o desenvolvimento da erosão in vitro e

6 Discussão

88

influenciar os resultados obtidos neste trabalho, já que não existe formação de
película adquirida.
Durante o tempo de envelhecimento de 6 meses e 1 ano, muitos dos palitos
dos diferentes grupos sofreram a separação da interface adesiva antes de serem
levado à máquina de ensaios universal. Isso pode ter acontecido pela degradação
da interface, ocasionado por diversos fatores: ação da saliva artificial, degradação
dos monômeros resinosos, grau de conversão, fibrilas de colágeno expostas após o
condicionamento acido etc.

6.2.1.3 Todos os grupos

Analisando todos os grupos foi possível observar a influência da clorexidina
2% nos diferentes grupos durantes os três tempos de envelhecimento, com
diferença para a interrelação entre bebidas e tempo de envelhecimento, entre
aplicação da solução de clorexidina 2% e tempo de envelhecimento. Porém não
existiu diferença entre bebidas e solução de clorexidina 2%. O tempo de
envelhecimento foi um dos fatores mais significativos comparados neste estudo.
Avaliados em três tempos diferentes (inicial, 6 meses e 1 ano), observou-se a
preservação da resistência adesiva. Comparando-se estes resultados aos diversos
trabalhos, que existem avaliando a resistência adesiva ao longo do tempo e
desaceleração da degradação da interfase por meio de aplicação de soluções de
clorexidina, porém com o tempo de seis meses (PASHLEY et al., 2004; CARRILHO
et al., 2007a; LOGUERCIO et al., 2009).
Esses autores, em estudo in vitro demostraram que as resistências adesivas
dos dentes tratados com clorexidina após condicionamento ácido não apresentaram
alterações até os seis meses, e

in vivo não apresentaram alterações após 14

meses(CARRILHO et al., 2007b). No entanto, as resistências adesivas do grupo
controle com água deionizada (1,5ul) diminuiram em 38% no mesmo de avaliação
no estudo in vitro e 45.3% no estudo in vivo. (CARRILHO et al., 2007a; CARRILHO
et al., 2007b; BRESCHI et al., 2010b). Estudos in vitro demostraram que as
resistências adesivas dos dentes tratados com clorexidina não apresentaram
diferença até os 6 meses (PASHLEY et al., 2004; CARRILHO et al., 2007a;
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LOGUERCIO et al., 2009). Apos 1 ano de armazenagem, os resultados deste
trabalho mostraram que a solução de clorexidina 2% não foi capaz de evitar
diminuição dos valores de RU, tanto nos grupos erodidos como os hígidos. Esses
resultados diferem dos de Breschi et al. (2010b) que, ao avaliarem o efeito da
aplicação de soluções de clorexidina a 0,2% e a 2% na estabilidade de interfaces
adesivas por um período de dois anos, verificaram a manutenção da resistência de
união e ausência de nanoinfiltração nas interfaces após dois anos.
Podemos especular que mesmo que a clorexidina tenha a capacidade de
desacelerar o processo de degradação da interface, esse efeito não parece ser
duradouro, de acordo com os resultados após armazenagem por 1 ano. Outro fator a
ser considerado é a solubilização seletiva de certos constituintes da camada híbrida,
assim como dos componentes do sistema adesivo em meio aquoso. Esse fator tem
sido significativo em estudos de resistência de união, com diminuição reportada.
Em relação aos espécimes, existem diferenças entre os palitos que
poderiam ser obtidos e seccionados no momento do teste, já que a influência do
envelhecimento artificial não afetaria diretamente a interface (CARRILHO et al.,
2007a). Porém os palitos que foram cortados e depois expostos ao envelhecimento
artificial, como neste estudo, uma área pequena sofre a ação direta da saliva artificial
sobre a interface adesiva, podendo ser facilmente penetrada pela água e demais
componentes, a qual poderia desempenhar um efeito particular na degradação das
fibrilas de colágeno pelas MMPs (KOMORI et al., 2009), além de afeitar a
integridade dos componentes resinosos da camada híbrida (CARRILHO et al.,
2005a), associando-se também à degradação hidrolítica dos sistemas adesivos.
Os palitos que sofreram separação da interface adesiva antes de serem
levados a teste foram contabilizados com valor zero dentro deste estudo.
Em relação à análise de fratura dos palitos testados, houve uma maior
incidência de fraturas adesivas, seguida por fraturas mistas, coesivas em dentina ou
resina em todos os tempos de armazenagem testados, em concordância com os
obtidos por (CARRILHO et al., 2005a; CARRILHO et al., 2007a; KOMORI et al.,
2009; LOGUERCIO et al., 2009; BRESCHI et al., 2010b). Dessa maneira podemos
validar que os valores de RU podem ser interpretados com segurança, porque
refletem o valor real da resistência adesiva da interface adesiva (SANO et al., 1994).
A análise estatística não estabeleceu diferença significativa entre elas.
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6.2.2 Das imagens obtidas pela microscopia confocal

A análise dos valores de resistência de união ao substrato dentinário em
diferentes condições e no tempo de armazenamento foi complementada pela
observação e apreciação qualitativa da interface dos espécimes através de
microscopia confocal de varredura a laser (D'ALPINO et al., 2006a). Nesta
avaliação, não foram observadas diferenças entre os grupos experimentais, ainda
que seja possível sugerir que a qualidade da hibridização para a dentina erodida é
inferior à qualidade da hibridização para a dentina hígida, independentemente das
soluções aplicadas ou do tempo de envelhecimento nos grupos experimentais. Nas
imagens é observada que a penetração do sistema adesivo e formação de tags
diferem entre os diferentes tipos de dentina estudados. Provavelmente, a dentina
erodida apresente uma matriz de colágeno mais alterado, resultado da dissolução da
dentina pelos agentes erosivos ou pelas condições de armazenagem a que foram
expostas em saliva artificial. Além disso, estudos in vitro avaliados por TEM
demostraram que alterações ultraestruturais em camadas híbridas em dentina
normal requerem mais de 5 anos para mostrar o tipo de degradação (HASHIMOTO
et al., 2000; DE MUNCK et al., 2003), porém estudos realizados por Hebling et al.
(2005) de 6 meses e por Carrilho et al. (2007b) de 14 meses puderam comprovar
alterações na integridade estrutural na camada híbrida em espécimes avaliados por
TEM (HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007b).
O conhecimento sobre a estrutura histológica das lesões erosivas são de
importância para fundamentar o delineamento de experimentos que visam a simular
laboratorialmente as condições, para poder extrapolar e interpretar os resultados dos
estudos. No entanto, existe pouca informação disponível em relação a estas
superfícies e com as restaurações adesivas e relacionando a concentração da
clorexidina ao efeito inibitório das MMPs aos substratos erodidos. Futuros estudos
devem determinar quanto de clorexidina poderia apresentar uma ação contínua na
camada híbrida, assim como a concentração ideal para inibir a atividade proteolítica
das MMPs em dentina.
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7 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que os agentes erosivos
Coca-Cola e Coca-Cola Light provocam alterações na dentina como substrato à
adesão. A aplicação da solução de clorexidina a 2% pode ser um tratamento
interessante no retardo da diminuição dos valores de união à dentina erodida e
dentina hígida, mas apenas até os 6 meses.
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APÊNDICE A - Análise estatística das médias de RU (MPa±dp) de todos os grupos
segundo os fatores substrato, bebidas e todos os grupos.

a) Fator substrato

Grupo controle vs. Grupo Coca-Cola

"Univariate Tests of Significance for resistência Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition"

"Breakdown Table of Descriptive Statistics” N=631 (No missing data in dep. var. list)"

substrato

Clorexidina

tempo

resistência

resistência

resistência

Mean

N

Std.Dev.

higido

agua

inicial

38.56721

47

15.35934

higido

clorexidina

inicial

41.92539

59

9.96746

erodido

agua

inicial

21.79971

66

7.08514

erodido

clorexidina

inicial

19.84857

58

7.87005

higido

agua

6 MESES

26.66605

59

19.36939

higido

clorexidina

6 MESES

31.11886

56

17.02419

erodido

agua

6 MESES

8.32569

39

10.70608

erodido

clorexidina

6 MESES

24.31527

52

11.70495

higido

agua

1 ANO

12.20579

47

11.24032

higido

clorexidina

1 ANO

11.85660

48

10.39618

erodido

agua

1 ANO

4.69505

50

9.03831

erodido

clorexidina

1 ANO

6.18612

50

12.38642

21.34414

631

16.97915

All Grps

Three Way Analysis of Variance
General Linear Model
Dependent Variable: resistência
Normality Test (Kolmogorov-Smirnov) Failed (p<0,050)
Equal Variance Test: Failed (p<0,050)
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Source of Variation
substrato
Clorexidina
tempo
substrato x Clorexidina
substrato x tempo
Clorexidina x tempo
substrato x Clorexidina x temp
Residual
Total

DF
1
1
2
1
2
2
2
619
630

SS
25623.752
2274.464
50412.744
280.061
4340.794
3120.27
1893.108
94862.989
181623.735

MS
25623.752
2274.464
25206.372
280.061
2170.397
1560.135
946.554
153.252
288.292

F
167.2
14.841
164.477
1.827
14.162
10.18
6.176

P
<0,001
<0,001
<0,001
0.177
<0,001
<0,001
0.002

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):
Comparisons for factor: substrato
Comparison
Diff of Means
higido vs. erodido
12.862

p
2

q
18.287

p
<0,001

p<0,050
Yes

Comparisons for factor: Clorexidina
Comparison
Diff of Means
clorexidina vs. agua
3.832

p
2

q
5.448

P
<0,001

p<0,050
Yes

Comparisons for factor: tempo
Comparison
Diff of Means
inicial vs. 1 ANO
21.799
inicial vs. 6 MESES
7.929
6 MESES vs. 1 ANO
13.871

p
3
3
3

q
25.489
9.345
15.758

p
<0,001
<0,001
<0,001

p<0,050
Yes
Yes
Yes

Three Way Interaction Term Analysis:
Evaluated substrato x Clorexidina across levels of tempo:
The effect of the substrato x Clorexidina interaction depends on what level of tempo is present.
There is a significant substrato x Clorexidina interaction at level inicial of tempo.(p=<0,001)
There is not a significant substrato x Clorexidina interaction at level 6 MESES of tempo.(p=0,092)
There is a significant substrato x Clorexidina interaction at level 1 ANO of tempo.(p=<0,001)

Valores médios das resistências e as diferenças estatísticas entre os grupos: Substrato/Erosão
substrato Clorexidina

tempo

higido

agua

inicial

resistência
média
38.56721

higido

agua 6 MESES

26.66605

higido

agua

1 ANO

12.20579

higido clorexidina

inicial

41.92539

higido clorexidina 6 MESES

31.11886

higido clorexidina

1 ANO

11.85660

a

b

c

****

****
****
****

****

****

inicial

21.79971

erodido

agua 6 MESES

8.32569

****

erodido

agua

1 ANO

4.69505

****

erodido clorexidina

inicial

19.84857

****

erodido clorexidina 6 MESES

24.31527

****

6.18612

f

****

****

agua

1 ANO

e
****

****

erodido

erodido clorexidina

d

****

****

****
****
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Grupo controle vs Grupo Coca-Cola Light
"Univariate Tests of Significance for resistência Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition"

"Breakdown Table of Descriptive Statistics” N=631 (No missing data in dep. var. list)"
Mean
substrato Clorexidina

tempo

N

Std.Dev.

resistência resistência resistência

higido

agua

inicial

38.56721

47

15.35934

higido

clorexidina

inicial

41.92539

59

9.96746

erodido

agua

inicial

22.70027

57

9.62958

erodido

clorexidina

inicial

22.39662

57

7.34203

higido

agua

6 MESES

26.66605

59

19.36939

higido

clorexidina

6 MESES

31.11886

56

17.02419

erodido

agua

6 MESES

10.25476

50

15.60390

erodido

clorexidina

6 MESES

20.94462

57

14.68192

higido

agua

1 ANO

12.20579

47

11.24032

higido

clorexidina

1 ANO

11.85660

48

10.39618

erodido

agua

1 ANO

4.92735

24

5.54270

erodido

clorexidina

1 ANO

16.04547

51

13.90961

22.80830

612

16.91969

All Grps

Three Way Analysis of Variance
General Linear Model
Dependent Variable: resistência
Normality Test (Kolmogorov-Smirnov) Failed
Equal Variance Test: Failed (p<0,050)

(p<0,050)
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Source of Variation
substrato
Clorexidina
tempo
substrato x Clorexidina
substrato x tempo
Clorexidina x tempo
substrato x Clorexidina x temp
Residual
Total

DF
1
1
2
1
2
2
2
600
611

SS
17001.58
3368.974
36811.54
791.786
6089.748
1022.169
1409.193
107800
174914.6

MS
17001.58
3368.974
18405.77
791.786
3044.874
511.085
704.596
179.667
286.276

F
94.629
18.751
102.444
4.407
16.947
2.845
3.922

P
<0,001
<0,001
<0,001
0.036
<0,001
0.059
0.02

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):
Comparisons for factor: substrato
Comparison
higido vs. erodido

Diff of Means
10.845

p
2

q
13.757

p
<0,001

p<0,050
Yes

Comparisons for factor: Clorexidina
Comparison
clorexidina vs. agua

Diff of Means
4.828

p
2

q
6.124

p
<0,001

p<0,050
Yes

Comparisons for factor: tempo
Comparison
inicial vs. 1 ANO
inicial vs. 6 MESES
6 MESES vs. 1 ANO

Diff of Means
20.139
9.151
10.987

p
3
3
3

q
20.219
10.119
11.061

p
<0,001
<0,001
<0,001

p<0,050
Yes
Yes
Yes

Three Way Interaction Term Analysis:
Evaluated substrato x Clorexidina across levels of tempo:
The effect of the substrato x Clorexidina interaction depends on what level of tempo is present.
There is a significant substrato x Clorexidina interaction at level inicial of tempo. (p=<0,00)
There is not a significant substrato x Clorexidina interaction at level 6 MESES of tempo. (p=0,065)
There is a significant substrato x Clorexidina interaction at level 1 ANO of tempo. (p=<0,001)

Valores médios das resistências e as diferenças estatísticas entre os grupos: Substrato/Erosão
substrato Clorexidina

tempo

higido

agua

inicial

resistência
média
38.56721

higido

agua 6 MESES

26.66605

higido

agua

1 ANO

12.20579

higido clorexidina

inicial

41.92539

higido clorexidina 6 MESES

31.11886

higido clorexidina

1 ANO

11.85660

a

b

c

****

****

****

1 ANO

4.92735

****

inicial

erodido

agua 6 MESES

erodido

agua

erodido clorexidina

****

****

22.39662

****

****

erodido clorexidina 6 MESES

20.94462

****

****

erodido clorexidina

16.04547

1 ANO

****

****

****

****

22.70027

g

****

10.25476

inicial

f
****

****

agua

e

****

****

erodido

d

****

****

****
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c) Fator bebidas
Univariate Tests of Significance for resistência Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Breakdown Table of Descriptive Statistics N=631 (No missing data in dep. var. list)

bebida

Clorexidina

tempo

Mean

N

Std.Dev.

resistência

resistência

resistência

normal

agua

inicial

21.79971

66

7.08514

normal

clorexidina

inicial

19.84857

58

7.87005

light

agua

inicial

22.70027

57

9.62958

light

clorexidina

inicial

22.39662

57

7.34203

normal

agua

6 MESES

8.32569

39

10.70608

normal

clorexidina

6 MESES

24.31527

52

11.70495

light

agua

6 MESES

10.25476

50

15.60390

light

clorexidina

6 MESES

20.94462

57

14.68192

normal

agua

1 ANO

4.69505

50

9.03831

normal

clorexidina

1 ANO

6.18612

50

12.38642

light

agua

1 ANO

4.92735

24

5.54270

light

clorexidina

1 ANO

16.04547

51

13.90961

16.26323

611

13.01093

All Grps

Three Way Analysis of Variance

quinta-feira, agosto 30, 2012, 09:34:15

Data source: Data 1 in Notebook3
General Linear Model
Dependent Variable: resistência
Normality Test (Kolmogorov-Smirnov) Failed (p<0,050)
Equal Variance Test: Failed (p<0,050)
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Source of Variation
DF
bebida
1
Clorexidina
1
tempo
2
bebida x Clorexidina
1
bebida x tempo
2
Clorexidina x tempo
2
bebida x Clorexidina x tempo
2
Residual
599
Total
610

SS
582.783
5460.45
17861.942
142.128
724.845
5609.552
1213.509
72250.749
103263.363

MS
582.783
5460.45
8930.971
142.128
362.423
2804.776
606.754
120.619
169.284

F
4.832
45.27
74.043
1.178
3.005
23.253
5.03

P
0.028
<0,001
<0,001
0.278
0.05
<0,001
0.007

There is a statistically significant interaction between bebida, Clorexidina and tempo (p=0,007).This
indicates that the effect of one factor is not consistent at all combinations of the two other factors; and,
therefore, an unambiguous interpretation of the main effects is not possible. SigmaStat will evaluate
significant interactions as appropriate.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):
Comparisons for factor: bebida
Comparison
Diff of Means p
light vs. normal 2.016 2
3.109

q
0.028

p
Yes

Comparisons for factor: Clorexidina
Comparison
Diff of Means p
clorexidina vs. agua
6.172 2

q
9.515

p
p<0,050
<0,001 Yes

Comparisons for factor: tempo
Comparison
Diff of Means
inicial vs. 1 ANO
13.723
inicial vs. 6 MESES
5.726
6 MESES vs. 1 ANO 7.997

q
17.206
7.618
9.61

p
<0,001
<0,001
<0,001

p
3
3
3

p<0,050

p<0,050
Yes
Yes
Yes

Three Way Interaction Term Analysis:
Evaluated bebida x Clorexidina across levels of tempo:
The effect of the bebida x Clorexidina interaction depends on what level of tempo is present.
There is a significant bebida x Clorexidina interaction at level inicial of tempo. (p=<0,001)}
There is not a significant bebida x Clorexidina interaction at level 6 MESES of tempo. (p=0,062)
There is a significant bebida x Clorexidina interaction at level 1 ANO of tempo.
(p=<0,001)
Valores médios das resistências e as diferenças estatísticas entre os grupos: Bebidas
bebida
1

Clorexidin
a
normal
agua

tempo

resistênci
a média
inicial 21.79971

2

normal

agua 6 MESES

3

normal

agua

1 ANO

4.69505

4

normal clorexidina

inicial

19.84857

5

normal clorexidina 6 MESES

24.31527

6

normal clorexidina

a

b
****

c
****

8.32569

1 ANO

6.18612

d

****
****
****

****
****
****

7

light

agua

inicial

22.70027

****

****

8

light

agua 6 MESES

10.25476

****

9

light

agua

1 ANO

4.92735

****

10

light clorexidina

inicial

22.39662

****

****

11

light clorexidina 6 MESES

20.94462

****

****

12

light clorexidina

1 ANO 16.04547

****

****

****
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d) Todos os grupos
Univariate Tests of Significance for resistência Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Breakdown Table of Descriptive Statistics N=927 (No missing data in dep. var. list)

grupo

Clorexidina

tempo

resistência

resistência

Mean

N

resistência
Std.Dev.

nada

agua

inicial

38.56721

47

15.35934

nada

clorexidina

inicial

41.92539

59

9.96746

normal

agua

inicial

21.79971

66

7.08514

normal

clorexidina

inicial

19.84857

58

7.87005

light

agua

inicial

22.70027

57

9.62958

light

clorexidina

inicial

22.39662

57

7.34203

nada

agua

6 MESES

26.66605

59

19.36939

nada

clorexidina

6 MESES

31.11886

56

17.02419

normal

agua

6 MESES

8.32569

39

10.70608

normal

clorexidina

6 MESES

24.31527

52

11.70495

light

agua

6 MESES

10.25476

50

15.60390

light

clorexidina

6 MESES

20.94462

57

14.68192

nada

agua

1 ANO

12.20579

47

11.24032

nada

clorexidina

1 ANO

11.85660

48

10.39618

normal

agua

1 ANO

4.69505

50

9.03831

normal

clorexidina

1 ANO

6.18612

50

12.38642

light

agua

1 ANO

4.92735

24

5.54270

light

clorexidina

1 ANO

16.04547

51

13.90961

20.15300

927

16.00244

All Grps

Three Way Analysis of Variance

quinta-feira, agosto 30, 2012, 09:35:34

Data source: Data 1 in Notebook4
General Linear Model
Dependent Variable: resistência
Normality Test (Kolmogorov-Smirnov) Failed (p<0,050)
Equal Variance Test: Failed (p<0,050)
Source of Variation
grupo
Clorexidina
tempo
grupo x Clorexidina
grupo x tempo
Clorexidina x tempo
grupo x Clorexidina x tempo
Residual
Total

DF
2
1
2
2
4
2
4
909
926

SS
29375.282
5404.841
49765.65
805.638
7349.083
4092.693
2913.323
137456.856
237128.28

MS
14687.641
5404.841
24882.825
402.819
1837.271
2046.347
728.331
151.218
256.078

F
97.129
35.742
164.55
2.664
12.15
13.532
4.816

P
<0,001
<0,001
<0,001
0.07
<0,001
<0,001
<0,001
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APÊNDICE B - Análise de frequências e análise estatística dos tipos de falhas

Análise de frequências

Analise estatística dos tipos de falhas
One Way Analysis of Variance

segunda-feira, setembro 10, 2012, 09:26:33

Data source: Data 1 in Notebook1
Normality Test (Shapiro-Wilk) Failed (p<0,050)
Test execution ended by user request, ANOVA on Ranks begun
Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks segunda-feira, setembro 10, 2012, 09:26:33
Data source: Data 1 in Notebook1
Group
A
M
CD
CR

N
18
18
18
18

Missing
0
0
0
0

Median
27,500
21,000
0,500
0,000

25%
24,000
17,750
0,000
0,000

75%
32,250
30,000
1,000
0,250

H = 56,661 with 3 degrees of freedom. (p=<0,001)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected
by chance; there is a statistically significant difference (p=<0,001)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):
Comparison Diff of Ranks
A vs CR
751,500
A vs CD
669,500
A vs M
125,000
M vs CR
626,500
M vs CD
544,500
CD vs CR
82,000

q
8,464
7,540
1,408
7,056
6,132
0,924

p<0,05
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No

Note: The multiple comparisons on ranks do not include an adjustment for ties.
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ANEXO A - Declaração de doação de dentes por pacientes das clínicas de Cirurgia
da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP

122

Anexos

ANEXO B - Termo de doação de dentes humanos por cirurgiões-dentistas que
atendem em consultórios particulares
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ANEXO C - Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, sob processo no 131/2009
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Anexos

ANEXO D - Aprovação final do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, sob processo no 131/2009

