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RESUMO 

Esse estudo in vitro avaliou a resistência adesiva da dentina preparada com laser de 

Er:YAG ou broca, reidratada com clorexidina ou água deionizada, após  armazenamento em 

saliva artificial e termociclagem. Cento e vinte terceiros molares humanos hígidos foram 

seccionados no terço médio da coroa, expondo a superfície dentinária (n=10). Os espécimes 

foram divididos aleatóriamente de acordo com o tratamento [laser de Er:YAG + reidratação 

com água deionizada (LW), laser de Er:YAG + reidratação com clorexidina a 2% (LC), 

turbina de alta-rotação com broca #245 + reidratação com água deionizada (TW) e turbina 

de alta-rotação com broca #245 + reidratação com clorexidina a 2% (TC)]. Após o preparo 

da dentina, os espécimes foram condicionados com ácido fosfórico 35%, lavados e secos 

com ar. A reidratação da dentina foi realizada através da aplicação de 1.5!L de água 

deionizada ou clorexidina 2%. Um sistema adesivo etch and rinse foi aplicado seguido da 

restauração com resina composta. Em cada grupo os espécimes foram sub-divididos de 

acordo com o envelhecimento [24 horas de armazenamento em saliva artificial / sem 

termociclagem (NA); 6 meses de armazenamento em saliva artificial / 12.000 ciclos térmicos 

(6A); 12 meses de armazenamento em saliva artificial / 24.000 ciclos térmicos(12A)]. Após 

cada período de envelhecimento, os dentes foram seccionados a fim de se obter 4 palitos 

com area de  ±1.0 mm2, que foram submetidos ao teste de microtração usando uma 

máquina universal de testes com velocidade de 0.5 mm/min. Para a análise da interface 

adesiva em MEV foram utilizados 36 terceiros molares hígidos (n = 3) que foram restaurados 

e envelhecidos como descrito no protocolo empregado para o teste adesivo. ANOVA a dois 

critérios mostrou que não houve diferença significante para a interação entre os fatores e 

para o fator envelhecimento. O teste de Tukey 5% mostrou que o grupo LC apresentou os 

menores valores de resistência adesiva. A análise da interface adesiva através da MEV 

demonstrou que para os grupos irradiados houve formação de camada híbrida irregular com 

presença de fendas e o envelhecimento não interferiu na morfologia da interface adesiva. A 

reidratação com clorexidina influenciou negativamente a resistência adesiva do prepare com 

laser de Er:YAG. O envelhecimento em saliva artificial e termociclagem não interferiram na 

resistência adesiva da dentina.  

 

Palavras chave: Resistência dos materiais, adesivo dentinário, laser, dentina, clorexidina.  
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ABSTRACT 

This in vitro study evaluated the bond strength of dentin prepared with Er: YAG laser 

or turbine, rehydrated with chlorhexidine or deionized water after artificial saliva storage and 

thermocycling. One hundred twenty human third molars were sectioned in order to expose 

the dentin surface (n=10). The specimens were equally and randomly divided according to 

treatment [Er:YAG laser + deionized water rehydration (LW), Er:YAG laser + chlorhexidine 

2% rehydration (LC), bur on high-speed turbine + deionized water rehydration (BW) and bur 

on high-speed turbine + chlorhexidine 2% rehydration (BC)]. After dentin preparation, the 

specimens were etched with 35% phosphoric acid, washed and dried with air. The dentin 

rehydration method was performed with deionized water or chlorhexidine 2% by applying 

1.5!L of each solution. An etch and rinse adhesive system was then applied and the 

samples were restored with a composite. In each group, the specimens were sub-divided in 

accordance with the aging method [24 hours artificial saliva storage, no thermocycling (NA); 

6 months of artificial saliva storage, 12.000 thermocycling (6A); 12 months of artificial saliva 

storage, 24.000 thermocycling (12 A)]. After each aging period, each tooth was sectioned in 

order to obtain 4 sticks with a cross-sectional area of 1.0 mm2, which were submitted to 

microtensile test using the Universal Test Machine (0.5 mm/min). For the adhesive interface 

analysis by SEM, 36 healthy third molars (n=3) were restored and aged as the protocol used 

for the adhesive test. The two-way ANOVA showed no significant differences for the 

interaction between the factors and for the aging factor. Tukey test 5% showed that the LC 

group had the lowest bond strength values. The adhesive interface analysis by SEM showed 

that the irradiated groups presented irregular hybrid layer and cracks and the aging did not 

affect the adhesive interface morphology. The rehydration with chlorhexidine negatively 

influenced the bond strength of the preparation with the Er:YAG laser. The artificial saliva 

aging and thermocycling did not interfere with dentin bond strength.  

 

Key Words: Materials strength, dentin adhesive, laser, dentin, chlorhexidine.  
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 INTRODUÇÃO   

A irradiação com laser de Er:YAG tem sido proposta como técnica alternativa para a 

remoção de tecido cariado (AOKI et al., 1998; COZEAN et al., 1997; SATTABANASUK et 

al., 2006) e preparo de micro-cavidades (ARMENGOL et al., 1999; DE MUNCK et al., 2002; 

VAN MEERBEEK et al., 2003), uma vez que apresenta vantagens em relação aos métodos 

convencionais, como a possibilidade de uma remoção tecidual conservadora, redução da 

sensibilidade, ruídos e vibrações (DE MOOR & DELMÉ, 2010; HIBST et al., 2002), 

proporcionando maior conforto ao paciente, uma vez que, elimina a necessidade de 

anestesia local na maioria dos casos (KELLER et al., 1998; PELAGALLI et al., 1997).  

O laser de Er:YAG tem se demonstrado efetivo na ablação de tecidos duros 

(CORONA et al., 2007; CORONA et al., 2008; FREITAS et al., 2007), uma vez que emite um 

comprimento de onda de 2,94µm, coincidente com o pico máximo de absorção de água e 

radicais OH- presentes nos tecidos dentais (HIBST & KELLER., 1989; RAMOS et al., 2002). 

Tal fato ocasiona a vaporização da água e dos componentes hidratados dos tecidos, 

causando um rápido aquecimento, seguido por microexplosões resultantes do aumento da 

pressão interna das moléculas, que, por sua vez, levam a ejeção do substrato em forma de 

fragmentos microscópicos (AOKI et al., 1998; HIBST & KELLER, 1989; HOSSAIN et al., 

1999; MATSUMOTO et al., 1996) de modo seguro e eficaz desde que empregado sob 

parâmetros adequados.  

Apesar da efetividade na ablação de tecidos duros dentais, observa-se que, com 

relação ao processo de adesão, a interação dos sistemas adesivos com a dentina irradiada, 

bem como o impacto do laser de Er:YAG sobre as fibras colágenas não apresentam-se 

totalmente esclarecidos. Autores verificam a ocorrência de alterações microestruturais como 

microrrupturas e desnaturação das fibras colágenas (ARANHA et al., 2007; CEBALLOS et 

al., 2002; MARTINEZ-INSUA et al., 2000; RAMOS et al., 2002), o que pode interferir na 

adesão de materiais resinosos devido ao fato da adesão à superfície dental depender 

diretamente do engajamento do monômero resinoso com as fibras colágenas expostas 

(SCHEIN et al., 2003).   

" Um aspecto bastante importante a ser apontado é que a grande maioria dos testes 

de adesão entre sistemas adesivos e a dentina irradiada com laser de Er:YAG são 

realizados após curtos períodos decorrentes da confecção das restaurações (DE MUNCK et 

al., 2002; GURGAN et al., 2007; RAMOS et al.,  2002; TRAJTENBERG et al., 2004; VAN 

MEERBEEK et al., 2003), o que dificulta a predição da durabilidade destas.  
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Logo após a confecção das restaurações e após curtos períodos de degradação, 

observa-se comportamento semelhante na adesão de superfícies preparadas com brocas 

ou laser de Er:YAG (AMARAL et al., 2008). Porém, quando os testes de adesão são 

realizados após longos períodos de armazenagem em água e termociclagem, observa-se 

uma maior influência na degradação da camada híbrida nos espécimes preparados com 

laser de Er:YAG do que naqueles preparados com brocas (AMARAL et al., 2008).  

Uma maneira habitualmente utilizada para simular in vitro o envelhecimento de 

restaurações que ocorre na cavidade bucal é o armazenamento em água destilada ou saliva 

artificial associado à termociclagem das amostras (AMARAL et al., 2007; AMARAL et al., 

2008; AMARAL et al., 2008b; HUANG et al., 2004; QUO et al., 2002;  WAHAB et al.,2003). 

A degradação apresenta elevada influência no desempenho clínico e, 

consequentemente, na durabilidade das restaurações (AMARAL et al., 2007). Consideráveis 

evidências têm sido acumuladas ao longo da última década, baseadas em estudos in vitro e 

in vivo (HEBLING et al., 2005), de que as ligações adesivas criadas entre a dentina e 

adesivos resinosos podem não ser tão duráveis como se pensava anteriormente (DE 

MUNCK et al., 2005; FRANKENBERGER et al., 2005). Apesar das estratégias de se 

incorporar componentes resinosos iônicos e hidrofílicos aos sistemas adesivos em 

decorrência da necessidade de se obter uma adesão adequada em um substrato 

intrinsecamente úmido (HEBLING et al., 2005) criou-se uma matriz resinosa potencialmente 

instável que se degrada lentamente devido a sorpção de água (YIU et al., 2004).  

Associado a solubilização de componentes dos sistemas adesivos, observa-se 

também a degradação das fibras colágenas que tem sido atribuída não só ao estoque dos 

espécimes em água durante o período de envelhecimento das restaurações, mas também à 

quebra da matriz de colágeno por atividade enzimática endógena, como as 

metaloproteinases (MMPs) (ZHANG et al. 2009). A dentina apresenta as MMPs, que são 

uma classe de colagenases zinco e cálcio-dependentes que tem como função regular o 

metabolismo de tecidos que contém colágeno (CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006; SULKALA 

et al., 2002; ZHANG et al. 2009) e que, consequentemente também são capazes de 

degradar a matriz orgânica de dentina após a desmineralização (PASHLEY et al., 2004), 

seja ela causada por processo carioso ou por ação de ácidos envolvidos no protocolo 

restaurador. 

Vários estudos recentes in vitro (CARRILHO et al., 2007; PASHLEY et al., 2004) e in 

vivo (BRACKET et al. 2007; CARRILHO et al., 2007; HEBLING et al., 2005) têm 

demonstrado que, em preparos cavitários realizados com broca, o uso de inibidores de 

proteases, capazes de preservar a integridade estrutural das fibras colágenas, poderiam 
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minimizar a degradação da camada híbrida e, consequentemente, favorecer a longevidade 

das restaurações. Nestes estudos (CARRILHO et al., 2007; CARRILHO et al., 2007b; 

HEBLING et al., 2005; PASHLEY et al., 2004;) observa-se como principal método 

empregado na tentativa de se inibir a degradação da camada híbrida, mais precisamente 

preservar a matriz de colágeno parcialmente desmineralizada, o uso de clorexidina para 

reidratar a dentina após a realização do condicionamento ácido. Foi observado in vitro e in 

vivo que a clorexidina é capaz de preservar a camada hibrida quando os espécimes são 

submetidos à degradação (CARRILHO et al., 2007; CARRILHO et al., 2007b; HEBLING et 

al., 2005; PASHLEY et al., 2004) sem que haja interferência na resistência adesiva inicial 

(CARRILHO et al., 2007; CARRILHO et al., 2007b).  

  Desta forma, frente à maior instabilidade na adesão de sistemas adesivos à dentina 

irradiada com laser de Er:YAG e a inexistência de estudos que avaliem o efeito da 

clorexidina na estabilização da degradação da camada híbrida, o presente estudo avaliou a 

influência da reidratação com clorexidina na dentina irradiada com laser de Er:YAG por meio 

de análise da resistência adesiva ao longo do tempo. 
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PROPOSIÇÃO 

Os objetivos do presente trabalho foram: 

- Avaliar in vitro o efeito da reidratação com clorexidina ou água da dentina preparada com 

laser de Er:YAG ou turbina de alta-rotação após envelhecimento em saliva artificial e 

termociclagem, por meio da análise da resistência adesiva. 

- Analisar qualitativamente a morfologia da interface adesiva após envelhecimento em saliva 

artificial e termociclagem, por meio da microscopia eletrônica de varredura. 
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RESULTADOS 

 Os valores médios (desvio padrão) da resistência a microtração da dentina 

preparada com laser de Er:YAG ou turbina de alta rotação (broca #245), após o 

envelhecimento realizado por meio do armazenamento em água deionizada (24 horas, 6 e 

12 meses) / termocliclagem (sem ciclos, 12.000 e 24.000 ciclos térmicos) estão resumidos 

na tabela 2.  

Tabela 2: Média da resistência a microtração (DP) da dentina preparada com laser de 

Er:YAG ou turbina de alta rotação, reidratada com água deionizada ou clorexidina após o 

envelhecimento (Mpa). 

Tratamento 

Preparo/Reidratação 

Envelhecimento 

sem ciclos 

térmicos/24 

horas 

12.000 ciclos 

térmicos/6 

meses 

24.000 ciclos 

térmicos/12 

meses 

Turbina / água (TW) 27,89 (10,11) 21,16 (7,43) 23,85 (7,43) 

Turbina / clorexidina (TC) 29,30 (5,66) 21,82 (5,97) 21,29 (13,35) 

Laser Er:YAG / água (LW) 19,67 (9,85) 21,38 (9,10) 19,32 (6,67) 

Laser Er:YAG / clorexidina (LC) 12,42 (4,99) 12,42 (6,74) 11,59 (8,24) 

 

 A ANOVA a dois critérios revelou que houve efeito significativo para o fator 

Tratamento (p=0.0000) (Tabela 3). Para o fator Envelhecimento (p=0,1289) (tabela 4) e para 

a interação dos fatores Tratamento e Envelhecimento (p=0.4519), não se observou efeito 

significativo. 

 O teste de Tukey demostrou que, para o fator Tratamento o grupo LC apresentou 

menor resistência adesiva, diferindo estatisticamente dos grupo BA e BC. O grupo LA, não 

diferiu estatisticamente dos demais grupos (tabela 2). 
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Tabela 3: Médias da resistência a microtração e desvios padrão para o fator Tratamento. 

Tratamentos Média em MPa 

TW 24,3 (8,11)b 

TC 24,1 (9,49)b 

LW 20,1 (8,39)ab 

LC 12,1 (6,56)a 
     Letras iguais indicam similaridade estatística 

Tabela 4: Médias da resistência a microtração e desvios padrão para o fator 

Envelhecimento. 

Envelhecimento Média em MPa 

24 horas 22,32 (10,06)a 

6 meses 19,20 (10,32)a 

12 meses 19,01 (7,76)a 

     Letras iguais indicam similaridade estatística 

 

Análise da interface adesiva através da MEV 

 A análise da interface adesiva demonstrou para os grupos irradiados, formação de 

camada híbrida irregular, com a presença de fendas. Houve a formação de tags regulares, 

com “prolongamentos” e maior deposição de adesivo na região dos vales e os picos foram 

cobertos com uma fina camada de adesivo. No entanto, pôde-se observar formação de tags 

de resina uniformes (figura 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3l). 

  Para os grupos preparados com turbina de alta rotação houve a formação da 

camada híbrida regular, com presença de tags uniformes e em formato de funil (figura 3a, 

3b, 3c, 3d, 3e). 

 A análise das imagens dos grupos turbina de alta rotação 3c e 3f evidenciaram 

microfraturas na interface e ausência de tags, que também foram observados também nas 

imagens 3i e 3l.  

 O envelhecimento dos espécimes não interferiu na morfologia da interface adesiva 

para os grupos irradiados. Para os grupos preparados com turbina de alta-rotação houve a 

formação de microfendas após 12 meses de armazenamento e 24.000 ciclos térmicos. 
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Figura 3: Imagens de microscopia eletrônica de varredura das interfaces adesivas com aumento 
de 1500X. a) TW NA; b) TW 6A; c) TW 12A; d) TC NS; e) TC6A; f) TC 12A; g) LW NA; h) LW 6A; 
i) LW 12A; j) LC NA; k) LC 6A; l)LC 12A. A = Adesivo; D = Dentina; H = Camada híbrida; R = 
Resina; * = microfendas. Setas indicam os vales e picos do padrão irregular da dentina 
preparada com laser de Er:YAG. 
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Figura 4: Imagens da interface adesiva através de microscopia eletrônica de Varredura com 
aumento de 3000X. A) Preparo com turbina reidratado com água B) Preparo com turbina 
reidratado com clorexidina; C) Preparo com laser de Er:YAG reidratado com água; D) 
Preparo com laser de Er:YAG reidratado com clorexidina. As setas indicam os tags para os 
diferentes preparos, as imagens B e C demonstram a formação de “anéis” em torno dos 
prolongamentos, que não são evidenciados nas figuras A e B. 
 
 

 

Análise do padrão de fratura 

 Houve a predominância do tipo de fratura mista (Gráfico 1) para todos os tipos de 

preparos da dentina estudados (Figura 5), seguido pelas fraturas coesivas em resina.   
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Gráfico 1: Porcentagem do padrão de fratura para os espécimes estudados 
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Figura 5: Análise em MEV do padrão de fratura mais frequente para cada espécime 
estudado. a) TW NA; b) TW 6A; c) TW 12A; d) TC NS; e) TC6A; f) TC 12A; g) LW NA; h) 
LW 6A; i) LW 12A; j) LC NA; k) LC 6A; l)LC 12A. d=dentina; r=resina. 
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Discussão!
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DISCUSSÃO 

 A turbina de alta rotação é o principal método para preparo cavitário na odontologia. 

O Laser de Er:YAG tem sido apontando como uma alternativa à turbina de alta-rotação, por 

apresentar algumas vantagens que promovem conforto ao paciente, como menor ruído, dor 

e pressão (HIBST et al., 2002; KELLER et al., 1998; PELAGALLI et al., 1997). Considerando 

o fator adesão, alguns estudos demostram que o laser apresenta resistência adesiva 

semelhante à turbina após curtos períodos de tempo (TRAJTENBERG et al., 2004), devido 

ao aumento de superfície para adesão, com a presença de microrretenções (ARMENGOL et 

al., 2000; VISURI et al., 1996). No entanto a irradiação laser, além de causar uma superfície 

escamosa, com presença de zonas rugosas (CEBALLOS et al., 2001; HOSSEIN et al., 

2002), modificaria os níveis de cálcio e fosfato o que levaria à formação de componentes 

mais estáveis e menos solúveis ao desafio ácido, reduzindo a efetividade do 

condicionamento ácido (DE MOOR et al., 2010; SHETH et al., 2004). De Oliveira et al., 

2007, verificou uma diminuição na resistência adesiva da dentina irradiada, devido à 

formação de uma camada modificada que estaria relacionada à dissolução mineral pelo 

condicionamento ácido e difusão do sistema adesivo na superfície dentinária, levando a uma 

deficiência na hibridização do substrato.  

Embora estudos (CEBALLOS et al., 2001; HIBST et al., 2002; RAMOS et al., 2002) 

tenham avaliado a resistência adesiva da dentina irradiada com laser de Er:YAG por curto 

período de tempo, a força de união após o envelhecimento foi avaliada por um único estudo 

(AMARAL et al., 2008), o qual verificou que a resistência adesiva da dentina preparada com 

laser de Er:YAG após 6 meses de estocagem em água e termociclagem, apresentou 

menores valores de união devido à degradação da interface adesiva. No entanto, a literatura 

é ausente de estudos de adesão que avaliem a reidratação com água ou clorexidina da 

dentina irradiada ao longo do tempo. 

A duração do pulso do laser de Er:YAG é um fator importante para a resistência 

adesiva da dentina e está diretamente relacionada à ablação do tecido e à morfologia de 

superfície (FIRAT et al., 2010). Embora o laser de Er:YAG de pulso curto seja mais efetivo 

na ablação dos tecidos dentais (FIRAT et al., 2010; SHETH et al., 2004; STANINEC et al., 

2006), o pulso longo é amplamente empregado e apresenta resultados satisfatórios 

(AMARAL et al., 2008;  CORONA et al., 2007; RAMOS et al., 2002). Neste estudo, o preparo 

cavitário com laser de Er:YAG de pulsos longos parece não ter influenciado a resistência 

adesiva, tendo em vista que os valores de adesão para os preparos com laser de Er:YAG e 

reidratado com água foram semelhantes aos demais grupos testados. 
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Os resultados obtidos neste estudo indicam que o emprego da clorexidina 2% para a 

reidratação da dentina em preparos realizados com laser de Er:YAG afetou negativamente a 

resistência à microtração quando comparado aos preparos com turbina de alta rotação. A 

possível justificativa para os menores valores de união no grupo LC quando comparado aos 

grupos preparados com broca pode estar relacionada ao processo de ablação 

termomecânica (KELLER & HIBST, 1989; LI et al., 1992), que causa a desnaturação e fusão 

das fibras colágenas, resultando em diminuição de espaço interfibrilar (BARCELEIRO et al., 

2005; CEBALLOS et al., 2002; SCHEIN et al., 2003), restringindo a difusão da resina na 

subsuperfície da dentina intertubular (CEBALLOS et al., 2002). Como o tamanho da 

molécula de clorexidina (massa molecular = 897,8 g mol-1), é maior do que a molécula de 

alguns componentes do sistema adesivo empregado, como por exemplo, o HEMA (massa 

molecular = 130,0 g mol-1) ou o Bis-GMA (massa molecular = 512,0 g mol-1) (RICCI et al., 

2010), isso poderia dificultar a completa infiltração do monômero e promover falhas na 

formação da camada híbrida, diminuindo a resistência adesiva. 

Na análise em MEV da interface adesiva, a dentina preparada com laser de Er:YAG, 

apresentou a formação de anéis em torno dos tags (figura 4B e 4C), que ocorrem em virtude 

da superfície irradiada apresentar “cracks”, que seriam infiltrados pelo sistema adesivo 

(OLIVEIRA et al., 2007). Na figura 4, as setas indicam camada híbrida irregular, que ocorre 

devido ao acúmulo de adesivo na região dos vales, que correspondem à região de maior 

energia do pulso, corroborando com os achados de Oliveira et al., 2007. A região dos picos 

foi preenchida com uma fina camada de adesivo, que pode levar à formação de defeitos na 

camada híbrida, corroborando com outros achados (CARDOSO et al., 2008a, MORETO et 

al., 2010). Nas imagens 3g, 3h, 3i, 3j, 3k e 3l observam-se a presença de fendas na 

interface adesiva, que poderia ser resultado do colapso das fibras colágenas pelo laser e 

também foram relatados na literatura (ARANHA et al., 2007; MORETO et al., 2010). Para os 

preparos realizados com turbina de alta rotação, a MEV evidenciou a formação de uma 

camada híbrida mais regular e a formação de tags mais longos (figuras 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 

3f). 

Considerando o fator envelhecimento, a reidratação com clorexidina ou água 

deionizada em preparos realizados com laser ou turbina, resultou em valores resistência 

adesiva semelhantes após 24 horas de estocagem sem ciclos térmicos, após 6 meses de 

estocagem e 12.000 ciclos térmicos e após 12 meses de estocagem e 24.000 ciclos 

térmicos, independente da reidratação com água ou clorexidina. Os dados indicam que não 

houve degradação da interface adesiva nos períodos de envelhecimento testados para 

ambos os tipos de preparos. Esse resultado pode ter ocorrido em virtude do sistema adesivo 
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conter etanol como solvente o que favorece o seu emprego na técnica úmida, uma vez que 

o solvente facilita a evaporação da água (HASHIMOTO et al., 2000; DANTAS et al., 2008). 

Segundo YIU et al. 2008, o preparo com brocas carbide produz uma smear layer fina 

e uniforme, que pode ser facilmente removida com o condicionamento ácido. O 

condicionamento ácido que precede alguns sistemas adesivos, como o empregado neste 

estudo, remove a smear layer e os smear plugs provocados pelo corte das brocas e 

desmineraliza a dentina superficial (PASHLEY et al., 1992). O preparo com laser de Er:YAG, 

produz uma superfície livre de smear layer por promover a ablação térmica do tecido 

dentinário (CEBALLOS et al., 2001). A ausência de smear layer explicaria a semelhança 

entre os espécimes preparados com turbina e os preparados com laser e reidratado com 

água, tendo em vista que o sistema adesivo empregado é precedido por condicionamento 

ácido, o que tornaria a superfície dentinária semelhante. 

O mecanismo de degradação dos componentes da interface adesiva pode ser 

definido como um fenômeno complexo que envolve ambos substratos, tanto resina como 

dentina. Essa degradação ocorre pela ação da água e de enzimas da matriz dentinária 

(Metaloproteinases - MMPs). Sabe-se que as MMPs podem ser ativadas em ambientes com 

baixo pH (DAVIS, 1991; TJÄDERHANE et al., 1998), assim, e o condicionamento ácido 

aplicado previamente ao adesivo contribui com o processo de ativação das MMPs durante a 

desmineralização, transformando as MMPs pró-ativas em MMPs solúveis via separação dos 

peptídeos de baixo peso molecular (TAY et al., 2006; ZHANG et al. 2009), aumentando, 

dessa forma, a atividade das MMPs e contribuindo para a degradação da interface adesiva 

ao longo do tempo (NISHITANI et al., 2006).  

No presente estudo, a escolha pela clorexidina na concentração de 2% ocorreu em 

função dos resultados observados na literatura, indicando que o emprego da clorexidina a 

2% preveniu a diminuição na força de união (CARRILHO et al., 2007; BRESCHI et al., 2010; 

DE MUNCK et al., 2004; HEBLING et al., 2005), devido à inibição da degradação enzimática 

(MMPs) (GENDRON et al., 1999). Os espécimes reidratados com clorexidina consideravam 

a hipótese de a mesma apresentar maior valor de resistência adesiva ao longo do tempo 

quando comparada aos grupos reidratados com água, o que não foi observado em nosso 

estudo. Além da clorexidina, especula-se que a presença de monômeros hidrofílicos, como 

o HEMA, que estão presentes no Single Bond, também poderiam inibir a degradação do 

colágeno através da adsorção das MMPs, e facilitar o efeito inibitório prolongado da 

clorexidina nas MMPs dentro da matriz desmineralizada (OSÓRIO et al., 2011).  

A resistência adesiva ao longo do tempo tem sido analisada e fornece dados 

importantes com relação à durabilidade da interface adesiva. A técnica de envelhecimento in 
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vitro mais comumente usada é o armazenamento em água (DE MUNCK et al., 2003; 

FUKUSHIMA et al., 2001; SHONO et al., 1999) ou saliva artificial (KITASAKO et al., 2000) 

que, ao longo do tempo, diminuem a efetividade da adesão, pela degradação dos 

componentes da interface (resina e colágeno) por hidrólise (DE MUNCK et al., 2005). A 

água também pode infiltrar e diminuir as propriedades mecânicas da matriz polimérica por 

inchaço e redução da força entre as cadeias poliméricas (FERRACANE et al., 1998). Além 

disso, alguns componentes da interface como monômeros não polimerizados podem 

desagregar e reduzir a união. (HASHIMOTO et al., 2002) A degradação da interface adesiva 

tem sido observada em curtos períodos de tempo (SHONO et al., 1999), para pequenas 

áreas (palitos), onde a difusão é mais fácil. Em nosso estudo, tentou-se simular a situação 

clínica, optando-se por estocagem em saliva artificial que possui ìons que simulam de forma 

mais semelhante ao ambiente oral, bem como o envelhecimento da restauração, por longos 

períodos, 6 e 12 meses e de forma total, sendo os palitos obtidos posteriormente.  

Além do envelhecimento pela armazenagem em saliva artificial (FUKUSHIMA et al., 

2001; SADEK et al., 2010), outra forma tem sido relatada na literatura, o envelhecimento por 

termociclagem (GALE & DARVELL, 1999; HASHIMOTO et al., 2000; MIYAZAKI et al., 

1998), que pode ocorrer por duas maneiras: 1) a água quente acelera a hidrólise dos 

componentes da interface, e subsequentemente absorve água e extrai os produtos da 

degradação ou oligômeros de resina pobremente polimerizados (MIYAZAKI et al., 1998) e 2) 

as diferentes temperaturas causam contração e expansão do material restaurador, que é 

diferente da estrutura dental, gerando stress na interface adesiva (DE MUNK et al., 2005). 

Em nosso trabalho, associamos dois meios de envelhecimento da interface adesiva como 

proposto por Amaral et al., 2008. Esses métodos de envelhecimento podem levar a 

propagação de fraturas ao longo da interface adesiva (GALE & DARVELL, 1999), como 

apresentados nas MEVs dos espécimes preparados com turbina de alta rotação e 

reidratados com água ou clorexidina, analisados após 12 meses de estocagem e 24.000 

ciclos térmicos.  

Considerando os resultados deste estudo, onde os preparos com laser de Er:YAG 

reidratados com clorexidina apresentaram os menores valores de resistência adesiva 

quando comparados aos preparos com turbina independente da reidratação, verificou-se 

não ser conveniente a reidratação com clorexidina nas cavidades preparadas com laser de 

Er:YAG. Estudos futuros são necessários para avaliar a resistência adesiva em tempos 

maiores aos estudados, bem como estudos clínicos que comprovem a durabilidade de 

restaurações em preparos com laser Er:YAG e turbina de alta-rotação com diferentes 

reidratações.!
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CONCLUSÃO 

Considerando a metodologia empregada e os resultados obtidos neste estudo, pode-

se concluir que: 

- A reidratação da dentina com clorexidina influenciou negativamente a resistência adesiva 

dos preparos com laser de Er:YAG. 

- O envelhecimento em saliva artificial e termociclagem não interferiram na resistência 

adesiva da dentina. 

- A interface adesiva dos preparos com laser de Er:YAG apresentou formação de camada 

híbrida irregular com presença de fendas. O envelhecimento não interferiu na morfologia da 

interface adesiva para os preparos com laser e houve formação de microtrincas nos 

preparos com broca independente da reidratação. 
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