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carreguei nos braços”.

Mary Stevenson, 1936.

RESUMO
O uso do laser previamente à polimerização de sistemas adesivos aplicados sobre a
dentina tem sido proposto para melhorar a resistência de união à dentina. O objetivo foi avaliar
o efeito da variação da potência (P) e da energia por pulso (Ep) na resistência de união à
dentina de um sistema adesivo convencional irradiado com laser previamente à fotoativação.
Duzentos terceiros molares foram distribuídos aleatoriamente em 10 grupos (n=20) sendo um
grupo sem irradiação (Controle) e nove grupos irradiados com laser de Diodo (970 nm)
(SiroLaser - Sirona Dental Systems - Benshein, Alemanha), de acordo com a potência (P) e
energia por pulso (Ep) utilizados: 1 - 0,5W/0,05J; 2 - 0,5W/0,08J; 3 - 0,5W/0,1J; 4 0,8W/0,05J; 5 - 0,8W/0,08J; 6 - 0,8W/0,1J; 7 - 1W/0,05J; 8 - 1W/0,08J; 9 - 1W/0,1J. Em todos
os grupos fez-se o condicionamento com ácido fosfórico, aplicação do sistema adesivo
convencional de dois passos AdperTM Single Bond 2 (3M ESPE, St Paul, MN, EUA) e
restauração com resina composta Z250 (3M). Para avaliar a resistência de união foi realizado
teste de microtração obtendo-se os valores em MPa. Os resultados foram analisados pelo
ANOVA a dois critérios, seguido de Dunnett t (p < 0,001) para comparação entre os grupos.
Os grupos irradiados foram avaliados pelo ANOVA a um critério, seguido dos testes de
comparações múltiplas Bonferroni e Tamhane. Os valores de resistência de união ± desvio
padrão de todos os grupos foram, respectivamente: 0 - Controle (34,60±10,76); 1 (19,62±8,65); 2 - (27,56±9,20); 3 - (30,34±7,92); 4 - (23,31±5,96); 5 - (20,93±7,46); 6 (24,67±8,59); 7 - (23,61±7,04); 8 - (25,94±6,82) e 9 - (21,48±3,59). O laser de Diodo
influencia na resistência de união entre os grupos irradiados e não irradiado. A potência de
0,5W e energia por pulso de 0,1J influenciam positivamente nos valores de resistência de união
quando o sistema adesivo é irradiado previamente a sua fotoativação.

Palavras-chave: Adesivos. Lasers. Dentina. Resistência à tração.

ABSTRACT
Effect of the variation of the parameters of output power and pulse energy on bond
strength to dentin irradiated of conventional adhesive system with diode laser

The use of the laser prior to polymerisation of adhesive systems applied to the dentin
has been proposed to improve the bond strength of dentin. The aim of this study was to
investigate the effect of the variation of the output power (P) and pulse energy (Ep) on bond
strength to dentin irradiated of conventional adhesive system with laser. Two hundred third
molars were randomly distributed in 10 groups (n = 20): a group without laser irradiation
(group control) and nine groups irradiated with diode laser (970 nm) (SiroLaser Sirona Dental
Systems-Benshein, Germany), according to the output power (P) and pulse energy (Ep): 1 0,5W/0,05J; 2 - 0,5W/0,08J; 3 - 0,5W/0,1J; 4 - 0,8W/0,05J; 5 - 0,8W/0,08J; 6 - 0,8W/0,1J; 7 1W/0,05J; 8 - 1W/0,08J; 9 - 1W/0,1J. It was used in all groups etching with phosphoric acid,
application of conventional adhesive system AdperTM Single Bond 2 (3M ESPE, St. Paul, MN,
USA) and restoration with composite resin Z250 (3M). Microtensile test was performed
obtaining bond strength values in MPa. Results were analyzed by two-ways ANOVA test,
followed by Dunnett t (p < 0.001) for comparison between groups. The groups laser irradiated
were assessed by one-way ANOVA test and subsequent t test with Bonferroni and Tamhane
corrections. Bond strength values ± standard deviation for the groups were, respectively: 0 –
group control (34.60 ± 10.76); 1 - (19.62 ± 8.65); 2 - (27.56 ± 9.20); 3 - (30.34 ± 7.92); 4 (23.31 ± 5.96); 5 - (20.93 ± 7.46); 6 - (24.67 ± 8.59); 7 - (7.04 ± 23.61); 8 - (25.94 ± 6.82) and
9 - (3.59 ± 21.48). The Diode laser influences on bond strength between irradiated and without
irradiated groups. The output power 0.5W and energy per pulse 0.1J influence positively in the
bond strength values when the adhesive system is irradiated prior to their light curing.

Keywords: Adhesives. Lasers. Dentin. Tensile strength.
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1 INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento tecnológico e científico, as resinas compostas tornaram-se um
dos materiais restauradores mais utilizados atualmente na odontologia estética adesiva por
apresentarem propriedades estéticas favoráveis, resistência satisfatória e capacidade de união
à estrutura dentária, o que permitiu ao longo dos anos uma melhora significativa no seu
comportamento clínico e a confecção de preparos cavitários mais conservadores
(FERRACANE, 2011; PALLESEN et al., 2013; OPDAM et al., 2014).
A interação entre o sistema adesivo e a estrutura dentária é um assunto amplamente
discutido, pois é um dos fatores que determina uma maior longevidade das restaurações de
resina composta (TORNEY et al., 1977). No esmalte dental, essa interação é considerada
estável, segura e confiável, uma vez que o esmalte apresenta em sua estrutura prismática uma
maior quantidade de mineral e menor quantidade de água, sendo este, o principal fator de
degradação da interface adesiva (BUONOCORE, 1955; OSORIO et al., 2003; ARISU et al.,
2008). Contudo, a união à dentina é um desafio, pois esta apresenta um substrato heterogêneo
com estrutura canalicular, alto conteúdo orgânico constituído principalmente por fibrilas
colágenas e água tornando-a altamente permeável (VAN MEERBEEK et al., 1992; TEN
CATE, 1994; PASHLEY et al., 1995).
Assim, como a união dos sistemas adesivos à dentina continua sendo um dos
principais desafios relacionados às restaurações de resina composta (MJOR; DAHL, et al.,
2000; SONCINI et al., 2007; SPENCER et al., 2010), há uma constante preocupação em se
desenvolver materiais compatíveis com essa superfície e métodos que favoreçam um melhor
selamento das restaurações, dado que, as ocorrências de falhas adesivas podem conduzir a
uma infiltração marginal e a lesões secundárias de cárie, problemas esses que ainda persistem
apesar da evolução dos sistemas adesivos (MJOR, 1998; REIS et al., 2001).
Segundo alguns autores, a degradação hidrolítica (SPENCER et al., 2010) e
enzimática (PASHLEY et al., 2004; HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007;
BRESCHI et al., 2008; TJADERHANE et al., 2013) da interface adesiva ocorre pela frágil
ligação entre os sistemas adesivos e a dentina ocasionando menor durabilidade das
restaurações (SANO et al., 1999; MJOR; DAHL, et al., 2000; MURRAY et al., 2002;
DEROUEN et al., 2006; BERNARDO et al., 2007; SONCINI et al., 2007; SIMECEK et al.,
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2009; SPENCER et al., 2010). Esta limitação ocorre por diversos fatores tais como:
degradação da camada de dentina desmineralizada e não infiltrada pelo sistema adesivo
(HASHIMOTO et al., 2000; PASHLEY et al., 2004); hibridização incompleta (NUNES et al.,
2005); presença de solvente ou água residual aprisionados na interface adesiva (SANO et al.,
1995; DE MUNCK et al., 2003) e desorganização do colágeno exposto pela hidrólise e pela
ação de enzimas proteolíticas (PASHLEY et al., 2004; CARRILHO et al., 2007).
Com o intuito de melhorar a estabilidade da união entre sistema adesivo e dentina,
estudos atuais sugerem a utilização do laser como um método alternativo ou conjunto no
tratamento das superfícies dentárias (GONÇALVES, et al., 1999; MATOS et al., 1999;
MATOS et al., 2000; ARAÚJO et al., 2001; DE MUNCK et al., 2002; FRANKE et al., 2006;
GHIGGI et al., 2010; MARIMOTO et al., 2013; MAENOSONO et al., 2015). Estudos
sugerem que o laser pode trazer benefícios à união entre sistema adesivo e dentina, tais como:
diminuição da permeabilidade dentinária (ARANHA et al., 2005) e promoção de uma
estrutura dentária adequada para uma união mecânica com os materiais restauradores (LIU;
LIN, LAN, 1997; FRANKE et al., 2006; LIN et al., 2011). Assim, vários tipos de lasers
como: Nd:YAG, Er:YAG, CO2, He-Ne e Diodo, com diferentes parâmetros de energia e
comprimentos de onda (632,8 nm a 10.600 nm) vêm sendo testados com o intuito de melhorar
a longevidade da interface dente/restauração (DILSIZ et al., 2009; DILSIZ; AYDIN,
GUNGORMUS, 2010; GHOLAMI et al., 2011; YILMAZ; KURTULMUS-YILMAZ,
CENGIZ, 2011 e MAENOSONO et al., 2015).
No momento atual, a luz laser destaca-se na odontologia devido, principalmente, às
suas propriedades singulares que a diferenciam da luz comum. A colimação (o feixe de luz é
direcional e não diverge como a luz comum) possibilita a focalização da luz laser em
pequenas áreas com emissão de altas quantidades de energia, produzindo sobre o tecido
irradiado efeitos como a hemostasia, a coagulação, a vaporização e o corte (PINHEIRO;
BRUGNERA, ZANIN, 2010). Assim sendo, alguns estudos iniciais propuseram a irradiação
com laser sobre a dentina substituindo o condicionamento ácido, posto que atribuía
características como ausência de smear layer e túbulos dentinários abertos (VISURI et al.,
1996; DOSTALOVA et al., 1998). Diversos outros estudos (MARTINEZ-INSUA et al.,
2000; CEBALLOS et al., 2001; DE MUNCK et al., 2002; CORONA et al., 2003; OLIVEIRA
et al., 2005; SOUZA-ZARONI et al., 2008; JABERI ANSARI et al., 2012; YAMAN et al.,
2012; RAMOS et al., 2014) avaliaram a adesão obtida pelos sistemas adesivos aplicados
sobre a dentina “condicionada” com laser através de testes de resistência de união e de
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infiltração marginal e, observaram que esmalte e dentina preparados com laser apresentavam
extensas fendas superficiais e, que não houve uma melhora na interação dos sistemas adesivos
com a dentina quando esta foi “condicionada” com laser. Esses resultados mostraram que o
laser irradiado diretamente sobre a dentina não promovia um substrato oportuno aos
procedimentos adesivos.
Em contrapartida, Gonçalves, De Araújo e Demião (1999), utilizando um laser de
Nd:YFL (Neodymium:Yttrium Lithium Fluoride) no comprimento de onda de 1047 nm,
propuseram uma variação da técnica utilizada anteriormente. Os autores irradiaram a camada
de adesivo (Adper™ Scothbond Multi-Purpose Plus, 3M ESPE, St Paul, MN, EUA) aplicado
sobre a dentina previamente condicionada com ácido fosfórico a 37%, porém, antes de sua
fotopolimerização. Os resultados demonstraram um aumento significativo da resistência de
união à dentina através do teste de cisalhamento. Os autores observaram que esta técnica
proporcionou a fusão e a recristalização da hidroxiapatita dentinária em presença de
monômeros resinosos desenvolvendo um substrato mais resistente e com maior afinidade
química ao processo de adesão. Outros estudos apresentaram resultados altamente favoráveis
em relação ao aumento da resistência de união à dentina (FRANKE et al., 2006; GHIGGI et
al., 2010; MARIMOTO et al., 2013), quando esta, impregnada pelo sistema adesivo,
previamente à fotopolimerização dos mesmos, foi irradiada com laser de Nd:YAG (1064 nm),
que possui comprimento de onda próximo do Nd:YLF (1047 nm) (MATOS et al., 1999,
2000; ODA et al., 2001; MALTA et al., 2008; CASTRO et al., 2012; RIBEIRO et al., 2013).
Mesmo com a obtenção de resultados promissores, a utilização destes tipos de lasers
pode ser restrita devido às suas grandes proporções. O laser de Nd:YAG possui proporções
bem menores que o laser de Nd:YLF com possibilidade de ser utilizado na clínica, porém,
ainda prosseguem robustos e com valor muito alto. Outra opção encontrada é o laser de
Diodo que além de apresentar valor e tamanho reduzidos, também possibilita a seleção de
vários comprimentos de onda, sendo um deles de 970 nm próximo ao do laser de Nd:YAG
(1064 nm) (Gutknecht, 2004). Assim, é plausível que a interação do laser de Diodo com os
sistemas adesivos apresente resultados satisfatórios, como os demonstrados no estudo de
Maenosono et al. (2015) que avaliaram o efeito da irradiação com laser de Diodo sobre
sistemas adesivos aplicados sobre a dentina, antes da fotopolimerização e, observaram um
aumento significativo da resistência de união em sistemas adesivos simplificados
convencionais de dois passos.
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Apesar da interação da luz laser com os diferentes sistemas adesivos indicar um
aumento na resistência de união à dentina, a falta de informações na literatura sobre a
diversidade da variação da potência e da energia por pulso nos aparelhos de laser, em
conjunto com a inexistência de padronização desses parâmetros entre os diferentes trabalhos,
não permite a obtenção de resultados reprodutíveis e confiáveis. Por isso, deve haver uma
preocupação com relação à determinação de parâmetros efetivos para a obtenção de
resultados satisfatórios sem efeitos deletérios sobre o tecido pulpar, fraturas ou carbonização,
visto que o laser está associado a grandes variações na temperatura (LIU et al., 1997;
BACHMANN et al., 2005; RIZZANTE et al., 2015).
O objetivo deste estudo foi, então, investigar o efeito da variação da Potência e da
Energia por pulso na resistência de união à dentina de sistema adesivo convencional irradiado
com laser de Diodo previamente à sua fotoativação.

2 REVISÃO DE
LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Uma vez observado que este trabalho envolve duas áreas das ciências de natureza
distintas: a Odontologia e a Física, torna-se conveniente à descrição de alguns conceitos
básicos para seu melhor entendimento. Para uma melhor compreensão da problematização
desta dissertação, a revisão de literatura foi estruturada e dividida em três partes, a saber:

2.1 A tecnologia laser
2.2 Parâmetros utilizados na tecnologia laser
2.3 A tecnologia laser e à adesão aos tecidos dentais

2.1 A TECNOLOGIA LASER

No início da década de 1960 foi anunciada mais uma das numerosas contribuições da
física quântica para a tecnologia: o laser. A luz do laser, como a luz de uma lâmpada comum,
é emitida quando os átomos de um elemento sofrem uma transição para um estado quântico
de menor energia. No laser, porém, ao contrário do que acontece em outras fontes luminosas,
os átomos agem em conjunto para produzir uma luz com características singulares.
A luz de uma lâmpada comum, tal como a produzida por uma luminária de mesa, é
geralmente de cor branca e quente. A cor branca observada pelo olho humano é a soma das
várias cores do espectro visível: vermelho, amarelo, verde, azul e violeta. Essa luz é
geralmente difusa e não focada. Já a luz do laser difere da luz comum por ser monocromática,
pois gera um feixe de luz de uma única cor, que é invisível quando seu comprimento de onda
se localiza fora da faixa visível do espectro.
Outra característica singular da luz do laser é que cada onda de luz é coerente ou
idêntica em tamanho e forma. Isso significa que a amplitude e a frequência de todas as ondas
são idênticas. E por fim, os feixes laser emitidos a partir de alguns aparelhos são colimados
(altamente direcional, ou seja, todas as ondas são paralelas entre si) ao longo de uma grande
distância, porém feixes produzidos a partir de fibras ópticas (por exemplo, em lasers de
Nd:YAG e Diodo) geralmente são divergentes na ponta, mas todos podem ser precisamente
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focados e, nesse caso, esses feixes podem ser utilizados para se alcançar o objetivo do
tratamento (EINSTEIN, 1916; COLUZZI et al., 1998; PARKER, 2007).
A luz laser é a amplificação da luz através de emissão estimulada de radiação. Para
entendermos melhor o mecanismo de amplificação da luz se faz necessário entendermos os
conceitos de emissão espontânea e emissão estimulada, desenvolvidos pelo físico Albert
Einstein (1916) (TIPLER ; MOSCA, 2009).
A emissão espontânea é um fenômeno resultante da liberação de energia na forma de
radiação (fóton), de um átomo ou molécula excitado (estado metaestável) que regride
espontaneamente para seu estado de menor energia (estado fundamental). A diferença de
energia do estado metaestável e do estado fundamental de cada átomo ou molécula determina
o comprimento de onda do fóton emitido.
O processo pelo qual os feixes laser são produzidos no interior da cavidade do laser é
denominado de emissão estimulada. Este fenômeno ocorre quando um fóton colide (fóton
colidente) com um átomo ou molécula que se encontra inicialmente em um estado de maior
energia (E2) (estado metaestável). Se o fóton colidente apresentar uma energia correspondente
à diferença de energia do estado metaestável (E2) e do estado fundamental (E1), este fóton é
capaz de estimular o átomo ou molécula metaestável a emitir fótons na mesma direção e com
a mesma energia que ele. Esses fótons emitidos, por sua vez, podem estimular a emissão de
fótons adicionais que resultam em uma expansão da energia luminosa (amplificação)
produzindo um feixe coerente e de comprimento de onda definido (feixe laser). Portanto, para
que um dispositivo funcione como um laser é preciso que existam mais átomos ou moléculas
no estado metaestável (E2) (maior energia) que no estado fundamental (E1) (menor energia),
ou seja, que o número de átomos ou moléculas em um nível mais alto de energia seja maior
que o número de átomos ou moléculas em um nível mais baixo de energia (TIPLER;
MOSCA, 2009; TIPLER; LLEWELLYN, 2014).
A utilização de lasers faz parte do nosso cotidiano com grande frequência e, sua
presença já é notada em várias atividades do nosso dia-a-dia. Sua importância cresce à medida
que novos avanços são obtidos no domínio da tecnologia de sua construção e do
conhecimento da interação da irradiação com a matéria. Logo depois de serem inventados
(década de 1960), os lasers começaram a ser usados como fontes luminosas em laboratórios
de pesquisa. Entre as muitas aplicações dos lasers estão: transmissão de sinais de áudio e
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vídeo, transmissão de dados, leitura de códigos de barras, a fabricação e leitura de CDs e
DVDs, corte de tecidos na indústria de roupas e vários tipos de cirurgia a laser (HALLIDAY;
RESNICK, WALKER, 2009).
Theodore Maiman (1960) desenvolveu o primeiro laser de Rubi que abriu caminhos
para a humanidade em diversas áreas, inclusive na Odontologia (GOLDMAN et al., 1964;
STERN; SOGNNAES, 1965; ADRIAN; BERNIER, SPRAGUE, 1971). O laser de Rubi
consiste num cristal de rubi envolto por um tubo helicoidal que emite radiação num espectro
amplo. Esta radiação é que fornece energia para os átomos ou moléculas que se encontram no
estado metaestável, além de darem início ao processo de emissão estimulada com
amplificação da luz resultando na propagação de um feixe de luz coerente, monocromático e
com comprimento de onda definido.
Posteriormente, surgiram outros tipos de lasers variando-se seu meio ativo que pode
ser líquido, sólido ou gasoso, determinando assim, diferentes comprimentos de onda capazes
de promover resultados distintos sobre os tecidos irradiados. Por isso, seus efeitos sobre os
tecidos duros dentais têm sido amplamente pesquisados (HIBST & KELLER, 1989;
ARIYARATNAM et al., 1999; GONÇALVES et al., 1999; MATOS et al., 2000;
MARTÍNEZ-INSUA et al., 2000; ODA et al., 2001; CEBALLOS et al., 2001; SAZAK et al.,
2001; FRANKE et al., 2006; TACHIBANA et al., 2008; GHIGGI et al., 2010; YAMAN et
al., 2012; MAENOSONO et al., 2015).
A aplicação do laser tem se destacado na realização de alguns procedimentos
odontológicos, tais como: prevenção de cárie dental (HUANG et al., 2001; CORREAAFONSO et al., 2012), preparo cavitário (AMARAL et al., 2008; SOUZA-ZARONI et al.,
2008), remoção de tecido cariado (TACHIBANA et al., 2008), condicionamento de esmalte e
dentina (ODA et al., 2001), diminuição da hipersensibilidade dentinária (KIMURA et al.,
2000; RIZZANTE et al., 2015), desinfecção intracanal (KIMURA; WILDER-SMITH,
MATSUMOTO, 2000) e na aplicação sobre sistemas adesivos com o intuito de melhorar a
adesão (GONÇALVES et al., 1999; FRANKE et al., 2006; MAENOSONO et al., 2015).
Uma tecnologia que vem se destacando no momento atual é a do laser de Diodo por
ser de fácil acesso e de simples montagem. É este tipo de laser que está presente na base de
transmissão de dados nas fibras ópticas, leitura de CDs e DVDs, apontadores lasers, scanners,
impressoras a laser e, mais recentemente, a leitura Blu-Ray. A principal diferença entre o laser
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de Diodo e os outros tipos de lasers (laser de Rubi; He-Ne; CO2; Nd:YAG; Er:YAG;
Nd:YLF; Ho:YAG) reside na origem da fonte de energia (corrente elétrica, radiação) e no
meio ativo (sólido ou gasoso) (TIPLER; MOSCA, 2009; TIPLER; LLEWELLYN, 2014).
No laser de Diodo as moléculas não são estimuladas por radiação como nos lasers do
estado sólido (laser de Rubi; Nd:YAG; Er:YAG; Nd:YLF; Ho:YAG) e gasoso (CO2 e HeNe), mas são estimuladas através de um semicondutor que utiliza diretamente a energia
elétrica para estimular as moléculas. O semicondutor é um chip formado por uma camada de
material condutor de carga elétrica positiva (camada p) separada de outra camada de material
condutor de carga elétrica negativa (camada n) por uma camada não condutora, por isso um
material de custo mais acessível e de proporções menores, o que resulta em aparelhos de laser
de Diodo com valor reduzido e altamente portáteis (HALLIDAY; RESNICK, WALKER,
2009; TIPLER; MOSCA, 2009; TIPLER; LLEWELLYN, 2014).
Quando uma corrente elétrica de voltagem negativa é aplicada à camada n e uma
corrente elétrica de voltagem positiva é aplicada à camada p ocorre uma troca de cargas
negativas e positivas na camada não condutora, o que faz com que haja uma combinação de
elétrons em excesso de um lado e, desta combinação são geradas certas quantidades de
energia que, quando amplificadas pelas extremidades do Diodo são ejetadas na forma de
radiação laser. Além disso, quando se altera o meio ativo das junções p-n do próprio
semicondutor é possível variar o comprimento de onda (λ 620 a λ 2.500 nm) destes aparelhos,
isto justifica porque os lasers de Diodo são os mais utilizados no nosso cotidiano
(HALLIDAY; RESNICK, WALKER, 2009; TIPLER; MOSCA, 2009; PINHEIRO;
BRUGNERA, ZANIN, 2010; TIPLER; LLEWELLYN, 2014).
O conhecimento do comprimento de onda do laser é primordial para elucidar os
efeitos da irradiação nos tecidos, visto que para cada comprimento de onda, cada tecido ou
substância pode ter maior ou menor absorção da luz e, isso indica a quantidade de interação
que o tecido ou a substância apresentará com a luz do laser, porém, esse não é o único
parâmetro que deve ser observado. Neste sentido, aplicações médico-odontológicas utilizando
lasers de alta intensidade são desenvolvidas continuamente para melhorar a qualidade de vida
da sociedade e, a viabilidade dessas aplicações se deve ao grande número de trabalhos de
pesquisa que avaliam diversos fatores antes de transportar esses procedimentos para a prática
clínica.
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2.2 PARÂMETROS UTILIZADOS NA TECNOLOGIA LASER

O conhecimento de alguns parâmetros é de fundamental importância para a utilização
de qualquer tipo de laser, sendo imprescindíveis para determinarmos uma padronização de
irradiação sem causar danos aos tecidos que receberão este tipo de tratamento alcançando
assim, o sucesso clínico almejado. Parâmetros como o comprimento de onda não são
configuráveis nos aparelhos de laser, pois cada tipo de laser apresenta seu comprimento de
onda. Os parâmetros listados a seguir devem ser conhecidos para a utilização do laser:
Energia por pulso (Ep): é o parâmetro base da irradiação laser e se refere à
quantidade de energia, em Joules (J), existente em um pulso.
Frequência (F): frequência ou número de emissões de pulsos por segundo. Determina
a quantidade de pulsos emitidos em um segundo. É quantificada em hertz (Hz) e equivale a s1

.
Energia Total (Et): é a quantidade total de energia irradiada. Pode ser calculada

através da multiplicação da energia por pulso, pela frequência e pelo tempo total (t) de
irradiação. (Et = Ep x F x t)
Potência (P): é a quantidade de energia irradiada num determinado tempo e, é
expressa em Joules por segundo (J/s). Assim, a potência do aparelho laser é medida em Watts
(J/s). Este é um dos parâmetros a serem configurados nos aparelhos de laser, mas para se
obter uma padronização, o fornecimento de outros parâmetros se faz necessário, uma vez que
é possível causar efeitos muito diferentes numa mesma potência. Seu cálculo é baseado na
quantidade de energia total utilizada dividido pelo tempo total de irradiação (P = Et / t) ou
pela multiplicação da energia por pulso pela frequência (P = Ep x f).
Densidade de potência (DP): é a relação entre a quantidade de energia fornecida,
num determinado tempo dividido pela área da secção transversal do feixe de luz. É expressa
em W/cm2 (DP = P / a). Este parâmetro é importante para a padronização dos experimentos,
pois, caracteriza a penetração da irradiação laser no tecido num determinado tempo
dependendo da área da secção transversal do feixe de luz.
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Área da secção transversal do feixe de luz (a): para se obter esse valor é necessário
conhecer a espessura da fibra óptica. Essa medida é fundamental na determinação da
densidade de potência.
Densidade de energia (DE): é definida pela razão entre a quantidade de energia
existente em um pulso (J) e a área da secção transversal do feixe de luz. É expressa em J/cm2
(DE = Ep / a).
Pela diversidade de resultados e métodos, somado a ausência de padronização dos
parâmetros utilizados nos diferentes estudos, a influência de importantes parâmetros como a
Potência (P) e a Energia por pulso (Ep) na irradiação de sistemas adesivos com laser ainda
não pode ser estabelecida. Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar quais os valores mais
efetivos de Potência e de Energia por pulso na resistência de união à dentina de sistema
adesivo convencional de dois passos irradiado com laser de Diodo.

2.3 A TECNOLOGIA LASER E À ADESÃO AOS TECIDOS DENTAIS

Desde 1955, quando Buonocore preconizou a técnica do condicionamento ácido do
esmalte, o assunto adesão tem sido amplamente pesquisado. Esta técnica é bastante conhecida
e utilizada, pois permite que a adesão das restaurações de resina composta ao esmalte seja
forte e relativamente estável, diferentemente do que ocorre com a dentina.
Enquanto o esmalte apresenta uma estrutura prismática, a dentina exibe uma estrutura
tubular (PASHLEY, 1989; VAN MEERBEEK et al., 1992). A composição química desses
tecidos também apresenta variações influenciando diretamente na qualidade da adesão. A
dentina apresenta um menor conteúdo mineral com relação ao esmalte e uma maior
porcentagem de material orgânico, constituído principalmente por fibras colágenas e água
(PASHLEY, 1989).
Além das características morfológicas desfavoráveis, outros fatores relacionados ao
substrato dentinário podem interferir direta ou indiretamente na adesão, tais como: presença e
espessura da smear layer (GWINNETT; KANCA, 1992; HEYMANN; BAYNE, 1993;
PRATI et al., 1995; TAY et al., 2000; TAY; PASHLEY, et al., 2002; PRATI et al., 2005; ElASKARY et al., 2008; INOUE et al., 2009); profundidade da cavidade (VAN MEERBEEK et
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al., 1992; PASHLEY et al., 1995; YOSHIKAWA et al., 1999; MILIA et al., 2012); presença
de dentina esclerótica (HARNIRATTISAI et al., 1992; MINE et al., 2014; OSORIO et al.,
2014; ANCHIETA et al., 2015; PINNA et al., 2015); configuração cavitária (YOSHIYAMA
et al., 1995; CARVALHO et al., 1996; LOPES et al., 2006; MARQUES et al., 2009);
presença de dentina afetada por cárie (NAKAJIMA et al., 1995; YOSHIYAMA et al., 2002,
2003, 2004; ITO et al., 2005; NISHITANI et al., 2005); idade do paciente (STANLEY et al.,
1983; CRIM, 1989; MORSE et al., 1991; MANDOJANA et al., 2001; ALWASDANOWSKA; DANOWSKA, 2003; AROLA; REPROGEL, 2005; ELDARRAT et al., 2010;
FARIAS et al., 2015; MONTOYA et al., 2015) e umidade dentinária (TAY; GWINNETT,
WEI, 1996, 1997, 1998; VAN MEERBEEK et al., 1998; PEREIRA et al., 1999;
SHABZENDEDAR et al., 2011; PONGPRUEKSA et al., 2014).
De maneira geral, o mecanismo de adesão dos compostos resinosos à dentina é
baseado no tratamento deste tecido com substâncias ácidas e posterior impregnação com
monômeros

resinosos

contendo

grupos

hidrofílicos

formando

a

camada

híbrida

(NAKABAYASHI; KOJIMA, MASUHARA, 1982). Reconhece-se que quanto melhor
infiltrada pelos monômeros resinosos for esta zona desmineralizada, mais homogênea será a
hibridização e mais forte e durável será a adesão. Assim, a adesão à dentina depende tanto do
tratamento realizado sobre ela (técnicas de preparo da cavidade, de condicionamento ácido e
da aplicação do sistema adesivo) como da capacidade que os sistemas adesivos possuem em
se infiltrar na zona desmineralizada (ASMUSSEN; UNO, 1992; UNO; ASMUSSEN, 1992;
GWINNETT; KANCA, 1992; FINGER et al., 1994; CARAVLHO et al., 1996; PASHLEY;
CARVALHO, 1997; NAKABAYASHI; SAIMI, 1996 ; FERRARI; DAVIDSON, 1996;
TANUMIHARJA et al., 2000; MIYAZAKI et al., 2003; XIE et al., 2003; JACQUES;
HEBLING, 2005; SATO; MIYAZAKI, 2005; MAIOR et al., 2007; WANG et al., 2007; ZOU
et al., 2010; PASHLEY et al., 2011; DE ALMEIDA et al., 2015).
Apesar da significativa melhora na resistência de união com a hibridização, as
restaurações ainda apresentam falhas, quer sejam imediatas (sensibilidade pós-operatória) ou
ao longo do tempo (microinfiltração ou infiltração marginal), visto que, o condicionamento
ácido na dentina expõe os túbulos dentinários aumentando a permeabilidade com consequente
infiltração bacteriana ou passagem de fluídos e estímulos (PASHLEY et al., 2011).
Além disso, evidências de degradação hidrolítica (SPENCER et al., 2010; PASHLEY
et al., 2011) e enzimática (PASHLEY et al., 2004; HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al.,
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2007; BRESCHI et al., 2008; TJADERHANE et al., 2013) sugerem menor estabilidade da
união entre sistema adesivo e dentina, que podem explicar os menores índices de sucesso
obtidos em ensaios clínicos (MJOR; MOORHEAD, et al., 2000; MURRAY et al., 2002;
SONCINI et al., 2007; SIMECEK et al., 2009; SPENCER et al., 2010).
A busca incessante por uma adesão mais eficiente à dentina, associada ao
conhecimento morfológico deste substrato e, a tentativa de aumentar a longevidade das
restaurações, conduziu os pesquisadores a investigarem a resistência de união ao substrato
dentinário quando este foi submetido à irradiação com alguns tipos de laser. (HIBST;
KELLER, 1989; KELLER; HIBST, 1989; GONÇALVES et al., 1999; MARTÍNEZ-INSUA
et al., 2000; ODA et al., 2001; FRANKE et al., 2006; TACHIBANA et al., 2008; GHIGGI et
al., 2010; YAMAN et al., 2012; MAENOSONO et al., 2015).
Vários tipos de laser podem ser utilizados no tratamento das estruturas dentárias duras,
como os lasers de Er:YAG, CO2, Diodo, Ho:YAG, Nd:YFL e Nd:YAG. As modificações
qualitativas ocorridas no tecido alvo vão depender do comprimento de onda da luz empregada
e, as mudanças quantitativas serão determinadas pelas propriedades ópticas deste tecido e
pelos parâmetros de energia utilizados. Essas modificações influenciam diretamente no
processo de adesão (STERN; SOGNNAES, 1964; SOGNNAES; STERN, 1965; KELLER et
al., 1988; HIBST; KELLER, 1989; KELLER; HIBST, 1989; DEDERICH, 1993;
GONÇALVES et al., 1999; ODA et al., 2001; DELFINO et al., 2006; ERGUCU et al., 2009;
BARABA et al., 2013; MAENOSONO et al., 2015).
Ceballos et al. (2001) compararam a infiltração marginal em restaurações de resina
composta em cavidades classe V de dentes que foram condicionados com ácido fosfórico a
35% (controle) com dentes condicionados através da irradiação com laser de Er:YAG. Os
autores observaram uma maior infiltração marginal na margem oclusal dos espécimes
irradiados com laser de Er:YAG. Na margem gengival localizada na junção amelocementária,
tanto a irradiação com laser quanto o condicionamento ácido determinaram grande quantidade
de infiltração marginal, no entanto, não encontraram diferenças entre os tratamentos. Os
autores não consideraram a irradiação com laser de Er:YAG uma alternativa válida para
substituir o condicionamento ácido da dentina para restaurações de resina composta. Outras
pesquisas que avaliaram a infiltração marginal após o condicionamento com o laser de
Er:YAG corroboraram com os resultados de Ceballos. Independente dos parâmetros
utilizados, em nenhum destes estudos foi observada menor infiltração marginal que o grupo
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controle (CORONA et al., 2003; RIVEIRO et al., 2005; ESTEVES-OLIVEIRA et al., 2008;
MOLDES et al., 2009; YAMAN et al., 2012).
Oda et al. (2001) analisaram por microscopia eletrônica de varredura (MEV) a
interface adesiva de restaurações de resina composta classe V em dentes bovinos. A dentina
foi irradiada com laser de Er:YAG ( frequência de 1,5 Hz, 40 mJ de energia por pulso, com
uma fibra de 320 µm de diâmetro, desfocado a 1 mm de distância) e com o laser de Nd:YAG (
frequência de 2,0 Hz, 80 mJ de energia por pulso, focado) em substituição do
condicionamento ácido ou associado ao mesmo. Baseados nas observações microscópicas, os
autores concluíram que somente no tratamento da superfície da dentina com laser de Er:YAG
e condicionamento ácido é que houve penetração da resina composta na dentina. Nos
tratamentos exclusivamente com laser de Nd:YAG houve uma superposição da resina
composta na superfície dentinária, sugerindo que houve oclusão dos túbulos dentinários com
características de fusão na dentina superficial. Outros estudos que avaliaram a morfologia da
união entre adesivo/resina em dentina com laser de Er:YAG corroboraram com os achados de
Oda (FERREIRA et al., 2009; GHIGGI et al., 2010).
Delfino et al. (2006) avaliaram, por meio do teste de microtração, a resistência adesiva
em cavidades preparadas com laser de Er:YAG utilizando 300 mJ e 250 mJ de energia por
pulso, ambas com uma frequência de 4 Hz, distância focal de 12 mm em um tempo de 45
segundos associado a dois sistemas adesivos autocondicionantes One Step Plus ( Bisco Inc.
Schaumburg IL, USA) e Tyrian SPE/One Step (Bisco Inc. Schaumburg IL, USA). Neste
estudo, os autores encontraram menores valores de resistência adesiva para o esmalte
irradiado em comparação com o esmalte preparado com a turbina de alta rotação (controle) e
o aumento da energia por pulso promoveu melhor resistência adesiva em esmalte ao grupo
restaurado com sistemas adesivos convencionais. Segundo os autores, cavidades preparadas
com laser de Er:YAG são menos receptivas para adesão do que cavidades preparadas com
brocas.
Manhaes et al. (2005), Oliveira et al. (2005), Lee et al. (2007), Amaral et al. (2008),
Malta et al. (2008), Souza-Zaroni et al. (2008), Tachibana et al. (2008), Ergucu et al. (2009),
Leonetti et al. (2011), Flury et al. (2012) também avaliaram a resistência de união da dentina
irradiada com laser de Er:YAG, através do teste de microtração. Alguns autores observaram
valores de resistência adesiva similares entre as superfícies tratadas com laser ao tratamento
convencional, especialmente quando o preparo cavitário foi realizado com laser e o
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condicionamento para preparação da dentina foi realizado com ácido. Contudo, nenhum dos
autores observaram um aumento da resistência de união da dentina que justificasse o uso do
laser de Er:YAG com o intuito de aumentar ou melhorar a qualidade da adesão entre resina
composta e dentina.
O mesmo laser foi utilizado por outros pesquisadores no condicionamento do esmalte
ou da dentina baseando-se também em testes de resistência de união utilizando não somente o
teste de microtração (NEVES et al., 2011), mas também os testes de tração (MARTÍNEZINSUA et al., 2000), cisalhamento (DUNN et al., 2005; TORRES et al., 2009; DAVARI et
al., 2013) e microcisalhamento (BERTRAND et al., 2006; JABERI ANSARI et al., 2012).
Apesar da diferença dos tipos de testes de resistência de união, os resultados encontrados
foram semelhantes aos descritos anteriormente, ou seja, o condicionamento do esmalte ou da
dentina com laser de Er:YAG não influenciou positivamente na resistência de união. Além
disso, Torres et al. (2009), Koliniotou-Koumpia et al. (2012), De Oliveira et al. (2013)
encontraram valores menores de resistência adesiva em cavidades preparadas e condicionadas
com laser de Er:YAG.
Gonçalves et al. (1999) propuseram um método diferente para a utilização do laser. Os
autores investigaram os efeitos da irradiação do laser de Nd:YLF (1047 nm) utilizando uma
frequência de 0,3 Hz, 250 mJ de energia por pulso e diâmetro do feixe de 5 mm sobre a
resistência ao cisalhamento do sistema adesivo Scotchbond Multi-Purpose Plus (3M ESPE, St
Paul, EUA). Em relação ao pré-tratamento da dentina, a irradiação do laser de Nd:YLF foi
realizada em dois grupos: antes do condicionamento ácido e, após a aplicação do sistema
adesivo, mas antes de sua fotopolimerização. Os autores foram os primeiros a sugerirem a
irradiação do laser sobre o sistema adesivo antes de sua fotopolimerização. Os resultados
demonstraram um aumento significativo da resistência de união sugerindo que o tratamento
da dentina com laser sobre o sistema adesivo não polimerizado é promissor e eficaz na
obtenção de maior resistência de adesiva.
Matos et al. (2000) avaliaram a resistência adesiva do substrato dentinário irradiado
com laser de Nd:YAG após a aplicação do sistema adesivo autocondicionante de dois passos
(Clearfil ™ Liner Bond, Kuraray, Japão), mas também antes de sua fotopolimerização,
através do teste de tração. Foi utilizada uma potência de 0,6W com uma frequência de 15 Hz,
com 40 mJ de energia por pulso, e uma fibra óptica de 320 µm de diâmetro. A irradiação foi
realizada a 1 mm de distância do espécime durante 30 segundos. Os autores obtiveram, com
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este estudo, resultados favoráveis ao teste de resistência de união e, concluíram que o melhor
momento para realizar a irradiação com laser é depois da aplicação do sistema adesivo.
Franke et al. (2006) avaliaram a irradiação do laser de Nd:YAG após a aplicação do
sistema adesivo convencional de dois passos (Adper ™ Single Bond 2, 3M ESPE, St Paul,
EUA)

e, antes de sua fotopolimerização, através do teste de microtração. Os autores

analisaram ainda o efeito da variação da energia por pulso aplicada sobre a área irradiada e,
observaram que valores menores de energia por pulso (0,05 J) foram capazes de aumentar a
resistência de união da dentina, enquanto que, valores maiores (0,1 J a 0,5 J) não promoveram
alterações significativas nos valores de resistência de união. Por meio de microscopia
eletrônica de varredura (MEV) os autores puderam observar uma melhor penetração do
sistema adesivo na dentina quando o laser foi utilizado.
Marimoto et al. (2013) avaliaram a resistência de união de dois sistemas adesivos: um
sistema adesivo convencional de 2 passos Adper

TM

Single Bond 2 (3M ESPE, EUA) e um

autocondicionante de passo único Xeno III (Dentsply De Trey GmbH D, Germany) irradiados
com laser de Nd:YAG após a sua aplicação, mas antes de sua fotopolimerização. Os autores
observaram, através do teste de cisalhamento, que ambos os adesivos aumentaram
significativamente a resistência de união à dentina frente a esta estratégia de irradiação, sendo
que o sistema adesivo autocondicionante de passo único apresentou maior resistência ao
cisalhamento em comparação com o sistema adesivo convencional de 2 passos.
Recentemente, Maenosono et al. (2015) investigaram o efeito da irradiação do laser de
Diodo (970 nm) após a aplicação de diferentes sistemas adesivos (AdperTM Scotchbond
Multi-Purpose Plus, AdperTM Single Bond 2, Clearfil

TM

SE Bond e AdperTM EasyOne) na

resistência adesiva imediata, através do teste de microtração. Neste estudo, os autores
utilizaram uma potência de 0,8 W, frequência de 10 Hz, 80 mJ de energia por pulso em um
tempo de 30 segundos. Os resultados mostraram que o laser de Diodo melhorou a resistência
adesiva dos sistemas adesivos simplificados: AdperTM Single Bond 2 e AdperTM EasyOne. Os
autores concluíram que a utilização do laser de Diodo antes da fotoativação do sistema
adesivo é uma técnica promissora na obtenção de uma melhor adesão de sistemas adesivos
simplificados utilizados sobre o tecido dentinário.
Com base nesses estudos, podemos observar uma grande variabilidade nos resultados
de resistência de união à dentina quando se refere aos efeitos que os diferentes parâmetros do
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laser podem provocar nos tecidos. Diante disto, percebemos a falta de padronização desses
parâmetros e a inexistência de evidências na literatura comparando o efeito da variação dos
parâmetros de irradiação com laser sobre os sistemas adesivos.

3 PROPOSIÇÃO
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3 PROPOSIÇÃO

Este estudo se propôs avaliar a influência da variação da Potência (P) e da Energia por
pulso (Ep) na resistência de união à dentina de um sistema adesivo convencional de dois
passos (Adper™ SingleBond 2, 3M ESPE, St Paul, MN, EUA) irradiado com laser de Diodo
(SiroLaser - Sirona Dental Systems - Benshein, Alemanha), previamente à sua fotoativação.
Foram testadas as seguintes hipóteses nulas:
1.

O laser não influencia nos valores de resistência de união do sistema adesivo nos
grupos irradiados X grupo controle.

2.

A variação da Energia por pulso não influencia os valores de resistência de união
do sistema adesivo nos testes de microtração.

3.

A variação da Potência não influencia os valores de resistência de união do
sistema adesivo nos testes de microtração.

4 MATERIAL E
MÉTODOS
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

O presente estudo in vitro apresentou dois fatores de variação: Potência (P) e Energia
por pulso (Ep), ambos em três níveis (P1, P2 e P3; Ep1, Ep2 e Ep3). A variável de resposta
quantitativa foi a resistência de união à dentina em megapascal (MPa) por meio de teste de
microtração.
A amostra do experimento foi representada por 200 espécimes divididos
aleatoriamente em 9 grupos irradiados com laser de Diodo (n = 20) e 1 grupo controle sem
irradiação (n = 20). Os grupos irradiados com laser de Diodo (SiroLaser - Sirona Dental
Systems - Benshein, Alemanha) (Figura 1) foram obtidos pela combinação de três valores de
Potência (P) e três valores de Energia por pulso (Ep). Em todos os grupos foi utilizado um
sistema adesivo convencional de dois passos (Adper™ Single Bond 2, 3M ESPE, St Paul,
MN, EUA).

Figura 1: Laser de Diodo
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4.2 OBTENÇÃO DOS VALORES DE POTÊNCIA E ENERGIA POR PULSO

Uma vez que o aparelho laser nos permite configurar alguns parâmetros como
Potência (P) e frequência (f) e, de acordo com a fórmula P = Ep x f determinamos, assim, os
valores de Potência (P) e Energia por pulso (Ep) utilizando-se como referência uma Potência
de 0,8 W, Energia por pulso de 0,08 J e uma frequência de 10 Hz. Quando configurados os
parâmetros de Potência e frequência no aparelho laser, este automaticamente nos fornece os
valores de Energia por pulso (Quadro 1).

Quadro 1: Parâmetros configurados no aparelho laser: Potência (P) e frequência (f).

Ep (J)

0,05 J

0,08 J

0,1 J

0,5 W

10 Hz

6 Hz

5 Hz

0,8 W

16 Hz

10 Hz

8 Hz

1W

20 Hz

12 Hz

10 Hz

P (W)

Baseando-se nos valores encontrados no quadro 1 e, de acordo com as fórmula P = Ep
x f os grupos experimentais foram obtidos pela combinação dos três valores de Potência (P) e
três valores de Energia por pulso (Ep) resultando nos 9 grupos irradiados (n = 20) (Quadro 2).

Quadro 2: Divisão dos grupos de acordo com os fatores de variação P e Ep.

Ep (J)
P (W)

0,05 J

0,08 J

0,1 J

0,5 W

1 – 0,5 W/0,05 J

2 – 0,5 W/ 0,08 J

3 – 0,5 W/ 0,1 J

0,8 W

4 – 0,8 W/ 0,05 J

5 – 0,8 W/ 0,08 J

6 – 0,8 W/ 0,1 J

1,0 W

7 – 1 W/ 0,05 J

8 – 1 W/ 0,08J

9 – 1 W/ 0,1 J
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4.3 CÁLCULO DA AMOSTRA

O cálculo do tamanho amostral foi realizado com base nos resultados de Maenosono et
al. (2015), uma vez que os autores utilizaram o mesmo sistema adesivo, o mesmo aparelho de
laser e o mesmo método de análise da resistência de união (Tabela 1). Para esse cálculo foram
considerados alguns valores que não variam, como: o nível de significância ou o erro Alpha
de 5% (p ≤ 0,05) e a força desejada ou o erro Beta de no máximo 20%, ou seja, essa força é de
80%, que é a força mínima aceitável. Assim, devemos esperar uma probabilidade de 0,2 na
falha em detectar um efeito verdadeiro e um poder de teste de 0,8 de probabilidade de detectar
se esse efeito realmente existe, ou seja, se de fato houver alguma diferença estatística nos
grupos, haverá uma probabilidade de 80% de detectá-la. Considerando que foram 10 grupos
estudados e utilizando o desvio padrão do trabalho de Maenosono et al. (2015) para o sistema
adesivo Adper™ Single Bond 2 (SB) que foi de 8,98 , sugeriu-se para o presente trabalho um
n de 16 (Figura 2).
O presente estudo utilizou um n maior que o sugerido (n = 20) para que, caso a
variabilidade (desvio padrão) no final deste trabalho fosse maior do que o estimado com base
no trabalho de Maenosono et al. (2015), o n, então, não seria insuficiente.
Quadro3: Média ± desvio padrão dos valores de resistência de união (MPa) de Maenosono et al., 2015

MP

SB

CSE

EO

37,96 ± 9,27

38,59 ± 8,98

40,83 ± 12,39

24,77 ± 8,17

Figura 2: Imagem do software STATISTICA (ANOVA Sample Size)
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4.4 OBTENÇÃO DOS DENTES HUMANOS

Para este estudo foram utilizados 200 dentes terceiros molares extraídos por indicação
odontológica. Os dentes foram obtidos por doações de cirurgiões-dentistas que atendem em
consultórios particulares e na Clínica de Cirurgia e Urgência Odontológica da Faculdade de
Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, mediante assinatura do termo de Doação
de Dentes, segundo a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da
Saúde, DF) (Anexo) e, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da
FOB-USP dia 30/10/2013, conforme protocolo 1626434.
Imediatamente 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
periodontais. Os dentes foram examinados com lupa estereoscópica com aumento de 10 x,
com a finalidade de detectar possíveis trincas, lesões de cárie ou alterações estruturais que
pudessem comprometer o experimento e, posteriormente, foram armazenados em solução
contendo timol a 0,1% renovada semanalmente, onde ficaram imersos durante todo o período
até o preparo dos espécimes.

4.5 PLANIFICAÇÃO DAS COROAS PARA A EXPOSIÇÃO DA DENTINA

A coroa de cada dente selecionado, utilizando-se uma máquina de corte seriada
(Isomet™ Low Speed Saw® Buehler, Lake Bluff, EUA), foi seccionada transversalmente no
terço oclusal, com disco diamantado (Extec Dia. Wafer blade 102 mm x 0,3 mm x 12,7 mm,
Extec Corp - Enfield, CT, EUA) em baixa velocidade e sob refrigeração com água, com o
intuito de remover o esmalte da face oclusal expondo a dentina superficial necessária para os
procedimentos adesivos/restauradores. Em seguida, as coroas seccionadas, foram submetidas
à ação de desgaste em uma politriz metalográfica (Arotec, Cotia, Brasil), de forma que a face
de dentina exposta estivesse em contato com a lixa e paralela a mesma. Para a remoção de
remanescentes de esmalte utilizou-se uma lixa d’água com granulação 320 (Carbimet Paper
Discs, 30-5108-320, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) em baixa rotação e sob refrigeração com
água, substituída por outra periodicamente. Para a planificação final da superfície de dentina,
tal como para simular a formação de smear layer padronizada, foi utilizada lixa d’água com
granulação 600 (Carbimet Paper Discs, 30-5108-320, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) por 30
segundos padronizando-se o tempo final da última lixa.
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4.6 PREPARO DOS ESPÉCIMES

Sobre a dentina planificada uma matriz de silicona de condensação (Zetalabor,
Zhermack, São Paulo, Brasil) com dimensões de 6 mm x 6 mm foi posicionada de forma
centralizada na superfície planificada para padronizar a área teste e, esmalte de unha de cor
clara foi utilizado para delimitação da área a ser irradiada (Figura 3). Em seguida, cada grupo
recebeu tratamento com o sistema adesivo AdperTM Single Bond 2 (3M ESPE, St Paul, EUA)
de acordo com as instruções do fabricante (Quadro 4).

A

B

C

E

D

Figura 3: A) Dentina planificada. B) Matriz de silicona de condensação de 6 mm de largura por 6 mm de
comprimento. C) Matriz centralizada sobre a dentina planificada. D) Esmalte de unha de cor clara utilizado para
delimitação da área a ser irradiada. E) Representação da área a ser irradiada determinada pelo uso do esmalte de
unha.
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Quadro 4: Composição química e aplicação do sistema adesivo utilizado de acordo com as orientações
do fabricante.

COMPOSIÇÃO

TÉCNICA DE APLICAÇÃO
-

Condicionar

a

superfície

de

dentina durante 15 segundos com

Sistema adesivo
convencional de 2
passos: AdperTM
Single Bond 2

BisGMA*
ácido fosfórico a 37%;
HEMA**
- Enxaguar com jato de água
Dimetacrilatos
Etanol
abundante por 15 segundos;
Água
- Secar, levemente, com jato de ar
Fotoiniciador,
Copolímero funcional de
por 5 segundos;
metacrilato de ácidos poliacrílico
- Aplicar camada do adesivo;
e polialcenóico
- Remover excessos;
- Fotoativar por 20 segundos;
- Proceder com a restauração.

*Bis-GMA: Bisfenol A Glicidil Metacrilato
**HEMA: 2-Hidroxi-etilmetacrilato

No grupo controle o sistema adesivo foi fotopolimerizado com aparelho LED, Blue
Star 2 (Microdont, São Paulo, Brasil) com densidade de potência de 1W/cm2 por 20s e os
dentes restaurados pela técnica incremental. Resina composta Filtek™ Z250 (3M ESPE, St
Paul, MN, EUA) foi inserida consecutivamente em três incrementos de 1,5mm de espessura.
A fotopolimerização de cada incremento foi realizada com o mesmo aparelho LED por 20 s.
Após o procedimento restaurador, os dentes foram cortados e testados imediatamente.
Nos grupos experimentais, após a aplicação do sistema adesivo e antes de sua
fotopolimerização, foi irradiado laser de Diodo (SiroLaser, Sirona Dental Systems, Benshein,
Alemanha), no modo contato da fibra óptica (diâmetro da ponta de 200µm) (Figura 1), com
inclinação de 90º, utilizando-se uma mesa automatizada para irradiação dos espécimes (mesa
XY, BioPDI, São Carlos, Brasil)) que permitiu uma irradiação totalmente controlada e
padronizada da área pré-determinada pela matriz de silicona (36 mm2), num tempo de 30 s de
acordo com cada grupo formado pela combinação dos três valores de Potência (P) e três
valores de Energia por pulso (Ep) (Quadro 2). Em seguida, a ponta da fibra ótica foi cortada e
dispensada ao final de cada irradiação. Durante a irradiação foi utilizado pelo operador,
óculos de proteção para o laser utilizado.
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Na sequência o sistema adesivo foi fotopolimerizado com aparelho LED, Blue Star 2
(Microdont, São Paulo, Brasil) com densidade de potência de 1W/cm2 por 20s, com a ponta
posicionada perpendicularmente a superfície do espécime, cujo diâmetro permitia a cobertura
de toda a área teste. Em seguida, pela técnica incremental, foi inserida resina composta
Filtek™ Z250 (3M ESPE, St Paul, MN, EUA) com deposição consecutiva de três
incrementos de 1,5mm de espessura. A fotopolimerização de cada incremento foi realizada
com o mesmo aparelho LED por 20 s. Após o procedimento restaurador, os dentes foram
imersos em água deionizada e mantidos em estufa a temperatura de 37 °C por um período de
7 dias.

4.7 OBTENÇÃO DOS PALITOS

Após o período de armazenagem, os espécimes foram removidos da estufa e secos
para que cada um fosse fixado com cera pegajosa em dispositivo metálico de base plana
adaptável na máquina de cortes seriados (Isomet™ Low Speed Saw®, Buehler, Lake Bluff,
EUA) para ser seccionado com disco diamantado (Extec Dia. Wafer blade 5”x.015x1/2, cód
12240, Extec Corp-Einfeld, CT, EUA) em baixa velocidade e sob refrigeração com água.
Primeiramente, o seccionamento por desgaste foi realizado no sentido mésio-distal da coroa,
gerando fatias de espessura média de 0,8 mm, as quais permaneceram presas na base do
dispositivo pela ação retentiva da cera. Em seguida, girando-se a base metálica em 90°, fatias
semelhantes foram obtidas no sentido vestíbulo-lingual do mesmo dente, obtendo-se assim,
espécimes em forma de palito com área transversal de aproximadamente 0,64 mm2 (Figura 4).

A

B

C

Figura 4: A) Máquina de cortes seriados com dispositivo metálico adaptável de base plana. B) Seccionamento
dos espécimes no sentido mésio-distal e vestíbulo-lingual com disco diamantado em baixa velocidade sob
refrigeração. C) Palitos com área transversal de aproximadamente 0,64 mm2.
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4.8 TESTE DE MICROTRAÇÃO

Para avaliação da resistência de união e, previamente ao teste aferiu-se a área
transversal da interface adesiva de todos os palitos utilizando-se um paquímetro digital
(Digmatic Caliper, Mitutoyo Sul Americana, Rio de Janeiro, Brasil), cujos valores foram
inseridos no software BlueHill Lite (BlueHill® Materials Testing Software, Norwood, EUA).
Em seguida, os palitos foram fixados, individualmente, ao dispositivo de microtração similar
ao de Bencor multi T (Danville Engeneering, Danville, CA, EUA) adaptado à máquina de
ensaios universal INSTRON 3342 (Illinois Tool Works, Norwood, EUA). Para tanto, utilizouse um adesivo à base de cianocrilato (Loctite Super Bonder Gel Control, Henkel Ltda, São
Paulo, Brasil) em ambas as extremidades de cada palito posicionando a interface adesiva
perpendicular à força de tração desempenhada pela máquina (Figura 5). O teste foi realizado
com velocidade de 0,5mm/min (ISO TR 11405) utilizando-se uma célula de carga de 500N
para captação das forças. A resistência de união foi calculada automaticamente pelo software
a partir da razão entre a força máxima (Kgf) e a área transversal da interface adesiva (cm2),
previamente fornecida, obtendo-se valores em megapascal (MPa).

A

B

C

D

Figura 5: O teste de microtração foi realizado na máquina de ensaios universal INSTRON 3342 (A) com célula
de carga de 500N (B) utilizando-se um dispositivo de microtração similar ao de Bencor multi T (C). Os palitos
foram fixos com adesivo à base de cianocrilato posicionando a interface adesiva perpendicular à força de tração
(D).
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4.9 ANÁLISE DE FRATURA

As superfícies fraturadas de ambos os fragmentos foram analisadas, com o auxílio de
um estereomicroscópio com aumento de 100x (Dino Lite Microscope 100x, AnMo
Electronics Corp, New Taipei City, Taiwan) para determinação do padrão de fratura. As
fraturas foram classificadas em: adesiva (A) quando ocorreram na interface adesiva; coesiva
em dentina (CD) quando ocorreram em substrato dentinário (dentina); coesiva em resina
composta (CR) quando ocorreram no material restaurador (resina composta) e mista (M)
quando a fratura foi adesiva e coesiva. A quantidade de cada tipo de fratura foi convertida em
porcentagem para avaliação. Outra avaliação dos fragmentos foi realizada utilizando-se o
estereomicroscópio para averiguar a presença de remanescente de esmalte de unha, assim
como, de adesivo cianocrilato que por ventura possa ter escorrido até a interface adesiva
(Figura 6). Os palitos que apresentavam estas características tiveram seus valores de
resistência de união excluídos.

Figura 6: A) Palito fraturado após a força de tração desempenhada pela máquina de microtração. B e C)
Estereomicroscópio Dino Lite (B) utilizado para análise do padrão de fratura dos fragmentos (C).

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os valores de resistência de união (MPa) obtidos foram submetidos ao teste de
Kolmogorov-Smirnov para verificar se a amostra apresentava uma distribuição normal. Os
dados compilados neste estudo atenderam a suposição de normalidade, verificados pelo teste
f. Assim, os valores de resistência de união foram examinados pelo ANOVA para observar se
houve diferença estatística entre os grupos (p < 0,05).
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Como os grupos se diferiram estatisticamente, foi realizado o teste de Dunnett t para
análise da comparação múltipla entre os grupos testes com o grupo controle (p < 0,05).
Os valores de resistência de união dos grupos testes foram então comparados entre si
pelo Anova a dois critérios para observar se houve diferença estatística entre as Energias por
pulso (Ep) para cada Potência (P). Como houve diferença estatisticamente significante na Ep
apenas para a P1 (p < 0,001) foi realizado o teste de comparação múltipla Bonferroni, uma
vez que foi detectada homogeneidade no desvio-padrão pelo teste de Levene. Os valores de
resistência de união das demais Potências (P2 e P3) não foram avaliados, pois não
apresentaram diferença estatística.
O teste estatístico Anova a dois critérios foi realizado novamente para observar, desta
vez, se houve diferença estatística entre as Potências (P) para cada Energia por pulso (Ep).
Como houve diferença estatisticamente significante na P para a Ep2 (p = 0,035) e a Ep3 (p <
0,001) foi realizado o teste de comparação múltipla Bonferroni para a Ep2, uma vez que foi
detectada homogeneidade no desvio-padrão através do teste de Levene e, o teste de
comparação múltipla Tamhane para a Ep3 quando se detectou heterogeneidade no desvio
padrão pelo teste de Levene.

5 RESULTADOS
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Analisando-se os resultados obtidos (Tabela 1) (Gráfico 1), observou-se que os
espécimes que não foram irradiados com laser (grupo controle) apresentaram diferença
quando comparados aos espécimes irradiados com laser de Diodo (Tabela 2). Os grupos
irradiados apresentaram queda significativa em relação ao grupo controle, com exceção do
grupo 3 (P = 0,5 W; Ep = 0,1 J).

Tabela 1: Média ± desvio padrão dos valores de resistência de união (MPa) entre os grupos pelo
ANOVA

0 – Controle

Média (MPa) ±
desvio padrão
34,60 ± 10,76 A

1 – 0,5 W / 0,05 J

19,62 ± 8,65 B

2 – 0,5 W / 0,08 J

27,56 ± 9,20 B

3 – 0,5 W / 0,1 J

30,34 ± 7,92 A

4 – 0,8 W / 0,05 J

23,31 ± 5,96 B

5 – 0,8 W / 0,08 J

20,93 ± 7,46 B

6 – 0,8 W / 0,1 J

24,67 ± 8,59 B

7 – 1 W / 0,05 J

23,61 ± 7,04 B

8 – 1 W / 0,08 J

25,94 ± 6,82 B

9 – 1 W / 0,1 J

21,48 ± 3,59 B

Grupos

p – valor
ANOVA
< 0,001

Letras maiúsculas representam a comparação entre os grupos (p < 0,001).
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Gráfico 1: Representação das tensões médias da resistência de união obtida após a realização do teste de
microtração (MPa).

Tabela 2: Média e diferença entre as médias dos valores de resistência de união (MPa) entre os grupos
pelo ANOVA seguido de Dunnett t

1- 0,5 W/ 0,05 J

19,62

0 (34,60)

Diferença de
Médias
- 14,98

2- 0,5 W/ 0,08 J

27,56

0 (34,60)

- 7,04

0,037

3- 0,5 W/ 0,1 J

30,34

0 (34,60)

- 4,26

0,420

4- 0,8 W/ 0,05 J

23,31

0 (34,60)

- 11,29

< 0,001

5- 0,8 W/ 0,08 J

20,93

0 (34,60)

- 13,67

< 0,001

6- 0,8 W/ 0,1 J

24,67

0 (34,60)

- 9,93

0,001

7- 1 W/ 0,05 J

23,61

0 (34,60)

- 10,98

< 0,001

8- 1 W/ 0,08 J

25,94

0 (34,60)

- 8,66

0,005

9- 1 W/ 0,1 J

21,48

0 (34,60)

- 13,12

< 0,001

Média grupos lasers

Controle (MPa)

p – valor
< 0,001
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Na análise do fator de variação Potência, apenas para a Potência 0,5 W a variação da
Energia por pulso (Ep) foi significante (p = 0,001). Para às Potências 0,8 W e 1,0 W a
variação da Ep não provocou alterações significativas (Tabela 3).

Para a Potência 0,5 W, a Energia por pulso 0,05 J apresentou menor valor de
resistência de união em relação às energias 0,08 J e 0,1 J, no entanto, não houve diferença
estatisticamente significativa entre elas (Tabela 3).
Na análise do fator de variação Energia por pulso, observou-se diferença
estatisticamente significante, causada pela variação da Potência, para as Energias por pulso
mais altas (0,08 J / p = 0,035) (0,1 J / p = 0,001). Para a Energia por pulso (0,05 J) a variação
da Potência não foi significativa (Tabela 3). Para a Energia por pulso 0,08 J e 0,1 J a Potência
0,5 W apresentou maior valor de resistência de união em relação às demais (Tabela 3).

Diante do exposto, observou-se que os fatores de variação Potência (P) e Energia por
pulso (Ep) foram significativos para o ANOVA (p < 0,05), onde os grupos 0,5 W / 0,08 J e
0,5 W / 0,1 J apresentaram valores significativamente mais elevados de resistência de união
em relação aos demais grupos lasers (Tabela 3) (Gráfico 2).

Tabela 3: Média ± desvio padrão dos valores de resistência de união (MPa) entre as Potências (P) para
cada Energia por pulso (Ep) (n=20) e entre as Energias por pulso para cada Potência (n=20)

P

P1 = 0,5 W

P2 = 0,8 W

P3 = 1W

EP
Ep1 = 0,05 J

19,62 ± 8,65aA

23,31 ± 5,96aA

23,61 ± 7,04aA

Ep2 = 0,08 J

27,56 ± 9,20bA

20,93 ± 7,46aB

25,94 ± 6,82aAB

Ep3 = 0,1 J

30,34 ± 7,92bA

24,67 ± 8,59aAB

21,48 ± 3,59aB

Letras minúsculas representam a comparação entre as linhas, ou seja, diferenças entre as Energias por pulso (p <
0,05). Letras maiúsculas representam a comparação entre as colunas, ou seja, diferenças entre as Potências (p <
0,05).
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Gráfico 2: Representação gráfica das médias e desvio padrão da resistência de união dos grupos lasers após o
teste de microtração (MPa).
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O tipo de fratura predominante em todos os grupos testados foi a fratura do tipo
adesiva. A porcentagem de cada tipo de fratura está demonstrada na Tabela 4, e representada
no Gráfico 3.

Tabela 4: Porcentagem do tipo de fratura para cada grupo

Adesiva

Coesiva em

Coesiva em

resina

dentina

Mista

Controle

69 %

7%

5%

19 %

0,5 W – 0,05 J

72 %

14 %

0%

14 %

0,5 W – 0,08 J

69 %

16 %

2%

13 %

0,5 W – 0,1 J

74 %

14 %

1%

11 %

0,8 W - 0,05 J

81 %

8%

3%

8%

0,8 W - 0,08 J

81 %

9%

6%

4%

0,8 W - 0,1 J

81 %

12 %

4%

3%

1 W - 0,05 J

85 %

8%

0%

7%

1 W - 0,08 J

83 %

8%

4%

5%

1 W - 0,1 J

76 %

16 %

0%

8%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

Mista

40%

Coesiva em dentina

30%
20%

Coesiva em resina
Adesiva

10%
0%

Gráfico 3: Representação gráfica, em porcentagem, da análise de fratura dos espécimes após o teste de
microtração, em cada grupo.
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6 DISCUSSÃO

6.1 DO MÉTODO

Os testes laboratoriais inicialmente preconizados para avaliar a resistência adesiva ao
substrato dental foram os testes de tração e de cisalhamento. A despeito de serem ensaios
ainda bastante utilizados para o estudo da adesão, não se mostraram totalmente eficientes para
testar materiais com alta resistência adesiva, além de apresentarem limitações da área a ser
testada. Desde o final da década de 80, já havia relatos de que o ensaio de tração possuía um
potencial limitado para padronização e reprodução da resistência mecânica dos sistemas
adesivos ao substrato dental (VAN NOORT et al., 1989). Em virtude do aprimoramento dos
materiais e das técnicas de adesão, falhas coesivas tornaram-se frequentes. Sano et al. (1994)
propôs o uso do teste de microtração com o intuito de solucionar as limitações dos ensaios
tradicionais de cisalhamento e tração, tais como as fraturas predominantemente coesivas nos
substratos testados, além de permitir uma diminuição na dimensão dos espécimes. Entretanto,
a confecção dos corpos-de-prova para execução do teste mostrou-se crítica, e suas
particularidades se refletem nos resultados de resistência adesiva obtidos, nos quais um alto
desvio-padrão é normalmente observado. Uma série de fatores deve ser considerada na análise
dos resultados: o substrato envolvido, o formato dos espécimes, o método de corte para sua
obtenção, a área de adesão e as características das superfícies fraturadas.
O teste de microtração é um teste laboratorial amplamente utilizado para análise das
propriedades mecânicas da interface de união entre substratos dentais e materiais
odontológicos na tentativa de simular esforços similares àqueles sofridos pelas restaurações
no meio bucal. Uma das principais vantagens deste teste é a possibilidade de determinação do
local de falhas, quase que exclusivamente adesivas na interface, permitindo uma análise da
real resistência de união entre o material e a estrutura dentária; além disso, é possível obter
vários espécimes de um único material e avaliar a resistência mecânica em áreas diminutas o
que favorece a mensuração da resistência de união em substratos clinicamente significantes
com expressiva diminuição do número de falhas coesivas (SANO et al., 1994; PASHLEY et
al., 1995; YOSHIYAMA et al., 1996; PHRUKKANON; BURROW, TYAS, 1999; SHONO
et al., 1999).
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Segundo Hashimoto et al. (2002), após o teste de microtração, sugere-se que as
superfícies rompidas dos corpos-de-prova sejam avaliadas quanto à topografia superficial para
observar se as mesmas aconteceram na interface adesiva, coesivamente no substrato ou no
material restaurador. Esta análise é importante para verificar a adequação do teste com o
objetivo de induzir tensões na interface de união e não no substrato ou no material restaurador
(SHONO et al., 1994; PASHLEY et al., 1995). O método frequentemente utilizado para
análise dos tipos de fratura é a análise qualitativa visual e a observação quantitativa das
imagens (GARCIA et al., 2002). Esta análise pode ser feita por microscopia óptica e os
aumentos podem chegar a 1200 vezes, posto que a amostra deverá ter dimensões entre 0,1 e
20 mm. A grande maioria das fraturas analisadas neste estudo foram as adesivas, o que
ratifica a forma adequada como ele foi conduzido e corrobora com as observações de Sano et
al. (1994) (Tabela 7) (Gráfico 3).
Com o intuito de promover uma avaliação mais criteriosa do fator estudado, o presente
estudo passou a selecionar os espécimes que seriam submetidos ao ensaio de microtração
baseando-se, principalmente, nos seguintes critérios: integridade do espécime, presença de
bolhas ou falhas no material restaurador (MELLO, 2003); seleção dos palitos na região
irradiada, com padronização da área adesiva, para que se tenha a garantia de que o fator a ser
estudado realmente agiu sobre o espécime (DELFINO et al., 2006; SOUZA-ZARONI et al.,
2008) assim como, a padronização do número de palitos de cada grupo, com a finalidade de
se obter uma menor variabilidade no desvio-padrão (FRANKENBERGER; LOPES,
PERDIGÃO, 2002), uma vez que um dos principais contrapontos do teste de microtração é a
alta variabilidade no desvio-padrão; aleatorização dos palitos de cada grupo para que se
consiga um determinado número de espécimes baseados em estudos-piloto que consideram o
poder estatístico do tamanho da amostra (ABOUSHELIB et al., 2005; KWONG et al., 2002),
fato este que visa também melhorar a variabilidade no desvio-padrão. O desvio-padrão
encontrado no presente estudo está de acordo com os resultados dos estudos acima
mencionados.
Outro procedimento realizado para a padronização deste experimento foi a utilização
de uma mesa automatizada para irradiação dos espécimes (mesa XY, BioPDI) que permitiu
uma irradiação totalmente controlada e padronizada de todos os espécimes, diferentemente de
outros estudos (MAENOSONO et al., 2015; SILVA et al., 2016) que realizaram a varredura
da área teste pré-determinada de forma manual por um operador calibrado.
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6.2 DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos nesta avaliação in vitro determinaram a rejeição da primeira
hipótese nula proposta, pois diferenças nos valores de resistência de união foram encontradas
entre os grupos irradiados e não irradiado. O grupo com Potência 0,5 W e Energia por pulso
0,1 J assemelhou-se com o grupo controle (Tabela 2) e, os demais grupos apresentaram
valores de resistência de união inferiores ao grupo controle.
Ariyaratnam et al. (1999) e Matos et al. (2000) quando investigaram a influência da
irradiação do laser de Nd:YAG utilizando uma Potência de 0,6 W/0,8 W e uma Energia por
pulso de 0,04 J/0,08 J, respectivamente, sobre o sistema adesivo AdperTM Single Bond 2
observaram que os valores de resistência de união dos grupos testes não foram superiores aos
resultados obtidos no grupo controle. Araújo et al. (2007), Malta et al. (2008) e Ribeiro et al.
(2013) também não notaram alteração na resistência de união ao irradiar o sistema adesivo
AdperTM Single Bond 2 com laser de Nd:YAG quando utilizaram uma Potência de 1 W/1.4 W
e uma Energia por pulso de 0,1 J/ 0,14J, após a sua aplicação sobre a dentina, mas antes de
sua fotopolimerização. Estes estudos corroboram com os resultados do presente estudo, pois
os grupos irradiados não superaram os valores de resistência de união em relação ao grupo
controle.
Em contrapartida, Marimoto et al. (2013) e Maenosono et al. (2015) observaram
resultados favoráveis utilizando os mesmos sistemas adesivos. Nestes estudos foram
utilizados o laser de Nd:YAG com uma Potência de 1,4 W e uma Energia por pulso de 0,14 J;
e, o laser de Diodo com uma Potência de 0,8 W e uma Energia por pulso de 0,08 J,
respectivamente. Os autores irradiaram o sistema adesivo sobre a dentina, antes de sua
fotopolimerização, e observaram um aumento significativo da resistência de união em teste de
cisalhamento e teste de microtração, respectivamente. Segundo os autores, a irradiação com
laser sobre a dentina infiltrada pelo sistema adesivo é capaz de provocar uma fusão, criando
um novo substrato mais favorável à adesão. Os achados do presente estudo não corroboraram
com os resultados desses estudos, pois a irradiação laser no presente estudo não melhorou a
resistência de união em relação ao grupo controle.
Em relação à Energia por pulso, Coelho et al. (2004) investigaram a influência de duas
diferentes Energias por pulso (0,06 J e 0,1 J) na irradiação do substrato dental. Os autores
encontraram que os adesivos avaliados AdperTM Single Bond 2 (3M) e Clearfill SE Bond
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(Kuraray) não apresentaram diferença estatística quanto à resistência ao cisalhamento e que o
laser promoveu diminuição estatisticamente significante na resistência de união da resina
composta à dentina, sem diferença significante entre as Energias por pulso testadas. Silva et
al. (2016) também concluíram que os parâmetros de Energia por pulso do laser não
influenciaram nos valores de resistência de união à dentina. O presente estudo não corroborou
com esses achados, pois a variação da Energia por pulso, numa mesma Potência promoveu
diferença nos valores de resistência de união, sendo a configuração (0,5 W e 0, 1 J) o único
grupo que não diferiu do grupo controle. Entretanto, o aumento gradual da Energia por pulso
não está necessariamente associado ao aumento dos valores de resistência de união, pois
Shirani et al. (2014) e Makkar et al. (2014) utilizando uma Energia por pulso concentrada
entre 0,14 J e 0,24 J encontraram em seus estudos que a irradiação com laser também
diminuiu a resistência de união à dentina quando comparados com os grupos não irradiados
(grupo controle).
Quando se comparou as Energias por pulso em relação à Potência 0,5 W observou-se
que houve diferença significante entre as Energias por pulso Ep1 = 0,05J e Ep2 = 0,08J (p =
0,015), assim como, entre Ep1 = 0,05J e Ep 3 = 0,1J (p = 0,001). Assim, verificou-se que a
variável Energia por pulso tem influência sobre a resistência de união à dentina na Potência de
0,5 W, fato este que caracteriza a rejeição da segunda hipótese nula (Tabela 3).
Em relação à Potência, Oda; Oliveira, Liberti et al. (2001) investigaram a influência de
duas diferentes Potências (0,16 W e 0,6 W) com duas diferentes Energias por pulso (0,08 J e
0,04 J), na irradiação do substrato dental, utilizando o sistema adesivo AdperTM Single Bond 2
(3M). Os autores concluíram que Potências menores (0,16 W) com Energias por pulso
maiores (0,08 J) favoreceram a penetração do material restaurador na dentina sugerindo que
houve oclusão dos túbulos dentinários com características de fusão, criando um novo
substrato mais favorável à adesão. Estes achados corroboraram com os resultados do presente
estudo.
Em contrapartida, Wanderley et al. (2005) avaliaram a influência dos parâmetros de
Potência e Energia por pulso na resistência de união. Os autores utilizaram três valores de
Potência (0,12 W; 0,16 W e 0,2 W) com três valores de Energia por pulso (0,06 J; 0,08 J e 0,1
J). O sistema adesivo utilizado foi o Single Bond 2. Os valores de resistência de união
encontrados para os parâmetros 0,06 J/0,12 W e 0,08 J/0,16 W foram estatisticamente
similares entre si e maiores que o grupo controle. No entanto, não houve diferença
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estatisticamente significante entre o grupo controle e o grupo com 0,1 J de Energia por pulso e
0,2 W de Potência. O mesmo aconteceu no estudo de Franke et al. (2006) que utilizando
Energias por pulso de 0,05 J; 0,1 J e 0,5 J e, Potências de 0,5 W; 1 W e 5 W encontraram que
Potências menores com Energias por pulso menores influenciam na resistência de união à
dentina. Esses resultados corroboram parcialmente com o presente estudo uma vez que,
valores maiores de Energia por pulso (0,1 J) com menores valores de Potência (0,5 W) foram
influentes na resistência de união.
De acordo com os resultados expostos sugere-se que o uso de uma Potência mais baixa
(0,5 W) com uma Energia por pulso maior (0,08 J e 0,1 J) possa melhorar a resistência de
união à dentina, provavelmente porque uma Ep mais elevada gera um aquecimento maior da
superfície dentinária, que pode favorecer a evaporação do solvente e da água residual. Outros
estudos que avaliaram a influência da temperatura na evaporação do solvente demonstraram
aumento na resistência de união (MALACARNE et al.,2009; HOSAKA et al., 2010; BAIL et
al., 2012; CASTRO et al., 2013; VALE et al., 2014).
Em relação à Potência, quando o sistema adesivo foi irradiado com laser de Diodo
com diferentes Potências em relação às Energias por pulso observou-se diferenças
estatisticamente significantes na resistência de união, sendo que a Potência 0,5 W apresentou
diferença significante em relação às demais Potências 0,8 W (p = 0,339) e 1 W (p = 0,073)
(Tabela 3). Esta observação determinou a rejeição da terceira hipótese nula. Provavelmente, a
variação da Potência também acarreta o aumento da temperatura na superfície dentinária, o
que pode favorecer a evaporação do solvente e da água residual.
Comparando os resultados obtidos pelos autores citados, é possível notar controvérsias
na determinação de parâmetros ideais de Potência e Energia por pulso. Enquanto Ariyaratnam
et al. (1999), Matos et al. (2000), Araújo et al. (2007), Malta et al. (2008), Ribeiro et al.
(2013) e Silva et al. (2016) observaram que Potências de 0,6 W e 1 W e Energias por pulso de
0,04 J; 0,06 J e 0,1 J não alteram a resistência de união dos sistemas adesivos, o presente
trabalho, assim como o de De Carvalho et al. (2008), sugerem que Potências menores e
Energias por pulso maiores são capazes de favorecer o processo de adesão. A entrega pontual
de energia na superfície dentinária pode favorecer a evaporação do solvente dos sistemas
adesivos, em cada ponto irradiado e, consequentemente na área total irradiada, o que permite
uma maior infiltração dos monômeros entre as fibrilas de colágeno o que proporciona a
formação de uma interface adesiva mais duradoura e eficiente. Provavelmente, a divergência
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de resultados dos trabalhos apresentados está atrelada à influência dos tipos de solventes
presentes em cada sistema adesivo, assim como o modo de aplicação desses sistemas sobre a
dentina e a capacidade de evaporação desses solventes pelo aumento da temperatura local
provocado pela irradiação laser, além disso, a remoção da água residual na interface adesiva
pela irradiação com laser parece ser promissora na integridade da interface adesiva
(BATISTA et al., 2015).
A água é necessária para evitar o colapso das fibrilas colágenas causado pelo
condicionamento ácido da dentina, pela ausência da hidroxiapatita na rede de colágeno,
servindo como um meio de infiltração subseqüente de misturas de monômeros hidrofílicos
formando um complexo entre moléculas de uma substância dissolvida (GWINNET; KANCA
1992; HASHIMOTO et al., 2003). Esta abordagem tem moldado o conceito de adesão
dentinária e parece perseverar como uma técnica de sucesso clínico (VAN MEERBEEK et
al., 2010; PASHLEY et al., 2011; PEUMANS et al., 2014). Por conseguinte, a degradação
das ligações adesivas na dentina a longo prazo está geralmente associada a processos ligados
à presença de água (GWINNET, 1996; KATO; NAKABAYASHI, 1998; DE MUNCK et al.,
2003).
Idealmente, toda a água e solvente devem ser completamente eliminados da interface
adesiva antes da fotopolimerização, pois eles podem ter um efeito adverso na polimerização
de monômeros resinosos, além da degradação hidrolítica dos materiais (JACOBSEN;
SODERHOLM, 1995). Além disso, como a água nos adesivos, a proporção de monômero
para água aumenta e reduz a pressão de vapor de água, assim, reduz a capacidade da água e
dos

solventes

de

evaporar

o

adesivo

(PASHLEY

et

al.,

1998;

PERDIGÃO;

FRANKENBERGER, 2001; CARVALHO et al., 2003), o que compromete a adesão e as
propriedades mecânicas da resina (PAUL et al., 1999). Assim, a remoção do solvente e da
água é de primordial importância para a integridade e durabilidade da ligação dentina-resina.
Por isso, uma das técnicas promissoras para a evaporação do solvente e da água residual é a
utilização da irradiação laser na superfície dentinária com Potências menores e Energias por
pulso maiores, após a aplicação do sistema adesivo e antes de sua fotopolimerização, com o
intuito de aumentar a temperatura superficial da dentina.
Atualmente, o desafio da Odontologia adesiva é tornar a interface adesiva o mais
resistente possível contra o envelhecimento, tornando o tratamento restaurador mais previsível
em termos de desempenho clínico em longo prazo. A longevidade das restaurações adesivas
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está em grande parte relacionada com a degradação desta interface, que pode ocorrer em um
prazo relativamente curto, dependendo da forma como o adesivo tem sido manipulado, na
abordagem adesiva atual e na composição do adesivo. Os componentes hidrofílicos da
interface adesiva, tais como as fibrilas colágenas e a resina, devido à sorção de água,
potencialmente reforçada pela degradação enzimática, e posterior diluição e ruptura desses
produtos são os principais fatores ultimamente identificados como envolvidos neste processo
de degradação (TAY; PASHLEY, 2003; PASHLEY et al., 2004; TAY et al., 2004; DE
MUNCK et al., 2005; DE MUNCK et al., 2006; BRESCHI et al., 2008; DE MUNCK et al.,
2009). Atualmente, os adesivos atuais ou técnicas não são capazes de produzir uma interface
absolutamente resistente à degradação, mas felizmente muitos esforços de pesquisa são
dedicados para melhorar a durabilidade da ligação adesiva, entre eles a utilização adequada da
irradiação com laser.
Haja vista o conhecimento adquirido neste experimento é possível afirmar que houve
uma tendência de que Potências menores, associadas a Energias por pulso maiores (“pacotes”
de energia) sejam estratégias mais adequadas para o aumento da resistência de união. Outros
estudos são necessários para se determinar com precisão os parâmetros ideais de irradiação,
associados aos diferentes aparelhos de lasers disponíveis, na busca de uma interface adesiva
mais duradoura.

7 CONCLUSÕES
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Fundamentando-se nos resultados obtidos, concluímos que os diferentes parâmetros de
Potência e Energia por pulso foram capazes de alterar a resistência de união à dentina do
sistema adesivo AdperTM Single Bond 2, quando aplicado sobre a dentina e irradiado com
laser de Diodo, previamente à sua fotopolimerização. Essa técnica é promissora e os
parâmetros lasers utilizados influenciaram positivamente nos valores de resistência de união
quando se utilizou uma Potência de 0,5 W e uma Energia por pulso de 0,1 J.
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Tabela 1: Estatística descritiva por Potência e Energia por pulso e teste de Kolmogorov-Smirnov
para normalidade

P

Ep

Controle

N

Média

Percentis

Desv.
Padrão

Mín.

Máx.

1º
Quartil

Mediana

p-

3º
Quartil

valor

19

34,60

10,76

20,01 61,48

28,30

31,12

41,16

0,41

0,5W

0,05J

20

19,62

8,65

4,71

34,15

12,65

19,82

26,73

0,99

0,5W

0,08J

20

27,56

9,20

11,48

44,18

18,58

29,83

32,85

0,78

0,5W

0,1J

20

30,34

7,92

15,05

43,62

25,59

29,79

37,59

0,99

0,8W

0,05J

20

23,31

5,96

10,20

30,83

18,14

24,63

28,52

0,90

0,8W

0,08J

18

20,93

7,46

5,76

33,17

14,99

20,56

26,01

0,76

0,8W

0,1J

19

24,67

8,59

8,55

41,09

19,64

25,47

31,60

0,98

1W

0,05J

20

23,61

7,04

8,75

37,08

20,22

22,12

26,78

0,90

1W

0,08J

20

25,94

6,82

10,38

40,89

21,33

25,57

31,19

0,73

1W

0,1J

20

21,48

3,59

14,07

28,06

19,72

21,31

23,65

0,98

Tabela 2: Comparação das tensões médias entre os grupos pelo ANOVA

34,60

Desv.
Padrão
10,76

IC 95%
LI
LS
29,42 39,79

Erro
Padrão
2,468

20

19,62

8,65

15,57 23,67

2

20

27,56

3

20

30,34

9,20
7,92

4

20

23,31

5

18

6

Grupo

N

Média

0

19

1

Mín

Máx

20,01

61,48

1,935

4,71

34,15

23,25 31,87

2,059

11,48

44,18

26,63 34,04

1,772

15,05

43,62

5,96

20,51 26,10

1,333

10,20

30,83

20,93

7,46

17,21 24,64

1,759

5,76

33,17

19

24,67

8,59

20,53 28,81

1,971

8,55

41,09

7

20

23,61

7,04

20,32 26,91

1,575

8,75

37,08

8

20

25,94

6,82

22,74 29,13

1,525

10,38

40,89

9

20

21,48

3,59

19,80 23,16

0,803

14,07

28,06

p-valor
ANOVA
< 0.001

29,42 39,79 2,468
7,92
20,01
61,48
0
19 34,60
Legenda: 0 – Grupo controle; 1- 0,5 W/ 0,05 J; 2- 0,5 W/0,08 J; 3- 0,5 W/0,1J; 4- 0,8 W/0,05 J;
5- 0,8 W/ 0,08 J; 6- 0,8 W/ 0,1J; 7- 1 W/0,05 J; 8- 1W/ 0,08 J; 9- 1W/0,1 J.
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Tabela 3: Comparação da tensão média entre os grupos pelo ANOVA para P = 0,5 W
Energia
por pulso
0,05 J

N

Média

20

19,62

Desv.
Padrão
8,65

IC 95%
LI
LS
15,57
23,67

Erro
Padrão
1,935

0,08 J

20

27,56

9,20

23,25

31,87

2,059

0,1 J

20

30,34

7,92

26,63

34,04

1,772

p – valor
ANOVA
0,001

Tabela 4: Comparação da tensão média entre os grupos pelo ANOVA para P = 0,8 W
Energia
por pulso
0,05 J

N

Média
23,31

Desv.
Padrão
5,96

IC 95%
LI
LS
20,51
26,10

Erro
Padrão
1,333

20

0,08 J

18

20,93

7,46

17,21

24,64

1,759

0,1 J

19

24,67

8,59

20,53

28,81

1,971

p – valor
ANOVA
0,339

Tabela 5: Comparação da tensão média entre os grupos pelo ANOVA para P = 1 W
Energia
por pulso
0,05 J

N

Média
23,61

Desv.
Padrão
7,04

IC 95%
LI
LS
20,32
26,91

Erro
Padrão
1,575

20

0,08 J

20

25,94

6,82

22,74

29,13

1,525

0,1 J

20

21,48

3,59

19,80

23,16

0,803

p – valor
ANOVA
0,073

Tabela 6: Comparações múltiplas entre os níveis de energia para cada nível de potência
Energia
por pulso
Bonferroni

0,05 J
0,08 J
0,1 J

Energia por
pulso

Dif Médias

Erro Padrão

pvalor

0,08 J
0,1 J
0,05 J
0,1 J
0,05 J
0,08 J

-7,941
-1,071
7,941
-2,777
1,071
2,777

2,723
2,723
2,723
2,723
2,723
2,723

0,015
0,001
0,015
0,937
0,001
0,937
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Tabela 7: Comparação da tensão média entre os grupos pelo ANOVA para a Ep = 0,05 J
Potência

19,62

Desv.
Padrão
8,65

LI
15,57

LS
23,67

Erro
Padrão
1,935

20

23,31

5,96

20,51

26,10

1,333

20

23,61

7,04

20,32

26,91

1,575

N

Média

0,5 W

20

0,8 W
1W

IC 95%

p – valor
ANOVA
0,166

Tabela 8: Comparação da tensão média entre os grupos pelo ANOVA para a Ep = 0,08 J
N

Média

0,5 W

20

27,56

Desv.
Padrão
9,20

0,8 W

18

20,93

1W

20

25,94

Potência

IC 95%
LI
LS
23,25
31,87

Erro
Padrão
2,059

7,46

17,21

24,64

1,759

6,82

22,74

29,13

1,525

p – valor
ANOVA
0,035

Tabela 9: Comparação da tensão média entre os grupos pelo ANOVA para a Ep = 0,1 J
N

Média

0,5 W

20

30,34

Desv.
Padrão
7,92

0,8 W

19

24,67

1W

20

21,48

Potência

IC 95%
LI
LS
26,63
34,04

Erro
Padrão
1,772

8,59

20,53

28,81

1,971

3,59

19,80

23,16

0,803

p – valor
ANOVA
0,001

Tabela 10: Comparações múltiplas entre os níveis de potência para cada nível de energia pelo
método de Bonferroni
Potência
Bonferroni

0,5 W
0,8 W
1W

Potência

Dif Médias

Erro Padrão

pvalor

0,8 W
1W
0,5 W
1W
0,5 W
0,8 W

6,631
1,621
-6,631
-5,010
-1,621
5,010

2,570
2,502
2,570
2,570
2,502
2,570

0,038
1,000
0,038
0,169
1,000
0,169
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Tabela 11: Comparações múltiplas entre os níveis de potência para cada nível de energia pelo
método de Tamhane
Potência
Tamhane

Potência

Dif Médias

Erro Padrão

pvalor

0,8 W
1W
0,5 W
1W
0,5 W
0,8 W

5,663
8,858
-5,663
3,194
-8,858
-3,194

2,650
1,945
2,650
2,128
1,945
2,128

0,114
0,000
0,114
0,378
0,000
0,378

0,5 W
0,8 W
1W

Tabela 12: Comparação entre as Potências
Potência N

Média

Desv.

IC 95%

Erro

Padrão

LI

LS

Padrão

Mín

Máx

0, 5 W

60

2584

9,62

23,35

28,32

1,242

4,71

44,18

0,8 W

57

2301

7,42

21,04

24,98

0,983

5,76

41,09

1W

60

2368

6,20

22,07

25,28

0,801

8,75

40,89

p - valor
ANOVA
0,129

Tabela 13: Comparação entre as Energias por pulso
Energia por

N

Média

0,05 J

60

0,08 J
0,1 J

pulso

Desv.

IC 95%
LS

Erro

Mín

Máx

Padrão

LI

Padrão

22,18

7,41

20,26 24,09

0,956

4,71

37,08

58

24,94

8,26

22,77 27,11

1,084

5,76

44,18

59

25,51

7,84

23,46 27,55

1,021

8,55

43,62

p - valor
ANOVA
0,049

Tabela 14: Comparação múltipla entre os grupos de Energia por pulso através do método de
Tamhane
Energia por
pulso
0,05 J
0,08 J
1J

Energia por
pulso

Dif de Médias

Erro Padrão

p-valor

0,08 J
1J
0,05 J
1J
0,05 J
0,08 J

-2,762
-3,329
2,762
-0,567
3,329
0,567

1,446
1,399
1,446
1,490
1,399
1,490

0,166
0,056
0,166
0,974
0,056
0,974
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