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RESUMO 

 

Com os sistemas adesivos autocondicionantes, o uso prévio do ácido 

fosfórico passou a ser dispensado em dentina. Assim, outras soluções foram 

propostas a fim de se promover uma limpeza da cavidade e otimizar um melhor 

embricamento do adesivo ao substrato. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

influência de soluções químicas à adesão à dentina bovina, por meio da resistência 

ao microcisalhamento, de três sistemas adesivos autocondicionantes em função do 

tempo. Duzentos e quarenta incisivos bovinos foram incluídos, desgastados e 

polidos em série com lixas de carbeto de silício, obtendo uma superfície planificada 

de dentina de 10 mm de diâmetro. Os espécimes foram divididos aleatoriamente em 

4 grupos, de acordo com a solução aplicada: SF- aplicação de soro fisiológico com 

0,9% NaCl (grupo controle); HS- desproteinização com hipoclorito de sódio a 5%, 

por 2 minuto e HSAA- hipoclorito de sódio a 5%, por 2 minuto seguida da aplicação 

de ácido ascórbico (ascorbato) a 10%, por 1 minuto; CHX- aplicação de solução 

clorexidina a (2% por 1 minuto). Às superfícies preparadas foram aplicados três 

sistemas adesivos autocondicionantes, por grupo - Optibond All-in-One (KERR), 

Filtek P90-System Adhesive (3M-ESPE) e Adper SE (3M-ESPE), todas seguidas da 

inserção de resina composta (Filtek Z250 ou Filtek P90). Metade dos espécimes de 

cada grupo foram armazenados por 24 horas e metade por 6 meses. Após esses 

períodos, os espécimes foram submetidos ao teste de microcisalhamento, em uma 

máquina de ensaios universal (Emic, na velocidade de 0,5mm/min). Os dados foram 

avaliados estatisticamente através de análise de variância (ANOVA) a três critérios e 

testes de comparações múltiplas de Tukey ambos considerando α=0,05. O adesivo 

Filtek P90-System Adhesive foi o único que manteve a resistência adesiva após o 

envelhecimento, porém, os dois tratamentos de superfície contendo hipoclorito de 

sódio influenciaram negativamente. Já com a clorexidina não houve diferença 

estatisticamente significante comparada ao grupo controle. O adesivo OptiBond All-

In-One (Kerr) foi influenciado positivamente pelo hipoclorito de sódio e hipoclorito de 

sódio mais ascorbato, no tempo de 24 horas. Sendo de iqual resultado com o 

envelhecimento em solução aquosa. Adper SE (3M-ESPE) sofreu influência dos 

tratamentos à base de hipoclorito de sódio. O melhor resultado, comparando dois 

tratamentos com hipoclorito, após o envelhecimento,  foi obtido pelo  tratamento com 



 

 

 
 
 
  



 

 

o hipoclorito de sódio mais ascorbato sendo estatisticamente idêntico ao grupo 

controle. Foi concluído que os tratamentos de superficie influenciam na resistência 

adesiva dos adesivos testados. A clorexidina possibilitou os melhores resultados em 

quase todos os testes. 
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ABSTRACT 
 

Evaluation of the influence of chemical agents befo re applying  
Self-etching Adhesives on dentin  Bond Strength 

 

With the Self-etching adhesives, acid-etching with phosphoric acid has to be 

dispensed in dentin. Than, other solutions have been proposed in order to promote 

the cavity cleaner and improvement in bonding effectiveness. The aim of this study 

was to investigate the microshear bond strength, with the influence of chemical 

solutions and time, in three adhesive systems used on bovine dentin. Two hundred 

and forty bovine incisors were included, and the surface was polished in series with 

silicon carbide paper, getting flattened dentin surface of 10 mm in diameter. The 

specimens were randomly divided into four groups, according to the applied solution: 

SF- saline solution with 0.9% NaCl (control group), HS-deproteinization with sodium 

hypochlorite at 5%, for 2 minutes and HSAA- sodium hypochlorite 5% for 2 minutes 

followed by the application of ascorbic acid (ascorbate) and 10% for 1 minute;CHX- 

application of chlorhexidine solution (2% for 1 minute). Were applied to surfaces 

prepared three adhesive systems, per group - Optibond All-in-One (Kerr), Filtek-P90 

System Adhesive (3M-ESPE) and Adper SE (3M-ESPE), all followed by the insertion 

of composite resin ( Filtek Z250 and Filtek P90). Half of the specimens of each group 

/ treatment were stored for 24 hours and half for six months. After these periods were 

tested using the microshear in a universal testing machine (Emic, the speed of 0.5 

mm / min). Results were submitted to three way ANOVA and TUKEY test multiple 

comparison both considering α = 0.05.  The adhesive Filtek P90 System Adhesive 

was the one who kept the bond strength after aging, however, the two surface 

treatments containing sodium hypochlorite influenced negatively.  With chlorhexidine, 

there was no statistically significant difference compared to the control group. The 

adhesive OptiBond All-in-One (Kerr) was affected by the sodium hypochlorite, 

sodium hypochlorite more ascorbate, at 24 hours. As a result of iqual with aging in 

aqueous solution. Adper SE (3M-ESPE) was influenced by the treatments using 

sodium hypochlorite. The best result, comparing two treatments with hypochlorite, 

after aging, was obtained by treatment with sodium hypochlorite more ascorbate was 

statistically identical to the control group. It was concluded that the influence of 

surface treatments on bond strength of adhesives tested. The chlorhexidine resulted 

in better results in almost every test. 
 

Keywords : Dental bonding adhesives. Chlorhexidine. Sodium hypochlorite. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A evolução da Odontologia restauradora, envolvendo procedimentos que 

visam a estética associada à função, tem sido significativa e possível desde a 

introdução de sistemas restauradores adesivos. A aplicabilidade e desenvolvimento 

desses materiais permitiu que se tornassem indispensáveis nos tratamentos 

preventivos e terapêuticos atuais (AGACKIRAN et al., 2011). 

Um dos aspectos mais relevantes dessa evolução corresponde à maior 

compreensão sobre os substratos dentários: esmalte dentário, dentina e cemento. 

Estes tecidos diferem quanto a sua composição, morfologia e, consequentemente, 

em relação à sua interação com os sistemas adesivos (BAXTER et al., 2002). Com 

este entendimento, estratégias direcionadas a vencer a limitação das diferentes 

interações aumentou a perspectiva de sucesso clínico. 

Desde à introdução dos sistemas adesivos, a presença de esmalte nas 

margens sempre foi sinônimo de uma adesão eficiente, capaz de oferecer um 

selamento marginal adequado e seguro (DE MUNCK et al., 2005). Sua natureza rica 

em minerais, sobretudo de hidroxiapatita altamente organizada, permitia uma 

interação adequada e estável. 

Inevitavelmente, a dentina passou a ser envolvida nos procedimentos 

adesivos. Porém, suas características particulares, apesar de ser um substrato rico 

em minerais, demonstrou que a dinâmica exigiria novas abordagens. A dentina é 

caracterizada como um composto biológico que possui uma matriz de colágeno, 

preenchida com cristalitos de hidroxiapatita com tamanhos submicrométricos-

nanométricos, cálcio-deficientes e ricos em carbonato, dispersos entre cilindros ocos 

paralelos hipermineralizados de tamanho micrométrico, pobre em colágeno (túbulos 

dentinários contendo dentina peritubular). A composição química da dentina tem 

aproximadamente 50% de volume mineral, 20% de água e 30% de matriz orgânica. 

Esta composição pode variar com a posição, alinhamento, oclusão e função do 

dente e até mesmo dentro de um único dente (NAKABAYASHI, 1992). 
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Desde então, foram desenvolvidas diferentes gerações de sistemas adesivos 

com o objetivo de promover a união ao remanescente dentinário e também de 

reduzir o número de passos clínicos durante a aplicação. Os sistemas adesivos 

convencionais, inicialmente propostos, utilizam o ácido fosfórico como primeira etapa 

com o intuito de se criar vias de infiltração para os monômeros presentes nos 

adesivos. Para melhorar essa infiltração, soluções de primer foram introduzidas 

entre estes dois passos, melhorando o molhamento do substrato dentinário. 

Posteriormente, esses três passos (condicionamento ácido, primer e adesivo) foram 

combinados em diversas formas sempre nessa ordem. Assim, além dos sistemas 

convencionais de condicionamento total, surgiram os sistemas adesivos 

autocondicionantes. Estes sistemas consistem sempre na mistura de um 

condicionador com apenas o primer ou ainda envolvendo o agente hidrofóbico, 

surgindo os autocondicionantes de dois ou um passo, respectivamente. Os primers 

auto-condicionantes são compostos por monômeros resinosos ácidos, que 

simultaneamente modificam e removem parcialmente a smear layer além de 

descalcificar a superfície de dentina e esmalte (CHANG et al., 2003). Como sua 

acidez é menor do que a apresentada pelo ácido fosfórico, sua dissolução tende a 

ser autolimitada, uma vez que o ácido é neutralizado em algum momento pelos íons 

cálcio e fosfato liberados durante a desmineralização (GORDAN et al., 1997). A 

smear layer é, portanto, incorporada à camada híbrida formando uma camada de 

integração (CHANG et al., 2003). 

Embora testes clínicos e laboratoriais venham comprovando as vantagens 

dos adesivos autocondicionantes em relação à maior facilidade de aplicação em 

dentina e menor sensibilidade pós-operatória, quando comparados com os adesivos 

de condicionamento total ou convencionais, desvantagens também são 

evidenciadas, destacando-se a resistência de adesão inferior desses sistemas ao 

esmalte, principalmente quando este não sofre asperização. (PERDIGAO, 2003; 

KIREMITCI A, 2004). A eficácia imediata dos adesivos contemporâneos é bastante 

favorável, independentemente da abordagem utilizada. No entanto, a longo prazo, a 

eficácia da ligação dos adesivos pode reduzir drasticamente prejudicando esta união 

adesiva entre o dente e a restauração (DE MUNCK J, 2003). A degradação 

hidrolítica das fibrilas de colágeno mais profundas não são infiltradas pelos 
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monómeros e portanto, pode também ser responsável por esta perda de adesão 

(PAUL et al., 1999; SANO et al., 1994). 

Uma estratégia foi proposta a fim de se minimizar a dissolução das fibrilas de 

colágeno, tentando resultar em uma melhor difusão dos monômeros e mantendo a 

resistência adesiva a longo prazo. (CORRER, 2004; PRATI; CHERSONI; PASHLEY, 

1999). Assim, o hipoclorito de sódio (NaOCl) seria aplicado após o ataque ácido. 

Esta solução tem sido utilizada por um longo período na Endodontia como solução 

irrigadora do canal radicular e agente clareador (HAYWOOD, 1992) em diferentes 

concentrações, variando de 0,5 a 5,25%. Sua consistente utilização clínica resulta 

da habilidade em dissolver tecido necrótico e remanescentes orgânicos, na sua 

atividade antimicrobiana e sua baixa toxicidade em pequenas concentrações 

(SPANGBERG et al., 1973; BYSTROM; SUNDQVIST, 1983), além de seu efeito 

como agente de desproteinização (BALOOCH et al., 2008). A dissolução dos tecidos 

orgânicos pelo NaOCl é baseado na ação do cloro que, agindo sobre as proteínas 

formam cloroaminas que são hidrosolúveis. Esta reação na dentina solubiliza as 

fibrilas de colágeno removendo-as (MOORER; WESSELINK, 1982). Entretanto, há 

de se considerar estudos que apontam que o hipoclorito de sódio produz um efeito 

negativo para a união adesiva devido à liberação de oxigênio, prejudicando a 

polimerização subsequente de sistemas adesivos e resina composta (NIKAIDO et 

al., 1999). Para evitar este efeito negativo e a força de união voltar ao normal, foi 

sugerido o uso do ascorbato de sodio a 10% por 1 minuto após a lavagem com 

água, o ascorbato age como um oxidoredutor, minimizando os efeitos do NaOCl 

(MORRIS et al., 2001). 

Mais recentemente, várias evidências sugerem que a solução de clorexidina 

(CHX) age como um potente inibidor das metaloproteinases (MMP-s) presentes na 

matriz dentinária (CARRILHO et al., 2007). Esta solução foi notoriamente aplicada 

como agente antimicrobiano, sendo utilizada após o preparo cavitário como agente 

de limpeza. Nessa nova proposta, entretanto, sua aplicação após o condicionamento 

ácido, inibiriam estas MMP-s que são ativadas e poderiam facilitar a degradação das 

fibrilas de colágeno. Com essa perspectiva, a CHX tem demonstrado a manutenção 

da estabilidade de adesão se aplicado após o condicionamento ácido; Ainda não 

existe um consenso em sua utilização com essa finalidade ao ser associada aos 
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sistemas autocondicionantes, uma vez que o passo de condicionamento ácido está 

incorporado ao menos ao passo do primer. 

Diferentes formas de se tratar o substrato dentinário podem ser realizadas 

anteriomente à aplicação de sistemas adesivos autocondicionantes. Diante também 

de novos conceitos destes sistemas, há a necessidade de se investigar qual ou 

quais seriam as melhores opções visando uma resistência de união adequada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Sistemas adesivos 

 

Em Odontologia, o termo adesão é freqüentemente utilizado para definir o 

processo que estabelece a união micro mecânica entre os materiais, sobretudo os 

compósitos de resina e os substratos dentais. Esta união é conseguida pela 

aplicação de um agente intermediário denominado adesivo ou resina fluida. Em 

(1955), Buonocore observou o uso de ácido para melhorar a adesão de tintas e 

resinas a superfícies metálicas no âmbito industrial e, com esse conhecimento, 

vislumbrou a possibilidade de melhorar a união entre a resina acrílica e a estrutura 

dentária testando dois ácidos: ácido fosfomolibdato oxálico a 50% e ácido fosfórico a 

85% misturado com ácido oxálico a 10%. Além do tratamento com ácido fosfórico ter 

oferecido melhores resultados, apresentou maior simplicidade de uso, favorecendo a 

união de agentes resinosos ao esmalte de dentes extraídos para torná-los mais 

receptivos à adesão.  

No ano de (1982), Nakabayashi et al. descreveram a camada híbrida como 

uma combinação resultante da dentina e polímero, que pode ser definida como a 

impregnação de um monômero à superfície dentinária desmineralizada por ácidos 

que promovem a desmineralização seletiva da hidroxiapatita, e possibilitam a 

manutenção de integridade das fibrilas de colágeno, formando uma camada ácido-

resistente de dentina reforçada por resina.  

Devido a ocorrências de sensibilidade pós-operatória em dentes posteriores 

que passaram a ser significativas, começou-se a investigar quais seriam as 

possíveis causas dessa sensibilidade. Autores como Eick et al., (1991) explicaram 

que se os túbulos dentinários expostos pelo condicionamento ácido não forem 

protegidos pelo sistema adesivo, isto pode ocasionar sensibilidade pós-operatória; 

além disso, a contração de polimerização das resinas restauradoras era suficiente 

para romper a ligação adesiva, e contribuir com a sensibilidade.  

Estudo feito em (1992) por Kanca, mostrou que era possivel promover a 

adesão de polímeros à dentina. O autor fez testes de cisalhamento para observer a 
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resistência da união adesiva em relação ao substrato e o tratamento. Um único 

grupo utilizou o esmalte como substrato. Os resultados mostraram que o 

condicionamento com ácido fosfórico a 37%, por 15 segundos, dentre os grupos em 

que a dentina era o substrato tratado. Porém, o condicionamento com ácido fosfórico 

a 35-37%, previamente à aplicação do primer, cria uma zona profunda de dentina 

desmineralizada e aumenta a permeabilidade para a superfície do substrato. 

Clinicamente, esse evento pode corresponder à nanoinfiltração e/ou sensibilidade 

pós-operatória (SAKAGUCHI, 1999) causadas pela incompleta penetração do primer 

e do adesivo por toda a área descalcificada durante a formação da camada híbrida e 

ao passo crítico de secagem da cavidade para se promover a necessária adesão 

úmida, respectivamente. 

A tendência da evolução dos sistemas adesivos tem sido desenvolver 

produtos com características hidrofílicas, compatíveis com o substrato naturalmente 

úmido da dentina, pela adição de solventes orgânicos e monômeros hidrofílicos de 

baixo peso molecular, capazes de se infiltrar pelos espaços interfibrilares da dentina 

condicionada, se polimerizar e formar a camada híbrida duradoura (NAKABAYASHI; 

KOJIMA; MASUHARA, 1982; CARVALHO et al., 2004). Outra tendência é a 

diminuição dos passos operatórios, no intuito de minimizar possíveis erros dos 

cirurgiões dentistas. 

Mais recentemente, na tentativa de superar estes problemas, foram 

desenvolvidos agentes adesivos autocondicionantes, os quais não requerem 

aplicação prévia de um ácido para produzir retencões no substrado dentário. Em 

suas fórmulas foram adicionados monômeros resinosos ácidos que desmineralizam 

e infiltram os tecidos dentários simultaneamente. Como seu PH é maior do que a 

apresentada pelo ácido fosfórico, sua dissolução tende a ser autolimitada, uma vez 

que o ácido é neutralizado pelos íons cálcio e fosfato liberados durante a 

desmineralização do substrato (GORDAN et al., 1997).  

O uso de sistemas adesivos autocondicionantes apresenta vantagens em 

relação aos demais sistemas uma vez que são aplicados de forma simplificada. 

Além disso, geralmente a técnica para o operante e mais fácil e menos sensível 

comparada com sistemas que utilizam o prévio condicionamento ácido. O colapso 

da rede de colágeno ocasionado pela secagem não ocorre, uma vez que a smear 
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layer mantida é simultaneamente desmineralizada e polimerizada (NAKABAYASHI; 

SAIMI, 1996).  

Diversos trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo de avaliar a qualidade 

e força da adesão utilizando os adesivos autocondicionantes (VAN MEERBEEK et 

al., 2003; KIREMITCI; YALCIN; GOKALP, 2004). 

Em (2001), Agostini FG; Kaaden C; Powers JM, Com objetivo de avaliar a 

resistência à tração de três adesivos autocondicionantes. Foram utilizados 40 

molares. Foram testados o Prompt L-Pop (LP2, ESPE), Clearfil SE Bond (CSE, 

Kuraray America), Etch and Prime 3.0 (EP, Degussa) e um adesivo convencional 

para controle: Prime and Bond NT (NT, Dentsply/Caulk). Os adesivos foram 

aplicados de acordo com as instruções dos fabricantes. Os testes mostraram 

diferença significante entre os quatro sistemas e duas superfícies. Para o esmalte, o 

Prime e o Bond NT tiveram força de adesão significativamente mais altos (25.9 MPa) 

que quando aderidos com os três primers ácidos Prompt L-Pop (18.5 MPa), Etch 

and Prime 3.0 (19.3 MPa) e Clearfil SE Bond (18.7 MPa). Ocorreram falhas totais de 

adesão com o Prompt L-Pop, Etch e Prime 3.0 para a dentina. Com uma média de 

39 Mpa, a força de adesão para a dentina, o Clearfil SE Bond foi mais alto que com 

o Prime e o Bond NT (12.5 MPa). Os resultados deste estudo in vitro mostram que 

os quatro sistemas adesivos testados foram efetivos ao esmalte de dentes decíduos, 

mas apenas Clearfil SE Bond alcançou resistência adesiva adequada à dentina. 

Ibarra et al. (2002) utilizaram-se de esmalte de dentes bovinos para mensurar 

a resistência ao cisalhamento de dois sistemas autocondicionantes. O esmalte foi 

deixado intacto em um dos grupos avaliados, enquanto no outro grupo ele era 

desgastado superficialmente com pontas diamantadas, além disso um adesivo 

convencional foi utilizado como controle. Os espécimes foram submetidos ao teste 

de cisalhamento até o momento que ocorresse uma falha adesiva na interface da 

superfície. Foram utilizados no experimento o Clearfil SE bond (Kuraray), o Prompt 

L-pop (3M ESPE) e o Scotchbond Multi-Purpose (3M ESPE) e os resultados 

mostraram não haver diferenças significantes entre os sistemas empregados. 

Courson et al. (2005), elaboraram um trabalho comparando a resistência ao 

cisalhamento de nove sistemas adesivos dentinários de diferentes classes, todos 
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foram testados em dentina. Os resultados demostratam o melhor comportamento 

dos adesivos Optibond Solo Plus e o Scotchbond Multipurpose Plus, que utilizam 

condicionadores ácidos, em dentes decíduos, porém não diferiram estatisticamente 

dos sistemas adesivos autocondicionantes Clearfil Liner Bond 2 e Clearfil SE Bond. 

Nakaoki et al. (2005), avaliaram o efeito da aplicação dupla de adesivos 

autocondicionantes utilizando o teste de microcisalhamento. Utilizando  terceiros 

molares humanos extraídos e três adesivos comercialmente disponível Adper 

Prompt L-Pop (APL, a 3M ESPE),REACTMER BOND (RB, Shofu), Xeno III 

(Xeno,Dentsply-Sankin) e recém-desenvolvido OBF-2 (OB2, Tokuyama Dental). Não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre uma aplicação e duas 

aplicações de adesivo. 

Marquezan et al. (2008) avaliaram a força de adesão de três sistemas 

adesivos autocondicionantes e dois sistemas adesivos de condicionamento ácido 

total ao esmalte e à dentina de dentes decíduos por meio de microtração. Em 

esmalte, o Clearfil SE Bond (autocondicionante) apresentou os melhores resultados, 

seguido de Adper Single Bond 2, AdheSE e Adper Scotch Bond Multi Purpose, 

ambos sistemas convencionais, sem diferença significante. Os maiores valores em 

dentina foram obtidos com o Adper Scotch Bond Multi Purpose, sendo que os 

demais sistemas adesivos não diferiram significantemente deste primeiro, com 

exceção do Adper Prompt L‐ Pop (autocondicionante de passo único), que obteve os 

menores valores de força de adesão em ambos os substratos. Os autores 

concluíram que os sistemas adesivos autocondicionantes de dois passos podem 

atingir valores satisfatórios de força de adesão tanto em esmalte como em dentina 

de dentes decíduos. Mais recentemente, Loguercio et al., (2011) realizaram um 

estudo em dentina com 3 diferentes adesivos autocondicionantes, o Adper Prompt L-

Pop (3MESPE), Xeno III (XE-Dentsply Caulk), Cleafil SE Bond (Kuraray). Os autores 

utilizaram dentes humanos extraídos, fizeram o envelhecimento dos espécimes em 

água por 3 anos e por meio de testes de microtração; concluíram que houve 

diferença significativa entre os espécimes testados antes e depois do 

envelhecimento, com queda substancial da resistência/força de adesão em dentina, 

em todos os casos, após o envelhecimento. Isto foi reportado em outros trabalhos 

(BRESCHI et al., 2008; DE MUNCK et al., 2003; CARRILHO et al., 2007).  
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Em todos esses trabalhos, nenhuma solução foi aplicada após o preparo 

cavitário e lavagem com seringa tríplice. 

 

 

2.2 Soluções químicas 

 

2.2.1 Hipoclorito de sódio  

 

O hipoclorito de sódio a 0,5% (NaOCl) é amplamente usado como irrigante na 

prática endodôntica. Seu uso como antisséptico foi proposto por Dakin, em (1915), 

para tratamento de feridas infectadas. Com o pH extremamente alcalino desta 

solução faz com que o efeito benéfico antibacteriano seja suplantado pelo efeito de 

irritação tecidual e agente de limpeza. Assim, com neutralização do pH através da 

adição de ácido bórico, com a intenção de preparar uma solução que seja não 

irritante, e que mantem um acentuado poder antibacteriano. Esta substância tornou-

se conhecida entre os dentistas como líquido de Dakin. 

Estudos vêm abordando os efeitos adversos da irrigação com hipoclorito de 

sódio na restauração, pós-tratamento endodôntico, com sistemas adesivos 

(NIKAIDO et al., 1999; ISHIZUKA et al., 2001). Algumas ligações moleculares 

encontradas no colágeno tipo I e II são rompidas pelo hipoclorito de sódio formando 

cloraminas e radicais derivados de proteínas (HAWKINS; DAVIES, 1999). A 

presença destes radicais livres na dentina deve competir com os radicais-livres 

vinílicos gerados durante a polimerização do adesivo, resultando em um fechamento 

da cadeia molecular antes do momento certo, gerando uma polimerização 

imcompleta (LAI et al., 2001). 

Vargas et al. (1997) avaliaram os os tratamentos com o hipoclorito de sódio 

após o condicionamento ácido da dentina aumentaram a resistência adesiva de 

determinados sistemas adesivos, sendo este resultado contrário ao que se procura 

quando o NaOCl é utilizado antes da aplicação de ácido na dentina, quando e 

utilizado como agente de irrigação na endodôntia. Estes autores concluíram que a 

remoção da camada de colágeno, posteriormente ao condicionamento acído, 

poderia ser benéfica por criar uma adequada adesão dentinária. Nas observações 

em microscópio eletrônico de varredura, quando as fibrilas de colágeno 
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desorganizadas eram removidas, havia uma maior penetração do adesivo, o que os 

fez entender que a camada de colágeno desorganizada poderia interferir na 

penetração da resina na dentina. Em conseqüência disso. Foi concluido que a 

camada de colágeno não contribuía significativamente para a resistência de união 

resina-dentina e preconizaram a remoção dessa camada para se obter uma maior 

estabilidade da adesão. 

Em (2009), Nikaido e coladoradores avaliaram a força de adesão de três tipos 

diferentes de sistemas adesivos para dentes preparados para o tratamento 

endodôntico Foi realizada a preparo da cavidade e remoção do tecido pulpar de 

incisivos bovinos. Os canais foram quimicamente irrigados com solução 

salina(controle), hipoclorito de sódio a 5%, peróxido de hidrogênio a 3% ou 

combinações de ambos durante 60 segundos. Após o armazenamento em água por 

24 horas, a superfície da dentina foi lixada em uma superfície plana com lixas de 

granulação sequenciais . A área para a adesão foi demarcada com uma fita de vinil 

(4 mm de diâmetro). Foi utilizado o Clearfil Bond II, Single Bond ou Superbond C&B 

para os testes de adesão. As forças de adesão foram medidas usando uma máquina 

de ensaio universal a uma velocidade de de 2 mm/min. Dez dentes foram testados 

para cada grupo. As análises foram realizadas por meio da ANOVA e Teste de 

Fisher os quais revelaram que o Single Bond e o Superbond C&B tiveram a força de 

adesão estatisticamente menor pontos (p <0,05) nos grupos de irrigação química em 

comparação com o grupo controle. 

Ishizuka et al. (2001) testaram o hipoclorito de sódio em dentina através de 

testes de resistência ao cisalhamento. Um sistema adesivo convencional (Single 

Bond/ 3M) e um sistema adesivo autocondicionante (Clearfil Mega Bond/ Kuraray) 

foram aplicados sobre a dentina previamente irrigada com a soluão de hipoclorito de 

sódio a 6%. Os autores demostraram que a irrigação com NaOCl interferiu na 

resistência de união dente-resina, e com o teste de adaptação marginal, 

demostraram maior formação de fendas nas margens quando o sistema adesivo 

Clearfil  foi empregado. Após a solução irrigadora foi aplicada diretamente sobre a 

dentina, o condicionamento ácido total promovido pelo Single Bond seria capaz de 

remover toda a dentina modificada pelo hipoclorito de sódio, tendo melhores 

resultados frente ao sistema autocondicionante. 
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Okino et al. (2004) também estudaram a ação de diferentes soluções 

químicas sobre o tecido pulpar bovino. As soluções testadas foram o hipoclorito de 

sódio 0,5%; 1,0%; 2,5%; solução aquosa de clorexidina 2%, gel clorexidina 2% e 

água destilada. Os autores concluíram que ambas as preparações de clorexidina 

não possuem capacidade de dissolução de tecido pulpar, enquanto todos os 

hipocloritos são eficientes em relação a esse procedimento e que só o tempo é que 

influencia. 

Em análise do efeito do hipoclorito de sódio a 5% na resistência de união de 

quatro sistemas adesivos, Ozturk; Özer (2004) constataram uma redução de 23% na 

adesividade às paredes laterais da câmara pulpar, o que os fez concluir que tal 

substância é capaz de afetar adversamente a resistência de união à dentina. Os 

autores especularam que a remoção das fibrilas de colágeno da superfície dentinária 

pelo NaOCl impediria a formação de uma camada híbrida consistente, resultando na 

queda dos valores de resistência adesiva. Dentre os grupos com aplicação de 

NaOCl, o Clearfil SE Bond apresentou a maior resistência de união, o que indica que 

os sistemas adesivos autocondicionantes seriam mais apropriados para adesão às 

paredes da câmara pulpar. 

Acreditando ser a ação oxidante do hipoclorito de sódio e do peróxido de 

hidrogênio a causa da diminuição da resistência de união, Lai et al. (2001) tentaram 

reverter este efeito utilizando o ascorbato de sódio, uma substância de caráter 

redutor. Dois sistemas adesivos, Single Bond (3M) e Excite (Vivadent), foram 

aplicados à dentina humana tratada com hipoclorito de sódio ou peróxido de 

hidrogênio seguidos da aplicação de ascorbato de sódio. Os valores de resistência 

de união que foram diminuídos pela aplicação das soluções oxidantes voltaram aos 

padrões normais nos grupos onde se aplicou ascorbato de sódio. 

O ácido ascórbico e seu sal, ascorbato de sódio, são antioxidantes potentes, 

capazes de extinguir os radicais livres nos sistemas biológicos. O aumento 

observado na resistência de união pode ser explicado pela habilidade deste agente 

redutor doar dois elétrons de alta energia para alcançar os radicais livres que são 

formados durante a polimerização da resina (LAI et al., 2001). No contexto da 

adesão dentinária, é possível que, restaurando o potencial redox do substrato 

oxidado, o ascorbato de sódio permita que a polimerização dos radicais livres do 
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adesivo ocorra sem a finalização precoce, revertendo assim o comprometimento da 

adesão causado pela presença de oxigênio residual (MORRIS et al., 2001). 

Toledano et al. (1999) elaboraram um trabalho cujo objetivo foi determinar se 

a remoção das fibrilas de colágeno alteraria rugosidade e molhabilidade na dentina. 

Os espécimes foram analisados apenas após o condicionamento com acído por 15 

segundos, e após o condicionamento e desproteinização com NaOCl 5% por 2 

minutos. Os resultados demostraram que para a dentina profunda, o colágeno 

removido não influenciou a rugosidade média, mas resultou em uma proporção 

significativamente maior de molhabilidade. Foi concluído que o grau de 

molhabilidade de dentina profunda foi maior que a dentina superficial. 

Em 2008 foi publicado um trabalho cuja a intenção era de avaliar o efeito do 

pré-tratamento com 5.25% de hipoclorito de sódio em diferentes sistemas adesivos. 

Foram testados os sistemas AdheSE  e Excite. Com adesivo AdheSE houve 

melhoras na adesão. No entanto, não foram encontradas diferenças estatisticas 

entre os grupos hipoclorito de sódio/Excite AdheSE e o controle. A aplicação de 

hipoclorito de sódio (5.,25%) influenciou positivamente a resistência adesiva do 

sistema adesivo auto-condicionante; no entanto, parece não ter efeito no sistema 

adesivo convencional de dois passos sobre a dentina (FAWZY; AMER et al.,2008). 

 

2.2.2 Digluconato de clorexidina 

 

A queda da resistência/força de adesão em dentina está sendo creditada a 

dois fatores principais: deterioração dos seus componentes por meio de hidrólise 

(SANO et al., 1995; PASHLEY et al., 2004) e por um processo de proteólise do 

colágeno. O processo de degradação da matriz de colágeno ocorre devido à ação 

das metaloproteinases presentes na própria matriz dentinária. O efeito destas 

proteases na degradação de fibrilas de colágeno poderia ser indiretamente 

evidenciado, se de alguma forma a atividade dessas enzimas fosse inibida. O 

digluconato de clorexidina, empregado usualmente como solução desinfetante de 

preparos cavitários (DE CASTRO et al., 2003), mostrou ter função antiproteolítica, 

inibindo de forma inespecífica a ação de metalo-proteinases ou MMP-s (PASHLEY 

et al., 2004, CARRILHO et al., 2007). Em (1999), Gendron et al., avaliaram por meio 

de testes o efeito de várias concentrações do digluconato clorexidina na atividade da 
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MMP-s, mais especificas as 2, 8 e a 9. Cada tipo de MMP foi separada e tratadas 

com com firerentes concentrações de clorexidina e incubadas. Estudos in vitro com 

pó de dentina humana mineralizada, incubado com clorexidina a 0,2% por sessenta 

segundos, demonstram uma inibição completa da atividade colagenolítica das 

metaloproteinases da matriz (PASHLEY et al, 2004). Esta Substância pode ser como 

agente de cavidade, aplicado após o condicionamento ácido da dentina, alêm de 

agir como um limitante a degradação das fibrilas de colágeno.  

Perdigão; Denehy; Swift, em (1994) realizou um estudo com o objetivo do 

estudo foi avaliar os efeitos do digluconato de clorexidina 2% na morfologia da 

superfície da dentina e mensurar as forças de adesão do sistema adesivo All-Bond 

2. Foram utilizados 30 molares humanos divididos em 3 grupos, sendo o primeiro 

sem clorexidina, o segundo com a aplicação da clorexidina secagem com ar por 1-2 

segundos e o terceiro com a aplicação da clorexidina e secagem com compressor 

de ar por 10 segundos antes da aplicação. A microscopia eletrônica de varredura 

revelou resíduos da solução de clorexidina depositados na superfície e dentro dos 

túbulos de dentina, mas a clorexidina não teve nenhum efeito significativo sobre as 

forças adesão em dentina usando o All-Bond 2. 

Carrilho et al., em (2007), com dois trabalhos um in vitro e outro in vivo 

demostraram que a aplicação da solução de clorexidina após o condicionamento da 

dentina e previamente ao uso dos adesivos convencionais pode desacelerar o 

processo de degradação das interfaces adesivas, podendo constituir uma 

ferramenta clínica útil na busca pela maior longevidade das restaurações adesivas. 

 Em 2010, em outra publicação da autora e colaboradores, foi verificada a 

substantividade da clorexidina em dentes humanos. Nos testes foram utilizadas as 

concentrações de 0,2% e 2%, em periodo de 8 semanas. Os testes foram 

analisados por meio de espectrofotometria a 260nm. Os resultados demostraram 

que a substantividade do digluconato de clorexidina se manteve estável neste 

período. Os autores concluíram que com a manutenção da concentração do 

digluconato clorexidina em dentina, inibindo as MMP-s dentinárias, ela poderia 

prolongar a durabilidade da restaurações adesivas (CARRILHO et al., 2010). 
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Um ano antes, Cadenaro e colaboradores realizaram um  estudo analisando o 

efeito do digluconato de clorexidina sobre o grau de conversão e o módulo de 

elasticidade de um adesivo em experimento. Foi realizado ensaiados com duas 

concentrações de clorexidina 1% e 5% diluídas em etanol e incorporadas ao 

adesivo. Com cinco misturas de adesivos experimentais, trabalharam com a 

hipótese de que a clorexidina atrapalhasse a polimerização . O adesivos 

experimentais estavam simulando os principais tipos de adesivos no mercado. Os 

resultados demostraram que houve alterações no grau de conversão e no módulo de 

elasticidade. Com a  adição de 1% clorexidina, no limite de solubilidade , o adesivo 

mais hidrofóbico foi capaz de dissolver a clorexidina e não alterou o grau de 

conversão (p <0,05), mas aumentou o módulo de elasticidade em 9%. Quando 

clorexidina a 5% foi adicionado no adesivo que representa o adesivo de dois passos 

com condicionamento ácido , teve valores menores no grau de conversão (p <0,05) 

causando uma redução significativa na rigidez. Com os outros grupos não foram 

obtidos resultados estatisticamente significantes. Foi concluído que a adição de 

clorexidina nos adesivos por meio do etanol pode permitir maiores concentrações da 

clorexidina nos adesivos, sem alterações destas propriedades testadas 

(CADENARO et.al., 2009). 

Em outro trabalho indagou se a aplicação de clorexidina em adesivo 

autocondicionante de dois passos detém um efeito adverso sobre a resistência de 

união resina-dentina imediata, sendo o digluconato de clorexidina adicionado 

diretamente ao primer bond Clearfil SE para preparar misturas de quatro diferentes 

concentrações de clorexidina: 0,05%, 0,1%, 0,5% e 1,0% em peso (ZHOU et.al., 

2010). Parte dos grupos foi testado sem as diferentes concentrações de clorexidina 

e a outra foi adicionada com Clearfil SE Bond possuindo diferentes concentrações 

de clorexidina. Foi feito o teste de microtração e as fraturas foram examinadas sob 

microscópio. Os resultados demostraram não haver diferença significativa de 

resistência de união resina-dentina entre os grupos controle e qualquer um dos 

grupos experimentais contendo clorexidina (p> 0,05). Foi concluído que a adição de 

clorexidina a um primer do (Clearfil Se Bond) não tem efeito adverso sobre a 

resistência de união imediata resina-dentina quando a concentração de clorexidina é 

inferior ou igual a 1,0% em peso . 
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Mehmet Dalli e colaboradores em 2010 realizaram um trabalho onde 

pretendiam verificar a influência da clorexidina na qualidade de união de dois 

adesivos Prime & Bond NT (Dentsply Caulk) convencional e o Clearfil S3 Bond 

(Kuraray) autocondicionante por meio de cizalhamento. Os autores concluiram que 

nao houve diferenca estatisticamente significantes entre a adição da clorexidina e o 

grupo controle (MEHMET DALLI et.al., 2010). 

Em 2011 foi publicado um trabalho que avaliou a atividade de MMP-2 e -9 em 

dentes bovinos e comparando com a de humanos. Fragmentos de dentina de dentes 

humanos e bovinos foram processados e foi feito a extração das proteínas 

existentes. Foi realizada por dois protocolos de extração; os resultados demostraram 

que MMP-2 e -9 foram detectados em coroa e raiz dentina de dentes bovinos e 

humanos sem diferenças estatísticas. Os autores concluíram que a dentina bovina 

era um substrato confiável para estudos envolvendo a atividade o MMP-2 e -9 

(KATO et.al., 2011). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi de avaliar a efetividade de diferentes 

tratamentos de superfície com soluções químicas na resistência de união por micro-

cisalhamento de sistemas adesivos autocondicionates à dentina bovina, 

considerando dois tempos. 

 

Foram levantadas as seguintes hipóteses nulas: 

 

1- A composição de sistemas adesivos autocondicionantes não influencia na 

resistência adesiva 

2- Os tratamentos da dentina por diferentes soluções químicas não 

influenciam na resistência adesiva;  

3- O tempo (24 horas e 6 meses) não exerce diferença na resistência adesiva 

após os tratamentos da dentina por diferentes soluções químicas  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Todas as amostras foram preparadas e testadas em condições padronizadas, 

sob temperatura de 23oC ± 1 e umidade relativa 50 ± 5%. 

Os materiais utilizados no desenvolvimento desta pesquisa estão listados no 

Quadro 4.1: 

 
Solução química Sistema restaurador adesivo Tempo 

Soro fisiológico 
(SF) 

Optibond All-in-One (KERR) + 
Filtek Z250 (3M-ESPE) - (O) 

24 horas 
 
 
 
 
          6 meses 

Adper SE (3M-ESPE) + Filtek 
Z250 (3M-ESPE) - (A) 
Filtek P90-System Adhesive 
(3M-ESPE) + Filtek P90 (3M-
ESPE) – (P) 

Hipoclorito de sódio 5% 
(HS) 

Optibond All-in-One (KERR) + 
Filtek Z250 (3M-ESPE) 

24 horas 
 
 
 
 
          6 meses 

Adper SE (3M-ESPE) + Filtek 
Z250 (3M-ESPE)  
Filtek P90-System Adhesive 
(3M-ESPE) + Filtek P90 (3M-
ESPE) 

Hipoclorito de sódio 5%+ 
ácido ascórbico 10% 
(HSAA) 

Optibond All-in-One (KERR) + 
Filtek Z250 (3M-ESPE) 

24 horas 
 
 
 
 
          6 meses 

Adper SE (3M-ESPE) + Filtek 
Z250 (3M-ESPE)  
Filtek P90-System Adhesive 
(3M-ESPE) + Filtek P90 (3M-
ESPE) 

Clorexidina 2% 
(CHX) 

Optibond All-in-One (KERR) + 
Filtek Z250 (3M-ESPE) 

24 horas 
 
 
 
 
          6 meses 

Adper SE (3M-ESPE) + Filtek 
Z250 (3M-ESPE)  
Filtek P90-System Adhesive 
(3M-ESPE) + Filtek P90 (3M-
ESPE) 

 
Quadro 4.1 - Distribuição dos grupos de acordo com a solução química, sistema restaurador adesivo 
e tempo testados.  
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                      A                                            B                                  C 

Figura 4.1: A- Optibond All-in-One (KERR); B-  Adper SE (3M ESPE); C- Filtek P90-System Adhesive 
(3M-ESPE) 

 

Os dentes bovinos foram previamente lixados utilizando politriz elétrica, com 

discos de granulometria sequencial (200, 400, 800, respectivamente), até a 

exposição de 10 mm de diâmetro de dentina. Foram confeccionadas 240 matrizes 

com anéis de PVC 3/4, onde foram incluídos os dentes bovinos, com o auxílio de 

resina epóxica (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2: Anel de PVC com o dente bovino incluido em resina epóxica. 

 

Os dentes foram divididos em grupos de 80 espécimes, de forma aleatória, 

conforme o tratamento de superfície: Grupo SF (grupo controle): Aplicação de soro 

fisiológico com 0,9% de cloreto de sódio - NaCl e secagem com papel absorvente, 
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antes da aplicação do adesivo; Grupo HS: Desproteinização com hipoclorito de 

sódio a 5% por 2 minutos, e lavagem com soro fisiológico por 60 segundos; Grupo 

HSAA: Desproteinização com hipoclorito de sódio a 5% por 2 minutos, lavagem com 

soro fisiológico por 60 segundos, aplicação de ácido ascórbico (ascorbato) 10% por 

1 minuto e secagem com papel absorvente e Grupo CHX: Aplicação de solução 

clorexidina a 2%(FGM do. Brasil. Joinvillle - SC) por 60 segundos e secagem com 

papel absorvente;.  

Após a realização dos tratamentos, três diferentes tipos de adesivo foram 

utilizados (Figura 4.1). O Optibond All-in-One (KERR) corresponde a um adesivo 

autocondicionante de 1 passo (frasco uníco). O sistema Adper SE (3M-ESPE) 

também um sistema autocondicionante de dois passos, contendo o primer ácido no 

primeiro frasco, seguido de um segundo frasco contendo o adesivo hidrófobo 

separado. O sistema Filtek P90-System Adhesive (3M-ESPE) é composto por dois 

frascos, apresentando um Self-etching primer à base de metacrilato que contém 

monômeros hidrófilos, além da água e do etanol para prover o processo de 

ionização e formar a base para a união com os tecidos dentais. O segundo frasco é 

o Self-etching bond também sendo à base de metacrilato, contendo somente 

monômeros hidrófobos, cuja função é complementar a união com o primer e se unir 

com o monômero hidrófobo da resina composta à base de silorano (Filtek P90). 

Dessa forma,  a resistência da união entre os tecidos dentários e o sistema 

restaurador Filtek P90 é assegurada pela reação química das moléculas à base de 

metacrilato e silorano contidos no sistema adesivo da  Filtek P90. Os grupos 

tratados com os dois primeiros sistemas adesivos foram preparados para com a 

resina composta microhíbrida Filtek Z250, à base de Bis-EMA e o grupo tratado com 

o terceiro sistema, foram trabalhados com a resina Filtek P90, à base de silorano, 

todas na cor A2. Todos os passos de aplicação e fotopolimerização seguiram as 

recomendacões dos fabricantes, totalizando 60 espécimes por tratamento de 

superfície e 20 por adesivo testado. Os testes foram realizados em dois tempos 24 

horas e 6 meses (N=10).  

Com uma matriz de teflon de orifício maior que o tamanho do anel de PVC, 

(onde foi aclopado o anel com o dente incluso) e a cavidade menor de dimensões de 

1 mm de diâmetro com 2 mm de altura (figura 4.3) a resina foi inserida e 

polimerizada de acordo com recomendações dos fabricantes. 
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Figura 4.3: Matriz de Teflon utilizada para a inserção de resina composta para o preparo dos 
espécimes para teste de cisalhamento. 

 

 

Após a retirada da matriz de Teflon, com o devido cuidado, espécimes foram 

armazenados em água deionizada em uma estufa com temperatura de 37°C, pelos 

tempos de 24 horas e de 6 meses. Trocas semanais foram realizadas para a 

renovação do meio de armazenamento. Após esses períodos os espécimes foram 

submetidos ao teste de micro-cisalhamento, através de alça de fio ortodôntico 0,6 

mm, em uma máquina de ensaios universal (EMIC DL500- São José dos Pinhais- 

Brasil), a velocidade de 0,5mm/min. Para este teste, os corpos-de-prova foram 

montados em um dispositivo apropriado e este foi adequadamente fixado à máquina 

de ensaios (Figura 4.4). Para a realização dos ensaios, utilizou-se um método de 

tração através de alça feita com fio ortodôntico, passando o mais próximo possível 

da interface adesiva, gerando estresse de cisalhamento. os valores obtidos em 

Quilograma Força (kgf) e transformados em em Mega Pascal (MPa). 
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Planejamento estatístico 

 

Os dados foram submetidos à análise de distribuição normal e 

homogeneidade. Após a constatação dessa condição, foram analisados por Análise 

de variância (Anova) a três critérios os teste de comparações múltiplas foi realizada 

pelo teste de Tukey (α=0,05). 

 

Figura 4.4  – Dispositivo tracionando o 
corpo-de-prova por meio de uma alça feita 
com fio ortodôntico (A), induzindo esforços 
de cisalhamento no segundo segmento do 
espécime (B)  

A 
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5 RESULTADOS 

 

 

A análise estatísitica revelou haver significância estatística para os fatores 

sistema adesivo (p=0,000), solução química (p=0,000) e tempo (p=0,000) além da 

interação entre todos os fatores ((p=0,003). 

 

Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Dados de valores de média (MPa) e desvio padrão dos sistemas adesivos testados 
associados aos diferentes tratamentos químicos nos tempos de 24 horas e 6 meses. 
 

 Optibond (O) Adper SE Bond (A) P90 (P) 
 24h 6m 24h 6m 24h 6m 

SF 21,7±11,5c,

d,e,f,g,h,i 
29,4±9,4a

,b,c 
50±14,3e,f

,g,h,i 
34,5±7,4b,c,d

,e,f,g,h,i 
31,6+14,7

b,c,d,e,f,g 
40,3±11,2 

b,c,d,e,f,g,h,i 
HS 51,9±16,4g,

h,i 
39,4±10,
6b,c,d,e,f,g,h,i 

50,2±8,6f,

g,h,i 
22,2±13,5a,

b 
20,4±19,6

a,b 
28,1±9,5a,b

,c,d, 

HSAA 55,2±21,4i 32,5±14b,

c,d,e,f,g,h 
48±18,6d,

e,f,g,h,i 
30,1±11,2b,c

,d,e,f 
7,3±9,5a 7,2±8,7a 

CHX 53,8±14h,i 35,7±10,
4b,c,d,e,f,g,h,i 

48,2±14d,

e,f,g,h,i 
48,5±11,2d,

e,f,g,h,i 
37,5±7,4b,

c,d,e,f,g,h,i 
45±7,4 

c,d,e,f,g,h,i 
N=10 

 

Os maiores valores foram encontrados quando o sistema adesivo Optibond foi 

associado ao HSAA com 24 horas, (O+HSSA(24h)) que entretanto não diferiu dos 

grupos O+CHX(24h), O+HS(24h), A+SF(24h), A+CHX(6m), A+CHX(24h), 

A+HSAA(24h), P+CHX(6m),O+SF(24h), P+SF(6m),O+HS(6m), P+CHX(24h), 

O+CHX(6m) e A+SF(6m). 

Os menores valores de média foram observados para o sistema P90 foi 

associado ao hipoclorito de sódio associado ao ácido ascórbico com 24 horas, 

P+HSAA(24h) e aos 6 meses, P+HSAA(6m), mas que não foram estatisticamente 

diferentes comparativamente aos grupos P+HSAA(24h), A+HS(6m), O+SF(6m) e 

P+HS(6m). Os demais tratamentos apresentaram valores intermediários.  

Ao analisarmos cada sistema adesivo separadamente, encontramos que para 

o sistema Optibond All-in-one, os grupos tratados com soro fisiológico encontraram 

os menores valores, independente do tempo de 24 horas ou 6 meses, entretanto, os 
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tratamentos com as soluções químicas propostas não  foram capazes de melhorar a 

condição de resistência adesiva. 

Para o sistema adesivo Adper SE, no tempo de 24 horas, houve similaridade 

a todos os tratamentos. Aos 6 meses, os grupos tratados com soro fisiológico e com 

clorexidina apresentaram valores mais favoráveis. 

Quando o sistema P90 foi analisado, verificamos os menores valores de 

resistência adesiva nos tratamentos com HSAA, seguido de HS. Os grupos tratados 

com soro fisiológico e com clorexidina apresentaram-se mais favoráveis. Na 

comparação de cada situação nos dois tempos, nenhuma diferença estatística foi 

encontrada. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O estudo da durabilidade da união a dentina é um aspecto importante das 

pesquisas com sistemas adesivos, especialmente devido à perda das uniões 

adevisas ao longo do tempo (SANO et al., 1994; PAUL et al., 1999; CARRILHO et 

al., 2007). Entretanto, para a realização dos testes de forças adesivas em dentina 

são necessários substratos dentários para estudos "in Vitro" (PERDIGÃO; 

GERALDELI, 2003; REIS et al., 2004; FURUSE et al., 2011). Perante à ausência de 

convicção se o substrado bovino seria adequado para pesquisas, vários autores 

(LOPES et al., 2009; YASSEN; PLATT; HARA, 2011; Kato et al., 2011) fizeram teste 

físicos e químicos comparando o substrato bovino e humano. Foi concluído que o 

substrato bovino se adequa as necessidades dos pesquisadores para ensaios com 

adesão. 

Utilizando dentina de dentes bovinos foi testada a efetividade de diferentes 

tratamentos de superfície ao longo de um tempo determinado, com a finalidade de 

estabilizar a resistência de união adesiva em dentina. Nos adesivos convencionais 

de 2 passos a água que ocupa os espaços inter- fibrilares é perdida devido à 

evaporação no processo de condicionamento ácido resultando em colapso das 

proteínas de ligação (PASHLEY, et al., 2003). Estas mudanças morfológicas podem 

impactar na penetração do primer e adesivo, todavia, nos adesivos 

autocondicionantes não ocorre o condicionamento ácido, reduzindo o tempo de 

manipulação, sensibilidade da técnica e melhorando a adesão  (VAN LANDUYT et 

al., 2006).  

O adesivo OptiBond All-In-One não apresentou em nenhuma circunstância, 

diferenças com a associação a diferentes tratamentos e nem em relação ao tempo. 

Este desempenho provavelmente decorre do fato de que por se tratar do único 

sistema adesivo autocondicionante de passo único, demonstre maior fragilidade. 

Podemos entretanto, observar alguns aspectos interessantes. Com a aplicação 

prévia da clorexidina (53 Mpa), houve a verificação de melhora nas forças adesivas 

iniciais (43Mpa) e após 6 meses houve manutenção das forças adesivas (35Mpa); 

mesmo sendo menores que a inicial, foram melhores que o grupo controle (29Mpa). 
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Na literatura, esta queda a longo prazo pode ser explicada pela diversidade de 

fatores envolvidos na união adesiva, sendo que a inibição das MMP-s, não seria 

apenas o único fator decisivo para manutenção da união (De Munck, 2003; Breschi, 

2010) .Além disso os adesivos autocondicionantes podem aumentar a atividade dos 

MMP-s devido a conversão durante a desmineralização, assim convertendo 

os MMPs pró-ativas, para MMP-s solúveis através da divisão de peptídeos de 

baixo peso molecular (CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006). 

O Empregando da clorexidina como tratamento de superfície e limpeza 

cavitária pode reduzir as cáries residuais e sensibilidade pós-operatória. (MEHMET 

DALLI et al., 2010). No adesivo Adper SE (3M-ESPE) o tratamento com clorexidina 

inicialmente demostraram não haver queda de resistência adesiva (Grupo controle: 

50Mpa; Clorexidina: 48Mpa), porém, após o envelhecimento o grupo com 

Clorexidina (48Mpa) foi superior ao grupo controle (34Mpa), embora não houvesse 

significância estatística. Haveria a necessidade de se prolongar o tempo de análise 

para se averiguar a real capacidade da clorexidina servir como inibido biológicos 

teciduai das MMP-s,e impedindo a ação de enzimas proteolíticas, sobretudo as 

MMP-2 e MMP-9, mesmo em baixas concentrações (CARRILHO et al., 2010).  

Empregando a clorexidina como tratamento de superfície, o trabalho 

demostrou uma manutenção da adesão nos testes com o adesivo Filtek P90-System 

Adhesive (3M-ESPE); este resultado está de acordo com trabalhos publicados com 

adesivos autocondicionantes recentes (TAY et al., 2006; OSORIO et al., 2011). 

Quando este adesivo foi associado aos dois tratamentos com o hipoclorito de 

sódio, constatou-se interferência negativa. Muito provavelmente, pelos estudos 

apontados na literatura, mesmo o uso do antioxidante possa não ser suficiente na 

remoção de oxigênio residual que pode interferir no processo de polimerização (LAI 

et al., 2001).   

Pensando em como solucionar este problema, a desproteinização foi uma 

estratégia bastante estudada, e o hipoclorito de sódio, foi usado por ser um eficaz 

agente desproteinizante, que poderia promover uma degeneração na dentina, pela 

dissolução do colágeno (ISHIZUKA et al., 2001). Alguns estudos demonstraram que 

o tratamento da superfície dentinária com hipoclorito de sódio poderia oferecer a 
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resistência de união resina-dentina em adesivos convencionais (WAKABAYASHI et 

al., 1994; PIOCH et al., 2001), e diminuir a microinfiltração após a desproteinização, 

sistemas adesivos com solvente acetona (SABOIA; PIMENTA; AMBROSANO, 

2002). Os resultados repetiram-se para o adesivo OptiBond All-In-One (Kerr) nas 

primeiras 24 horas, e mantendo-se com resultados melhores após o envelhecimento 

(39Mpa) quando comparado ao grupo controle (29Mpa). Entretanto, com os 

adesivos Filtek P90-System Adhesive e Adper SE (3M-ESPE) a aplicação do 

hipoclorito de sódio resultou em resultados abaixo do controle, após 6 meses. O 

mesmo aconteceu com os resultados de Saboia et al., (2008) que utilizaram de 10% 

NaOCl por 60 segundos, e obtiveram uma redução de 62% nas forças adesivas. 

O mecanismo responsável pela redução da força adesiva induzida pelo 

hipoclorito de sódio seria a liberacão de radicais-livres na dentina tratada por 

hipoclorito de sódio, que devem competir com os radicais-livres vinílicos gerados 

durante a polimerização do adesivo, resultando em um fechamento prematuro da 

cadeia e polimerização incompleta (LAI et al., 2001). Alêm disso, a redução na 

resistência adesiva também pode ser consequencia da presença de resíduos da 

solução de hipoclorito de sódio na matriz de colágeno e nos túbulos dentinários, que 

eventualmente se dissociam em oxigênio e água (NIKAIDO et al., 1999). A liberação 

de oxigênio pode tanto interferir na penetração da resina adesiva na dentina 

condicionada (TORNECK et al., 1990), quanto inibir a polimerização na interface 

dentina-resina (NIKAIDO et al., 1988). 

Dando credibilidade ao fato da oxidação do substrato ser o principal fator 

responsável pela interferência do hipoclorito de sódio na resistência de união, Lai et 

al. (2001) propuseram o uso de um agente antioxidante (ascorbato de sódio) para 

reverter este possível efeito. Os autores verificaram ainda que a aplicação de 

ascorbato de sódio em superfícies dentinárias previamente tratadas com hipoclorito 

de sódio seria capaz de restabelecer os valores médios de resistência de união a 

níveis compatíveis com os grupos controle, que não entraram em contato com o 

hipoclorito de sódio. Os resultados dos autores foram bem similares para o adesivo 

OptiBond All-In-One (Kerr) que obteve bons resultados com os tratamentos de 

superfície ao longo do tempo, comparados ao grupo controle. Em uma análise 

da micromorfologia da superfície da dentina, após o tratamento com ascorbato a 

10% e hipoclorito de sódio, não revelaram qualquer diferença entre o grupo com 
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apenas com hipoclorito de sódio. No entanto, a superfície ligeiramente mais áspero 

e fibrilas de colagénio mais claramente visíveis foram observados na área 

intertubular. Sendo que o pH da solução de ascorbato normalmente é neutra, assim, 

o aumento da rugosidade da superfície  provavelmente é devido ao efeito do 

enxaque do material (VONGPHAN et al., 2005). Porém, a aplicação do hipoclorito de 

sódio mais ascorbato não foi efetivo para o adesivo Filtek P90-System Adhesive, 

que foi influenciado negativamente pelo tratamento de superficie, obtendo os piores 

resultados. 

Mais uma vez, a efetividade do hipoclorito de sódio mais ascorbato foi testada 

no adesivo Adper SE (3M-ESPE), comprovando a eficácia do tratamento em alguns 

adesivos; os resultados foram superiores ao grupo do hipoclorito de sódio apenas 

após 6 meses. Indo de encontro com os autores Morris et al. (2001) e Yiu et al. 

(2002), que também obtiveram com o ascorbato de sódio uma reversão dos danos 

causados pelo tratamento da dentina com hipoclorito de sódio na união resina-

dentina, mais não o bastante para ser melhor que o grupo controle.  

Clinicamente, o grande uso de cimentações adesivas está sendo motivada 

pela melhora das porcelanas odontológicas. A força de união e a durabilidade destas 

porcelanas estão relacionadas tambêm à estabilidade adesiva da interface 

dentina/adesivo (PEUMANS et al., 2000), alêm disso, casos de restaurações diretas, 

aonde há esposição de cemento, as restaurações realizadas com adesivos 

autocondicionantes tem sua atividade colagenolítica com maior atividade (Tay et al., 

2006), sendo que em ambos os casos e outros diversos na odontologia, Os 

tratamentos de superfície tornam-se aliados na manutenção desta adesão, porém, 

no presente trabalho os testes foram realizados I"n vitro, sendo necessários outros 

trabalhos clínicos para comprovar ou não a eficácia dos tratamentos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Baseado nos resultados obtidos, e dentro das limitações de um estudo in 

vitro, pode-se concluir que: 

• Os sistemas adesivos demonstraram diferenças de desempenho de 

acordo com o agente químico e o tempo. 

• envelhecimento em solução aquosa resultou em degradação da união 

resina-dentina nos adesivos OptiBond All-In-One (Kerr) e Adper SE (3M-

ESPE), Entretanto, na presença de clorexidina, os efeitos da degradação 

sobre a exposição de colágeno foram reduzidos.  

• adesivo Filtek P90-System Adhesive (3M-ESPE) não sofreu queda nas 

forças adesivas, após o envelhecimento. A clorexidina não interferiu no 

comportamento adesivo, nos tempos testados para este adesivo. 

• tratamento com o hipoclorito de sódio e hipoclorito de sódio mais 

ascorbato interferiu negativamente no adesivo Filtek P90-System 

Adhesive (3M-ESPE) nos tempos testados. 

• adesivo OptiBond All-In-One (Kerr) foi influenciado positivamente pelo 

hipoclorito de sódio e hipoclorito de sódio mais ascorbato, no tempo de 24 

horas. Sendo de iqual resultado com o envelhecimento em solução 

aquosa. 

• Adper SE (3M-ESPE) sofreu influência dos tratamentos à base de 

hipoclorito de sódio. O melhor resultado, comparando dois tratamentos 

com hipoclorito, após o envelhecimento, foi obtido pelo tratamento com o 

hipoclorito de sódio mais ascorbato sendo estatisticamente idêntico ao 

grupo controle. 
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