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RESUMO
SILVA, J.M.G. Resistência ao cisalhamento de selante associado a dois
sistemas adesivos, após contaminação salivar: influência da fotopolimerização
individual e simultânea. [dissertação]. Ribeirão Preto: FORP – Univ. de São Paulo;
2007
Este trabalho teve por objetivo avaliar “in vitro” a resistência ao
cisalhamento de um selante resinoso (Fluroshield – F) em associação com um
sistema adesivo total-etch (Adper Single Bond 2-SB) e um self-etching (Clearfil S3
Bond-S3) em condições de contaminação salivar, comparando dois protocolos de
fotopolimerização: individual do sistema adesivo e, em seguida, do selante ou
simultânea de ambos materiais conjuntamente. Superfícies mesiais e distais de 45
terceiros molares humanos hígidos foram incluídas e planificadas, o sítio de adesão
delimitado (Ø 3mm) e os corpos-de-prova alocados aleatoriamente em 6 grupos
experimentais (n=15), de acordo com o tratamento empregado: I- F aplicado sobre o
esmalte condicionado com ácido fosfórico a 37% (controle). Os demais grupos foram
contaminados com saliva (0,01ml por 10 s) e a seguir foram aplicados: II- SB e F
fotopolimerizados separadamente; III- SB e F fotopolimerizados conjuntamente; IVS3

e

F

fotopolimerizados

separadamente;

V-

S3

e

F

fotopolimerizados

simultaneamente; VI- F aplicado sem associação com adesivos sobre o esmalte
condicionado e contaminado. A seguir, um cilindro de selante foi confeccionado com
o auxílio de uma mesa metálica e de matriz de teflon bipartida sobre o sítio de
adesão. Após armazenamento durante 24 horas a 37°C em água destilada, os
espécimes foram submetidos ao teste de resistência ao cisalhamento em Máquina
de Ensaios Universal (0,5mm/min; 50Kgf). As interfaces adesivas foram analisadas
quanto ao tipo de fratura em microscópio óptico com 20x de aumento e para análise
qualitativa, três espécimes de cada grupo, foram selecionados e analisados em
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microscópio eletrônico de varredura. As médias obtidas, em MPa, e os desvios
padrão foram: I-12,28 (±4,29); II-8,57 (±3,19); III-7,97 (±2,16); IV-12,56 (±3,11); V11,45 (±3,77); e VI-7,47 (±1,99). A análise estatística, por meio da Análise de
Variância e teste de Fisher, demonstrou que a contaminação salivar afetou
negativamente a resistência adesiva. A associação do sistema adesivo self-etching
ao selante resultou em uma média semelhante estatisticamente ao grupo controle.
Comparando

os

estatisticamente

protocolos
significante

de
entre

fotopolimerização,

não

houve

os

quais

foi

grupos

nos

diferença

realizada

a

fotopolimerização simultânea ou individual dos materiais. Com base nestes
resultados pôde-se concluir que o protocolo de fotopolimerização não afetou os
valores de resistência adesiva ao esmalte condicionado e contaminado. A
associação do sistema adesivo self-etching Clearfil S3 Bond ao selante Fluroshield
aumentou a resistência ao cisalhamento com diferença estastísticamente significante
em relação aos grupos nos quais foi utilizado o sistema adesivo Adper Single Bond 2
e com valor médio semelhante ao grupo controle, no qual o selante foi aplicado em
condições ideais, na ausência de contaminação salivar.
Palavras-chave: Selantes de Fossas e Fissuras, Resistência ao Cisalhamento,
Contaminação Salivar, Sistemas Adesivos, Fotopolimerização
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ABSTRACT
SILVA, J.M.G. Shear bond strength of a pit-and-fissure sealant associated with
two adhesive systems after salivary contamination: influence of individual and
simultaneous light curing. [dissertação]. Ribeirão Preto: FORP – Univ. de São
Paulo; 2007

The purpose of this study was to evaluate in vitro the shear bond strength of a
resin-based pit-and-fissure sealant (Fluroshield - F) associated with a total-etch
(Adper Single Bond 2 - SB) and a self-etching adhesive system (Clearfil S3 Bond –
S3) under conditions of salivary contamination, comparing two curing protocols:
individual light curing of the adhesive system and the sealant or simultaneous curing
of both materials. Mesial and distal surfaces from 45 sound third molars were
embedded, flattened and a 3-mm-diameter bonding site was demarcated. The
specimens were randomly assigned to 6 experimental groups (n=15), according to
the bonding technique: I - F was applied to the enamel etched with 37% phosphoric
acid. The other groups were contaminated with saliva (0.01 mL during 10 s). II - SB
and F were light cured separately; III - SB and F were light cured together; IV - 3S
and F were light cured separately; V - 3S and F were light cured simultaneously; VI F was applied to salivary-contaminated etched enamel without an intermediate
bonding agent layer. Thereafter, a sealant cylinder was fabricated using a metallic
clamping device and a split Teflon matrix placed over the bonding site. After 24-hour
storage in distilled water at 37°C, shear bond strength was measured using a knifeedge blade in a universal testing machine (0.5 mm/mm; 50 kgf). The debonded
interfaces were examined with an optical microscope to determine the failure modes.
For a qualitative analysis, 3 specimens from each group were selected and observed
under scanning electron microscopy. Means (±SD) in MPa were: I-12,28 (±4,29); II-
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8,57 (±3,19); III-7,97 (±2,16); IV-12,56 (±3,11); V-11,45 (±3,77); and VI-7,47 (±1,99).
Statistical analysis by ANOVA and Fisher’s test showed that salivary contamination
affected negatively the bond strength. The association between the self-etching
adhesive system and sealant yielded bond strength mean statistically similar to that
of the control group. Comparing the curing protocols, there was no statistically
significant difference between the groups with simultaneous or individual light curing
of the materials. Based on these results, it may be concluded that the curing protocol
did not affect the bond strength to the contaminated etched enamel. The association
of Clearfil S3 Bond self-etching adhesive system to Fluroshield sealant increased the
shear bond strength with statistically significant difference from the groups with Adper
Single Bond 2 adhesive system, and showing mean value similar to that of the
control group, in which the sealant was applied under ideal conditions, without
salivary contamination.

Key Words: pit-and-fissure sealant, shear bond strength, salivary contamination,
adhesive system, light curing.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos 30 anos, a Odontologia tem vivenciado um marcante avanço
científico, não somente no campo dos materiais restauradores e técnicas, como
também na reavaliação de antigos conceitos, com a mudança de paradigmas de
uma Odontologia cirúrgico-restauradora, para a prevenção de doenças. Baseados
em princípios contemporâneos, sempre que possível, têm-se preferido a instituição
de técnicas não-invasivas nos procedimentos odontológicos (Kidd, 1995; Burt, 1998;
Mount & Ngo, 2000). Assim, esforços têm sido direcionados para a redução do risco
à cárie através da motivação e adoção de medidas preventivas, bem como da
conscientização da população em relação à importância da associação profissionalpaciente para o sucesso no controle da doença cárie (Kidd, 1999).
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Sabe-se que uma das medidas que mudaram a natureza e progressão da
cárie dentária foi a utilização do flúor através da fluoretação da água de
abastecimento ou de seu uso tópico, pois este proporciona uma superfície de
esmalte com resistência aumentada à desmineralização. Entretanto, seus maiores
benefícios são percebidos nas superfícies lisas de esmalte (Dirks et al., 1978; Ripa
et al., 1988). A alta susceptibilidade das fossas e fissuras à cárie dentária, a rápida
instalação de lesões nestes sítios logo após a erupção do dente tem sido relatadas
por vários autores (Dennison et al., 1990; Simonsen, 1991; Ripa, 1993; Shaw, 2000).
Esta alta suscetibilidade está diretamente relacionada com a morfologia dos sulcos e
fissuras, que dificultam, ou mesmo, impossibilitam a ação da saliva e do flúor, bem
como a limpeza mecânica promovida pela escovação (as fissuras apresentam uma
largura de aproximadamente uma fração do diâmetro de uma cerda de escova
dentária). E, apesar das superfícies oclusais representarem apenas 12,5% das
superfícies dentárias, estas são oito vezes mais suscetíveis ao desenvolvimento de
lesões cariosas e, portanto, merecem receber atenção e proteção especiais
(Bohannan, 1983).
Muitos métodos objetivando reduzir o ataque ácido dos microrganismos nas
superfícies oclusais têm sido investigados desde o início dos anos 20, como a
eliminação dos sulcos e fissuras através de sua remoção e restauração com
amálgama (Hyatt, 1923), a extensão para prevenção no qual incluía no preparo de
cavidades todas as fossas e fissuras suscetíveis à cárie (Black, 1924), ou com o
alargamento destes detalhes anatômicos para facilitar a higienização (Bödecker,
1929). Agentes químicos como nitrato de prata (Klein e Knutson, 1942) e cloreto de
zinco precipitados por ferrocianeto de potássio (Ast et al.,1950) e cimento de cobre
(Miller, 1951), também foram utilizados. Todas estas técnicas não foram muito bem
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aceitas na época em que foram instituídas, ou por desgastarem estrutura dentária
sadia desnecessariamente, ou por se mostrarem ineficazes.
O advento da técnica do condicionamento ácido (Buonocore,1955) modificou
os princípios do preparo cavitário, possibilitando uma maior conservação da
estrutura dental e um tratamento mais estético. Esta revolução na Odontologia
Restauradora associada ao desenvolvimento de um monômero de alto peso
molecular - Bis-GMA (Bowen, 1963), impulsionou a idéia de aplicar estes materiais
sobre o esmalte condicionado, selando estas superfícies, sem a necessidade de
preparo cavitário, uma vez que as fossas e fissuras oclusais propiciam um nicho
ideal para a microbiota da cavidade bucal (Cueto e Buonocore, 1967).
Desde então, a aplicação de selantes tem sido considerada um importante
método na tentativa de impedir a instalação e/ou progressão de lesões de cárie nas
superfícies oclusais. Sua eficácia tem sido demonstrada em vários trabalhos (Cueto
e Buonocore, 1967; Ripa, 1993; Shaw, 2000; Dennison et al., 2000) e foi
reconhecida pela American Dental Association (ADA) em 1971.

Simonsen, em

1991, em um estudo clínico utilizando selantes encontrou um percentual de dentes
que se apresentaram livres de lesões cariosas de 94%, 84% e 74% aos cinco, dez e
quinze anos de estudo, respectivamente. Este estudo concluiu que a aplicação de
selantes nos sulcos e fissuras é significantemente benéfica, uma vez que reduz a
necessidade de tratamentos mais onerosos e não traumatiza o paciente. Sugere,
ainda, que a aplicação de selante utilizando material resinoso previne 100% de
lesões em fossas e fissuras, se for realizado um controle clínico.
Os selantes são resinas sintéticas fluídas que, quando aplicadas na superfície
oclusal do dente, atuam como uma barreira física, impedindo que microrganismos e
seus substratos provindos do meio ambiente bucal, entrem em contato com as
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estreitas ranhuras dos sulcos e fissuras, dificultando, desta forma, a instalação de
bactérias nessas superfícies e formação de ácidos associados com o início do
processo de cárie dentária (Jensen & Handelman, 1980; Horowitz, 1984). No
entanto, o sucesso clínico dos selantes na redução da cárie dentária em fossas e
fissuras depende de sua retenção, de sua resistência ao desgaste, e de sua
capacidade de manter um adequado selamento ao longo da interface esmalteselante, impedindo a microinfiltração marginal (Kidd, 1976).
Recentemente, houve uma mudança com relação à indicação da aplicação de
selantes. Têm sido defendida sua aplicação somente em pacientes com alto risco ao
desenvolvimento

de

lesões

cariosas

oclusais.

Certamente,

a

aplicação

indiscriminada de selantes, não promove benefícios adicionais em pacientes de
baixo risco à cárie, pois este material pode falhar como qualquer outro material
odontológico. Portanto, a determinação do risco à cárie se torna um importante
passo para que alcancemos um plano de tratamento mais adequado (Dennison et al,
2000; Feigal, 1998/2002; Simonsen, 2002).
Quando consideramos pacientes com alto risco à cárie, o momento mais
oportuno para a aplicação de selantes é logo após os dentes irromperem na
cavidade bucal e nos primeiros dezoito meses após a irrupção (Feigal, 2002; Locker
et al, 2003), uma vez que dentes recém-irrompidos são menos mineralizados e,
portanto, mais suscetíveis à ação de ácidos (Waggoner, 1991). Além disso, o
período no qual as fossas e fissuras estão mais vulneráveis à instalação de lesões
cariosas é aquele entre a irrupção do dente até à oclusão com o dente antagonista.
Paradoxalmente, a possibilidade de falhas aumenta quando os selantes são
aplicados logo após a irrupção dos dentes, no momento em que a crista marginal
distal acaba de irromper deixando a superfície oclusal com maior risco à
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contaminação por umidade ou saliva durante o procedimento de aplicação do
selante (Feigal, 1998). Durante décadas, a baixa utilização de selantes foi atribuída
à dificuldade de se conseguir uma adequada retenção do selante ao esmalte dental,
além da necessidade de um controle adequado da contaminação e da umidade
durante a técnica, dificultado especialmente em crianças muito jovens, pacientes
especiais e dentes recém-irrompidos (Horowitz & Frazier, 1982; Silverstone, 1984;
Liebenberg, 1994).
Os procedimentos da técnica de aplicação de selantes devem ser
rigorosamente seguidos desde a seleção do dente a ser selado até a tentativa de
remoção deste selante após a fotopolimerização, desta forma está estabelecida a
importância

do

isolamento

absoluto

do

campo

operatório

dentro

destes

procedimentos como a “chave” do sucesso clínico na utilização de selantes. A
contaminação por saliva ou umidade da superfície condicionada previamente à
aplicação do selante tem sido citada como o principal responsável pelo insucesso da
técnica, em virtude da obstrução parcial das microporosidades produzidas pelo
condicionamento ácido, impedindo desta maneira, uma adequada formação dos tags
de resina e, consequentemente diminuindo a adesão do selante (Hormati et al.,
1980; Evans & Silverstone, 1981; Silverstone, 1983; Simonsen, 1991). Microscopia
eletrônica de varredura das superfícies de esmalte condicionadas e contaminadas
pela saliva, revelou uma película bloqueando as microporosidades criadas pelo
condicionamento, após um tempo de contaminação de apenas um segundo, e que a
simples lavagem com água não foi capaz de removê-la (Silverstone et al., 1985).
Desde que surgiram os sistemas adesivos, estes passaram por diversas
modificações, diferentemente dos materiais utilizados como selantes de fossas e
fissuras nos quais não foi implementada nenhuma grande melhoria (Simonsen,
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2002). Entretanto, vem sendo demonstrada que a associação de sistemas adesivos
hidrófilos aos selantes diminui os efeitos deletérios da contaminação com saliva da
superfície de esmalte condicionada (Feigal et al., 1993; Borsatto et al., 2000; Feigal
et al., 2000; Feigal & Quelhas, 2003).
A partir do estudo de Hitt & Feigal (1992), no qual relataram os benefícios da
associação de um agente de união hidrófilo entre o esmalte condicionado e
contaminado e o selante, como uma maneira de melhorar a força de adesão, vários
estudos vêm sendo desenvolvidos, constatando que estes sistemas adesivos
associados aos selantes resinosos aumentam a adesão ao esmalte, e diminuem a
microinfiltração na presença ou ausência de contaminação salivar ou por umidade
(Tulunoglu et al., 1999; Addo & Feigal, 1992; Feigal et al., 2000). Neste sentido,
Borsatto et al. (2000) avaliou in vitro a resistência ao cisalhamento de um selante
associado a sistemas adesivos, em condições de contaminação salivar, observando
que os sistemas adesivos aumentaram os valores de resistência adesiva. Outros
trabalhos confirmaram as vantagens do uso de agentes de união sob selantes no
esmalte contaminado por saliva reduzindo a microinfiltração (Tulunoglu et al., 1999;
Addo & Feigal, 1992; Borem & Feigal, 1994; Hebling & Feigal, 2000; Borsatto et al.,
2004), aumentando a penetração da resina nas fissuras (Symons et al., 1996) e
contribuindo para o sucesso clínico dos selantes (Feigal et al., 1993; Feigal et al.,
2000; Feigal & Quelhas, 2003).
Em relação aos diferentes procedimentos de fotopolimerização, pesquisas de
Nelson e Feigal (1992) eTorres et al.(2005) avaliando a microinfiltração e retenção,
respectivamente, observaram que a fotopolimerização simultânea do sistema
adesivo e do selante resinoso não promoveu valores de microinfiltração e de adesão
diferentes estatisticamente do grupo em que a fotopolimerização aconteceu
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separadamente,

em

condições

de

contaminação

salivar/umidade.

Esta

fotopolimerização simultânea reduziria o tempo operatório, o que se torna
interessante em condições nas quais o uso do isolamento absoluto do campo
operatório é dificultado, o que ocorre com certa freqüência na prática clínica. Neste
sentido, com o uso do isolamento relativo é inevitável a contaminação pela umidade
e não é raro a contaminação salivar da superfície dentária com a própria
movimentação da língua e da deglutição (Waggoner e Siegal, 1996).
A completa penetração do agente condicionante nas fissuras é importante
para que ocorra uma retenção adequada dos selantes. Em um estudo de Bottenberg
et al. (1996), nenhum dos agentes condicionantes foi capaz de penetrar mais do que
17% da profundidade da fissura. Uma vez que a utilização de sistemas adesivos
hidrófilos associados aos selantes aumenta a retenção e diminui a microinfiltração
marginal, os sistemas adesivos self-etching aparecem como uma alternativa válida e
promissora. Estes sistemas adesivos self-etching estão sendo aceitos com
entusiasmo pelos profissionais e foram introduzidos com o objetivo de simplificar o
procedimento de adesão e minimizar a sensibilidade da técnica através da
eliminação do condicionamento ácido, lavagem e secagem da superfície (Tay et al.,
2000). A lavagem da superfície após o condicionamento ácido, quando da utilização
de isolamento relativo do campo operatório promove um comportamento indesejável
de crianças e pacientes especiais com uma possível contaminação da superfície.
Apesar do objetivo de simplificar a técnica, uma complexa formulação é necessária
para unir em um mesmo frasco monômeros hidrófilos e hidrófobos, solventes, água
e aditivos (Tay e Pashley, 2001; Van Landuyt et al., 2005). A habilidade destes
adesivos em simultâneamente desmineralizar e penetrar no esmalte reduz
significativamente o tempo clínico, o que em Odontopediatria representa um grande

________________________________________________________________INTRODUÇÃO 26

benefício. Foi descrita na literatura uma redução de mais de um terço no tempo de
trabalho desde a colocação do isolamento até a fotopolimerização do selante em
associação com um sistema adesivo self-etching (Feigal e Quelhas, 2003).
Um grande número de estudos (Choi et al., 1997; Tulunoglu et al., 1999;
Feigal et al., 2000; Hebling e Feigal, 2000; Peutzfeldt e Nielsen, 2004)) têm
demonstrado que a associação entre sistemas adesivos e selantes aumenta a força
de adesão destes ao esmalte condicionado e contaminado. No entanto, a literatura é
escassa de artigos que investiguem o comportamento dos novos sistemas adesivos
self-etching na técnica de aplicação de selantes, e os existentes apresentam
resultados controversos (Feigal e Quelhas, 2003; Venker et al. 2004; Pedigão et al.,
2005; Burbridge et al. 2006), sendo que não foram encontradas na literatura
pesquisas que avaliem esta associação em condições de contaminação salivar e da
influência da técnica de fotopolimerização.
De acordo com o exposto, torna-se relevante investigar a resistência ao
cisalhamento destes novos sistemas adesivos self-etching em associação aos
selantes, assim como avaliar a influência da técnica de fotopolimerização, uma vez
que estes sistemas adesivos estão sendo cada vez mais utilizados e existe
necessidade de minimizar os efeitos da contaminação salivar e reduzir o tempo
clínico, principalmente em Odontopediatria, sem o comprometimento da eficácia da
aplicação de selantes de fossas e fissuras.

2 PROPOSIÇÃO
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2 PROPOSIÇÃO

O objetivo do presente estudo é avaliar in vitro a resistência ao cisalhamento
de um selante resinoso associado a dois sistemas adesivos (total-etch e selfetching) sob condições de contaminação salivar, comparando dois protocolos de
fotopolimerização: fotopolimerização separada do agente adesivo e do selante, ou
fotopolimerização silmultânea dos dois materiais.

3 MATERIAL E MÉTODO
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3 MATERIAL E MÉTODO

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação e aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP
(Processo n.2007.1.301.58.0).

3.1 Seleção dos Dentes

Para a realização deste trabalho, foram selecionados 45 terceiros molares
humanos hígidos extraídos, dentro de um período máximo de seis meses, fornecidos
pelo Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP. Os
dentes foram limpos com curetas periodontais, polidos com escovas de Robinson
embebidas em pedra pomes e água, montadas em micro-motor, em baixa-rotação,
lavadas, e então mantidos a uma temperatura de 4°C em solução salina a 0,9%
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contendo solução de azida de sódio a 0,4%, após serem examinados com o auxílio
de uma sonda exploradora n° 5, sob lupa estereoscópica, com aumento de 20X
(Carl Zeiss Jena), descartando-se aqueles com trincas ou anomalias de estrutura.
Previamente ao uso, os dentes foram lavados em água corrente por cerca de 20
minutos para eliminar possíveis traços da solução de armazenamento que
pudessem interferir com o procedimento adesivo.

3.2 Materiais Utilizados

Foram utilizados um selante fotopolimerizável Fluroshield (Dentsply) e dois
sistemas adesivos: um total-etch, Adper Single Bond 2 (3M), e um self-etching
Clearfil S3 Bond (Kuraray).

3.3 Ensaios de Resistência ao Cisalhamento

Para a realização dos ensaios de resistência ao cisalhamento os
dentes foram levados a uma máquina de corte (Miniton, Struers A/S, Copenhagen,
DK-2610, Denmark) dotada de um disco diamantado refrigerado com água, onde
foram fixados pela coroa num dispositivo de preensão (Figura 1A), e tiveram as
raízes seccionadas 3mm abaixo da junção amelocementária e as coroas no sentido
vestíbulo-lingual (Figura 1B), obtendo-se para cada dente, dois segmentos de
proporções similares (mesial e distal) (Figura 1C), totalizando 90 superfícies. Estas
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superfícies mesiais/distais foram fixadas em lâmina de cera utilidade pela porção
mais convexa da face que estavam voltadas para baixo e, então, posicionadas no
interior de anéis de PVC de uma polegada com 1cm de altura (Figura 1D), onde foi
vertida resina de poliéster. Após a polimerização, os anéis de PVC foram removidos
(Figura 1E). A seguir, os corpos-de-prova de resina com os dentes embutidos em
seu centro foram levados a uma politriz (Figura 1F) (Politriz DP-9U2, Struers A/S,
Copenhagen, DK-2610, Denmark) e submetidos a desgaste com discos de lixa de
carbureto de silício (Norton/Saint-Gobain Abrasivos Ltda, Guarulhos-SP, Brasil)
aplicados em ordem decrescente de abrasividade (#320 a #600), sob refrigeração
abundante, com o objetivo de planificação e regularização das superfícies a serem
submetidas ao procedimento adesivo. Os espécimes foram, então, lavados em água
corrente e armazenados em água destilada a uma temperatura de 4ºC, durante 24
horas, com o propósito de favorecer a reumidificação do esmalte dentário.
Decorridas as vinte e quatro horas, os espécimes foram retirados da
água destilada e deixados em temperatura ambiente por 2 horas e, então,
submetidos à profilaxia com escova de Robinson, montada em micromotor, em
baixa-rotação, embebida em pasta de pedra pomes e água, durante 10 segundos.
Em seguida, os dentes foram lavados com jatos abundantes de água, durante 10
segundos, com o objetivo de remover resíduos de pedra pomes e secos durante 10
segundos com jatos de ar.
A região da superfície de esmalte a ser avaliada foi delimitada com o
auxílio de uma fita adesiva com um orifício central de 3mm de diâmetro, perfurada
com o auxílio de um perfurador de lençol de borracha modificado Ainsworth com
pontas ativas de diferentes calibres (Figuras 1G-1I). Esta delimitação visa padronizar

Figura 1. Seqüência da metodologia empregada
A. Máquina de Corte
B. Secção da coroa no sentido vestíbulo-lingual
C. Hemi-coroas (M e D) obtidas após secção
D. Hemi-coroa posicionada no interior do anel de PVC (face externa
voltada para baixo)
E. Politriz
F. Hemi-coroa incluída em resina de poliéster
G. Perfuração da tira de fita isolante
H. Fita delimitadora perfurada
I.

Corpo-de-prova resina/dente com a fita delimitadora (sítio de adesão
– Ø 3mm)

J. Adper Single Bond
K. Clearfil S3 Bond
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a área, para que os valores obtidos de resistência refiram-se apenas à região
especificada; evitar excesso de adesivo na superfície, que poderia interferir na
distribuição das tensões durante o teste; e também, a fim de assegurar que,
posteriormente, o cilindro de selante fosse aderido apenas à superfície do esmalte,
evitando assim, a possibilidade de adesão ao esmalte circunjacente.
Após a realização da profilaxia, da delimitação da área com a fita adesiva, os
espécimes foram aleatoriamente divididos em 6 grupos de igual número de corposde-prova (n = 15). Foram testados dois sistemas adesivos (Quadro 1) (Figura 1J1K).

Quadro 1 – Sistemas adesivos testados
Materiais
Especificações
Classificação

Composição

ADPER SINGLE BOND 2

CLEARFIL S3 BOND

(GRUPOS II E III)

(GRUPOS IV E V)

Sistema adesivo

Sistema adesivo self

convencional total etch

etching

Bis-GMA, HEMA,

MDP, HEMA, Bis-GMA,

copolímero de ácido

dimetacrilatos hidrofóbicos

polialcenóico, etanol e

e hidrofílicos, di-

água

canforoquinona, N,Ndietanolp-toluidina, sílica
coloidal silanizada, água

Fabricante

Lote

3M ESPE, St Paul, MN

Kuraray Co., Ltd., 530-

55144,USA

8611, Osaka, Japan

6GA

61143

__________________________________________________________MATERIAL E MÉTODO 35

No grupo I (Controle) não houve nenhum tipo de contaminação prévia do
esmalte. Foi realizada a aplicação do selante Fluroshield (Dentsply) (Figura 2E) após
o condicionamento com ácido fosfórico a 37% durante 15 segundos, seguido de
lavagem e secagem da superfície durante 15 segundos, cada procedimento. O
condicionamento ácido da superfície foi realizado, da mesma forma, nos grupos em
que o sistema adesivo self-etching não foi aplicado.
Nos demais grupos, as superfícies foram contaminadas com 10 µl de saliva
humana fresca (coletada de um único doador), durante 10 segundos, para simulação
de uma contaminação não-notada, com auxílio de uma micropipeta. Após a
contaminação, o esmalte foi cuidadosamente seco com o auxílio de um papel
absorvente durante 5 segundos, de modo que a superfície de esmalte ficasse
ligeiramente úmida.
No Grupo II foi aplicado o sistema adesivo total etch Adper Single Bond 2
(3M), segundo as instruções do fabricante (Quadro 2), sobre o sítio de adesão com o
auxílio de uma ponta aplicadora descartável (Microbrush – Microbrush Corporation,
Orlando, FL 32837, USA) (Figura 2D) para evitar que houvesse acúmulo de material
nas bordas da fita delimitadora, o que poderia interferir de forma negativa na
distribuição das tensões e, consequentemente, comprometer a validade dos
resultados obtidos. Esta fina camada de adesivo foi fotopolimerizada durante 10
segundos com uma unidade de luz visível polimerizadora (XL 3000, 3M/ESPE St
Paul, MN 55144, USA) com 450 mW/cm2 de potência, medida com um radiômetro
(Demetron Research Corp., Danbury, CT, USA). A seguir, o selante foi aplicado em
dois incrementos e fotopolimerizado durante 20 segundos cada incremento.
No Grupo III, após a aplicação do sistema adesivo Adper Single Bond 2 de
acordo com o descrito para o grupo II, o selante foi imediatamente aplicado sobre a
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camada de adesivo e ambos materiais foram fotopolimerizados simultaneamente
durante 20 segundos.
Para o Grupo IV foi aplicado o sistema adesivo self-etching Clearfil S3 Bond
(Kuraray), segundo as instruções do fabricante (Quadro 2). O adesivo foi aplicado
sobre o sítio de adesão com o auxílio de uma ponta aplicadora descartável
(Microbrush – Microbrush Corporation, Orlando, FL 32837, USA) para evitar que
houvesse acúmulo de material nas bordas da fita delimitadora, o que poderia
interferir de forma negativa na distribuição das tensões e, consequentemente,
comprometer a validade dos resultados obtidos. Esta fina camada de adesivo foi
fotopolimerizada durante 10 segundos com uma fonte de luz halógena (XL 3000,
3M/ESPE St Paul, MN 55144, USA) com 450 mW/cm2 de potência, medida com um
radiômetro (Demetron Research Corp., Danbury, CT, USA). Em seguida, o selante
foi aplicado em dois incrementos e fotopolimerizado durante 20 segundos cada
incremento.
No Grupo V, após a aplicação do sistema adesivo Clearfil S3 Bond como
descrito para o grupo IV, o selante foi imediatamente aplicado sobre a camada de
adesivo e ambos materiais foram fotopolimerizados simultaneamente durante 20
segundos em dois incrementos (Quadro 3).
Para o Grupo VI (Controle) foi aplicado o selante sem associação com
qualquer sistema adesivo.
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Quadro 2 – Modo de aplicação dos sistemas adesivos testados
Grupos II e III – Adper Single Bond 2

Duas camadas consecutivas do sistema adesivo foram dispensadas sobre a
superfície dental condicionada, e um leve jato de ar comprimido livre de óleo e
impurezas foi aplicado afim de espalhar o adesivo e volatilizar o solvente. A
polimerização foi realizada durante 10 segundos por meio da fonte de luz halógena
de uma unidade fotopolimerizadora de energia de 450mW/cm2.
Grupos IV e V – Clearfil S3 Bond

O sistema adesivo foi aplicado na área delimitada e deixado em repouso por 20
segundos. A seguir, um jato de ar foi aplicado durante 5 segundos. A polimerização
foi realizada durante 10 segundos por meio da fonte de luz halógena de uma
unidade fotopolimerizadora de energia de 450mW/cm2.

Quadro 3 – Tratamentos realizados nos grupos
Grupos Tratamentos
I

Aplicação do selante sem contaminação salivar

II

Condicionamento ácido + Contaminação + Adper Single Bond 2 +
Selante (fotopolimerização individual)

III

Condicionamento ácido + Contaminação + Adper Single Bond 2 +
Selante (fotopolimerização simultânea)

IV

Contaminação + Clearfil S3 Bond+ Selante (fotopolimerização
individual)

V

Contaminação + Clearfil S3 Bond + Selante (fotopolimerização
simultânea)

VI

Condicionamento ácido + Contaminação + Selante
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Para a aplicação do selante, os espécimes foram individualmente acoplados a
uma mesa metálica (Desenvolvida no Houston Biomaterials Research Center,
Houston Dental Branch, Texas, USA) com uma base ajustável (Figura 2A) que
permite pressionar a superfície dental de encontro a uma matriz de teflon®
(politetrafluoretileno) bipartida dotada de um orifício central, formando um cilindro de
4mm de altura, e 3 mm de diâmetro coincidente com o sítio de adesão (Figura 2B).
Com o clindro em posição e devidamente fixado (Figura 2C) o selante foi inserido
utilizando-se uma seringa (Figura 2D), tendo-se o cuidado de evitar a inclusão de
bolhas, até preencher completamente a cavidade cilíndrica da matriz de teflon®
(Figura 2F) em dois incrementos, fotopolimerizados durante 20 segundos cada
incremento, O corpo-de-prova foi, então, retirado da mesa metálica e a matriz
bipartida e a fita isolante foram removidas (Figura 3A-3B), obtendo-se, desta forma,
um cilindro de selante aderido à superfície de esmalte (Figura 3C).
Os espécimes permaneceram em água destilada a 37 ºC em estufa (Olidef
CZ, Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda, Ribeirão Preto – SP,
Brasil) durante 24 horas, e a seguir foram submetidos ao teste de resistência ao
cisalhamento em uma Máquina de Ensaio Universal (Mod. MEM 2000, EMIC Ltda,
São José dos Pinhais - PR, Brasil) (Figura 3D) com velocidade de 0,5mm/min e
célula de carga de 50 Kgf. Os corpos-de-prova foram criteriosamente posicionados
na máquina de ensaios, de modo que a superfície do cilindro selante/esmalte ficasse
sempre perpendicular ao anteparo vertical do equipamento, para que, durante o
teste, o cisalhamento dos cilindros ocorresse apenas no sentido vertical (Figura 3E)
Os valores registrados em Kgf foram convertidos e expressos em valores de
carga/área (MPa), empregando-se a seguinte fórmula:

Figura 2. Seqüência da metodologia empregada
A.

Mesa metálica (vista lateral)

B.

Matriz de teflon bipartida

C.

Mesa metálica com a matriz e o cilindro resina/dente (vista superior)

D.

Inserção do selante na cavidade cilíndrica com o sítio de adesão
delimitado

E.

Selante Fluroshield

F.

Matriz totalmente preenchida com o selante

Figura 3. Obtenção do cilindro de selante, Ensaio de resistência ao
cisalhamento e Aparelho de microscopia eletrônica de varredura
A. Separação da matriz
B. Remoção da fita isolante delimitadora
C. Cilindro de selante aderido à superfície de esmalte (vista lateral)
D. Máquina de Ensaios Universal
E. Vista aproximada da lâmina/dispositivo de preensão/corpo de prova, durante
o ensaio de cisalhamento
F. Microscópio eletrônico de varredura (EVO-50)
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1 Kgf = 9,8 N

(Resistência Adesiva em Kgf) X (9,8 N)

MPa =

Área = πr2 (mm2)

2

Área Adesiva em mm

Após os testes de resistência adesiva, as fraturas foram analisadas sob lupa
estereoscópica (Nikon Inc. Instrument Group, Melville, NY 11747, USA) com 20 X de
aumento, a fim de determinar os tipos de fraturas. Para tanto, foi considerada fratura
adesiva aquela ocorrida na interface esmalte/selante ou sistema adesivo; fratura
coesiva aquela que ocorreu no corpo do material selador (selante resinoso) ou no
esmalte, mantendo a interface intacta; e mista, quando houve rompimento de parte
da união adesiva e ao mesmo tempo ocorreu fratura de massa do material ou do
substrato.
Os valores originais em MPa, obtidos nos ensaios de resistência ao
cisalhamento

foram

inicialmente

analisados

quanto

à

sua

distribuição

e

homogeneidade.
A partir da análise dos resíduos e dos valores amostrais obtidos neste estudo,
os mesmos responderam às pressuposições de normalidade e homogeneidade,
necessárias para a realização de uma Análise Interferencial através do teste
estatístico paramétrico de Análise de Variância. Para análise de comparações
múltiplas foi utilizado o Teste de Fisher (p< 0,05).
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3.4 Análise da Interface Adesiva em Microscopia
Eletrônica de Varredura

Foram selecionados três espécimes de cada grupo, aleatoriamente, para a
realização da análise da interface adesiva em microscopia eletrônica de varredura.
As superfícies a serem analisadas foram removidas dos blocos de resina de
poliéster com o auxílio de discos de carboneto de silício montados em micromotor e
peça-de-mão reta, em baixa-rotação. Para análise em microscopia eletrônica de
varredura, foi realizado o seguinte protocolo: limpeza dos espécimes em ultra-som
(Ultrasonic Clearner T-1449-D. Odontobrás Ind. E Com., 14075-060, Ribeirão Preto
– SP, Brasil) durante 10 minutos; desidratação em graus ascendentes de etanol:
25% (20 min), 50% (20 min), 75% (20 min), 95% (30 min), 100% (60 min). Após a
desidratação, os espécimes foram mantidos a 37 °C em estufa para secagem, com o
objetivo de minimizar as alterações da superfície a ser examinada. Depois da
secagem, os espécimes foram fixados em stubs com fita dupla-face de carbono e a
cobertura com ouro foi feita em aparelho de metalização a vácuo. Uma vez
concluída a etapa de preparação, os espécimes foram levados ao microscópio
eletrônico de varredura (Evo 50® – Carl Zeiss SMT) (Figura 3F), pertencente ao
Laboratório de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. A interface
adesiva foi analisada, em diferentes aumentos. Os achados microscópicos não
foram analisados estatisticamente, tendo em vista que o intuito da análise
morfológica foi a comparação visual e qualitativa das interfaces adesivas.
A metodologia deste trabalho está representada esquematicamente nas
Figuras 4 e 5.

4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS

4.1 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO

As médias obtidas, calculadas em MPa a partir dos valores originais
registrados nos ensaios de resistência ao cisalhamento, bem como os respectivos
desvios-padrão, estão descritos no Quadro 4 e representados graficamente na
Figura 6.
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Quadro 4. Médias da resistência ao cisalhamento (MPa) e desviospadrão obtidos nos grupos experimentais
Grupos

Médias (DP)
I

12,28(4,29)a

II

8,57(3,19)b

III

7,97(2,16)b

IV

12,56(3,11)a

V

11,45(3,77)a

VI

7,47(1,99)b

* Letras semelhantes indicam similaridade estatística

Figura 6. Box Plot: as linhas horizontais no centro das figuras
indicam as médias, as figuras indicam os devios-padrão e as linhas verticais indicam
os valores máximos e mínimos para cada grupo experimental.
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De acordo com os dados obtidos pode-se observar que a contaminação
salivar proporcionou valores mais baixos de resistência adesiva, principalmente no
grupo VI, em que o selante foi aplicado sem a associação com sistema adesivo.
Este grupo foi semelhante estatisticamente aos grupos II e III, onde houve
associação do sistema adesivo total-etch em condições de contaminação salivar sob
dois protocolos de fotopolimerização (individual e simultâneo).
Os grupos I, IV e V, foram semelhantes entre si, notando que os grupos onde
houve associação do sistema adesivo self-etching com o selante em condições de
contaminação salivar os valores obtidos foram semelhantes ao grupo controle
positivo

(selante

sem

contaminação),

independente

do

protocolo

de

fotopolimerização utilizado (individual ou simultâneo).
A avaliação dos tipos de fratura das interfaces adesivas está representada na
Figura 7. Pôde-se observar que as fraturas do tipo coesivas ocorreram apenas para
os grupos IV e V, com uma porcentagem de 40%. As fraturas adesivas ocorreram
em predominantemente nos grupos I, II, III e VI.
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Figura 7. Gráfico representativo do percentual dos tipos de fratura
observados após os ensaios de resistência ao cisalhamento, para cada condição
experimental avaliada.

4.2 Análise da Interface Adesiva em Microscopia
Eletrônica de Varredura
Neste estudo a análise de interface adesiva em microscopia eletrônica de
varredura teve como objetivo realizar uma análise qualitativa destas interfaces. A
título de ilustração foram selecionados dois espécimes de cada grupo (Figura 8-10).

Figura 8. Selante aplicado sobre esmalte na presença e ausência de
contaminação
A. Fratura mista na interface selante/esmalte (grupo I)
B. Maior aumento da figura anterior na região de esmalte (grupo I)
C. Fratura coesiva no selante (grupo II)
D. Maior aumento, observando a fratura no material (selante) (grupo II)

Figura 9. Associação do sistema adesivo Adper Single Bond e do
selante
A. Fratura mista, podendo ser observados o esmalte, o sistema adesivo e
o selante (grupo II)
B. Maior aumento da figura anterior na região de selante e sistema
adesivo (grupo II)
C. Fratura adesiva, observando o esmalte impregnado com o sistema
adesivo (grupo III)
D. Fratura adesiva, na qual podemos observar o sistema adesivo sobre o
selante (grupo III)

Figura 10. Associação do sistema adesivo Clearfil S3 Bond e do selante
A. Fratura adesiva (grupo IV)
B. Maior aumento da figura anterior, notando algumas áreas em que ocorreu
fratura do adesivo (grupo IV)
C. Fratura mista (grupo V)
D. Maior aumento da figura anterior (grupo V)

5 DISCUSSÃO
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A retenção de selantes resinosos ocorre através de um processo
micromecânico estabelecido pela infiltração e posterior polimerização do selante no
interior das microporosidades criadas pelo condicionamento ácido na superfície de
esmalte, formando os chamados prolongamentos ou tags resinosos (Buonocore,
1955). Macro-tags preenchem os espaços ao redor dos cristais de apatita
circundando individualmente cada um deles, enquanto numerosos micro-tags
resultam da inflitração/polimerização da resina dentro dos cristais. Acredita-se que
estes últimos sejam especialmente importantes por proporcionar uma retenção
eficaz da resina ao esmalte (Hashimoto et al., 2003; Inoue et al, 2003; Van
Meerbeek et al., 2003). Em virtude da alta reatividade do esmalte condicionado, foi
descrito na literatura que apenas um segundo de exposição deste substrato à
contaminação com saliva é suficiente para a formação de uma película que obstrui
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as microporosidades (Silverstone et al., 1985) provocando, desta forma, uma
alteração ultraestrutural na morfologia do esmalte condicionado (Hormati et al.,
1980; Silverstone et al., 1985; Borem e Feigal, 1994) impedindo a formação dos tags
de resina responsáveis pela adesão mecânica ao substrato dentário (Hormati et al.,
1980; Silverstone et al., 1985). Portanto, quando a formação dos tags resinosos é
impossibilitada pelo contato inadvertido com umidade e/ou saliva durante o
procedimento de aplicação de selantes de fossas e fissuras, valores de adesão ao
esmalte inferiores são constatados (Hormati et al., 1980; Silverstone et al., 1985; Hitt
e Feigal, 1992; Feigal et al., 1993).
O selante utilizado neste estudo foi o Fluroshield (Caulk/Dentsply, Milford),
que apresenta uma formulação modificada de BIS-GMA e uretano dimetacrilato
diluído. Park et al. (1993) relataram que o monômero uretano pode conferir mais
elasticidade e adesividade à resina do que o monômero BIS-GMA. Estes autores,
utilizando o selante Fluroshield, analisaram em microscópio eletrônico de varredura
a formação de prolongamentos resinosos na estrutura dentária e verificaram que
este selante exibiu formação uniforme e contínua de prolongamentos como crivos
completos em toda a superfície oclusal. O selante Fluroshield é composto de uma
resina fotopolimerizável contendo 50% de carga inorgânica e 2% de fluoreto de
sódio (em peso), bem como um promotor penta-fosfato. Foi relatado que a adição e
subseqüente liberação de flúor do Fluroshield não diminuem sua retentividade
(Sundfeld et al., 1996).
A contaminação ou presença de umidade, muitas vezes, imperceptível pelo
clínico, aspecto relativamente rotineiro quando não há possibilidade do uso do
isolamento absoluto, foi constatado que a força de união entre o selante resinoso e a
superfície contaminada é diminuída drasticamente (Hitt e Feigal, 1992; Choi et al.,
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1997; Fuks et al., 2002; Peutzfeldt e Nielsen, 2004;), o que resultará em
deslocamento total ou parcial a curto prazo. Isto foi comprovado também pelo
presente trabalho no qual observou-se uma redução acentuada na força de união do
selante ao esmalte contaminado por saliva sem associação com sistema adesivos
(Grupo VI: 7,47MPa). Optou-se por utilizar a saliva humana fresca a fim de simular a
possível forma de contaminação clínica (Evans e Silverstone, 1981; Tulunoglu et al.,
1999). Esta contaminação foi realizada por um tempo de 10 segundos para que
fosse simulada uma contaminação salivar não-notada (Thomson et al., 1981).
Alguns métodos têm sido testados para minimizar os efeitos da contaminação salivar
como a lavagem vigorosa da superfície, porém esta não demostrou resultados
favoráveis (Silverstone et al., 1985), enquanto que o recondicionamento da
superfície parece ter fornecido resultados mais satisfatórios (Hormati et al., 1980).
No decorrer das últimas décadas, a aplicação de uma camada intermediária
de agente adesivo sob o selante tem sido sugerida para minimizar os efeitos
indesejáveis da contaminação salivar/umidade sobre a resistência adesiva destes
materiais ao esmalte (Choi et al., 1997; Tulunoglu et al., 1999; Feigal et al., 2000).
Ciamponi et al., 1998 reportaram que o primer favoreceu a penetração do selante
Fluroshield. Um estudo clínico realizado por Feigal et al. (1993) demonstrou maior
retenção de selantes após dois anos de avaliação em esmalte contaminado por
saliva, pela aplicação de uma camada intermediária de adesivo. Uma investigação in
vitro (Borem e Feigal, 1994) demonstrou que a aplicação do adesivo Scotchbond
Dual Cure sob o selante, reduziu a microinfiltração em condições de contaminação
salivar. Feigal et al., em 2000, relataram que a associação do sistema adesivo ao
selante reduziu em 50% o risco de falhas oclusais e em 1/3 as falhas no selamento
das superfícies vestibulares e linguais/palatinas. De acordo com os resultados
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obtidos na presente investigação, a aplicação dos sistemas adesivos (total-etch e
self-etching) previamente a aplicação do selante resultou em um aumento da
resistência ao cisalhamento, que foi significativa para os grupos nos quais o sistema
adesivo self-etching foi utilizado (Grupos IV e V: 12,56 e 11,45 MPa,
respectivamente).
A composição química básica dos selantes não passou por grandes
modificações desde o início de sua introdução, ao contrário dos sistemas adesivos
que tem passado por várias mudanças desde o surgimento do Scotchbond Dual
Cure em 1983 (Simonsen, 2002). Portanto, não é difícil imaginar que tais avanços
dos sistemas adesivos em relação à adesão aos tecidos dentários possam trazer
benefícios quando associados à técnica aplicação de selantes de fossas e fissuras.
Uma explicação para este aumento na resistência adesiva está relacionada à
habilidade

destes

adesivos

em

penetrar nos

micro-espaços

criados

pelo

condicionamento ácido, ou seja, ao alto coeficiente de difusão destes monômeros
(Feigal et al., 2000). Além disso, a composição das últimas gerações dos agentes
adesivos parece ser particularmente adequada para a adesão ao esmalte
contaminado. Estes possuem natureza hidrófila e devem remover a saliva/umidade
da superfície do esmalte, permitindo a infiltração do monômero hidrófilo nas
porosidades do esmalte (Choi et al., 1997; Hebling e Feigal, 2000). Portanto, os
monômeros hidrófilos presentes nos adesivos atuais aumentam o molhamento da
superfície e a penetração da resina (Hebling e Feigal, 2000).
Os sistemas adesivos contemporâneos podem ser divididos em dois grupos,
em relação a sua aplicação clínica: etch-and-rinse e self-etching (Van Meerbeek et
al., 2003). Os primeiros utilizam condicionamento com ácido fosfórico e o primer
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/adesivo em um único frasco, e os últimos combinam agente condicionante/primer
em um frasco e o adesivo em outro, ou os três componente em um único frasco.
Uma completa penetração do agente condicionante nas fissuras é um passo
essencial na retenção de selantes de fossas e fissuras, no entanto, tem sido
reportada uma penetração insuficiente do ácido fosfórico nas fissuras oclusais do
esmalte (Bottenberg et al., 1996). Uma vez que o uso de adesivos hidrofílicos antes
da aplicação do selante aumenta a retenção e diminui a microinfiltração, o uso de
adesivos self-etching parece ser uma alternativa válida para o condicionamento com
ácido fosfórico.
Os sistemas adesivos self-etching foram recentemente introduzidos para
simplificar a adesão ao substrato dentário, uma vez que eliminam os passos de
condicionamento ácido, lavagem e secagem da superfície (Perdigão e Lopes, 2000).
Esta simplificação deve reduzir os erros da técnica empregada com os sistemas
adesivos total-etch, como sobre-condicionamento, sobre-molhamento ou sobresecagem destas superfícies. Estes agentes de união self-etching contém em sua
composição

monômeros

hidrófilos

e

ácidos

capazes

de

simultaneamente

desmineralizar e penetrar a superfície do esmalte. As moléculas reativas nestes
adesivos são ésteres de álcools bivalentes com metacrilato ácido ou ácido fosfórico
ou derivados. Enquanto o fosfato da molécula condiciona o esmalte, o componente
metacrilato está disponível para polimerização e co-polimerização com o agente
adesivo (Hanning et al., 2004). Estes sistemas adesivos self-etching tem sido
classificados em três categorias, de acordo com a acidez do pH: fracos, agressivos e
moderados (Pashley et al., 2001).
Não existe na literatura um consenso a respeito do uso dos adesivos selfetching fracos no esmalte dentário. Alguns autores observaram valores baixos de
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resistência adesiva (Kanemura et al., 1999; Hara et al., 1999), enquanto outros
encontraram valores similares aos obtidos com o uso de sistemas adesivos etchand-rinse (Torii et al., 2002; Hashimoto et al., 2003; Miguez et al., 2004). Estudos
têm demonstrado que os monômeros funcionais nos adesivos self-etching podem
interagir quimicamente com a hidroxiapatita (Yoshida et al., 2000 ; Yoshida et al.,
2004), o que deverá também contribuir para a efetividade de união ao esmalte, a
despeito do baixo poder de condicionamento do primer, o que reduziria a retenção
micromecânica. Torii et al., em 2002, observaram em microscópio eletrônico de
varredura um padrão de condicionamento do esmalte produzido pelos adesivos selfetching como uma fina camada de extensões tipo lâmina, diferente dos padrões de
condicionamento observados com ácido fosfórico (Silverstone et al., 1985). Cada
sistema adesivo self-etching contém um monômero funcional específico que, em
larga extensão, determina o desempenho do material (Yoshida et al., 2004). A forma
molecular do monômero e a taxa de dissolução do cálcio influenciam a eficácia e
estabilidade da adesão. O sistema adesivo self-etching utilizado no presente estudo
é considerado um sistema adesivo self-etching fraco (pH 2,5) (Reis et al., 2007) e
apresenta como monômero hidrofílico ácido funcional o 10-MDP, que apresenta
intensa interação química com a hidroxiapatita (Yoshida et al., 2004). Neste sentido,
Hashimoto et al. (2003) observaram em microscópio eletrônico de transmissão um
padrão de desmineralização com uma camada híbrida fina no esmalte produzida por
adesivos self-etching diferente dos tags resinosos observados com o uso de
adesivos total-etch, no entanto o valores de resistência adesiva encontrados foram
satisfatórios. Portanto, taxas de retenção aceitáveis clinicamente foram encontradas
e provavelmente resultaram de dois fatores: retenção micromecânica e interação
química (Peumans et al. 2005; Perdigão et al., 2005). Pashley et al. (2001) relataram
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não haver correlação entre a força de união dos sistemas adesivos self-etching e
seu pH (fraco, moderado ou forte). Porém, até o momento, não há resposta na
literatura sobre como estes sistemas adesivos self-etching fracos se comportariam
frente às mudanças mecânicas e químicas da cavidade bucal.
Uma importante questão a ser considerada na associação dos sistemas
adesivos e selantes é que uma fina camada de adesivo deve ser conseguida por um
suave jato de ar, uma vez que a espessura desta camada poderá afetar a qualidade
da adesão (Bounocore, 1963). Forças criadas durante o processo de contração
durante a polimerização tendem a expulsar a camada de adesivo do substrato
dentário, sendo assim uma delgada espessura de adesivo ajudaria a minimizar as
alterações dimensionais durante o processo de polimerização (Powers et al., 1979).
Na presente investigação, uma camada fina de adesivo foi conseguida através de
um suave jato de ar, como recomendado pelo fabricante, a despeito das condições
experimentais (sistema adesivo total-etch e self-etching) e do protocolo de
fotopolimerização (Individual ou simultânea).
A literatura existente atualmente sobre selantes de fossas e fissuras
apresenta limitada documentação sobre a associação dos novos adesivos selfetching com selantes resinosos e os existentes apresentam resultados controversos
(Hanning et al., 2004; Al-Sarheed, 2006). Além disso, não se encontrou trabalho
sobre a utilização de sistemas adesivos self-etching aplicados em superfície
contaminada por saliva. Em um estudo clínico, Feigal e Quelhas (2003) compararam
clinicamente, utilizando isolamento relativo, a retenção de selantes em associação a
sistemas adesivos total-etch e self-etching, não observando diferenças na taxa de
retenção após 24 meses. Por outro lado, em um estudo clínico semelhante (Venker
et al., 2004) não foram encontrados os mesmos resultados, concluindo que o
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sistema adesivo self-etching apresentou resultados inferiores comparados aos dos
sistemas adesivos convencionais. Hannig et al., (2004) avaliaram a microinfiltração
quando da associação de sistemas adesivos self-etching ao selante, concluindo que
estes sistemas adesivos são menos efetivos em comparação ao condicionamento
ácido. Al-Sarheed (2006) encontrou um aumento da resistência ao cisalhamento
quando associou o sistema adesivo Prompt L-Pop aos selantes Concise e Dyract
Seal em comparação aos grupos onde realizou somente o condicionamento ácido
previamente à aplicação dos selantes na ausência de contaminação. Os resultados
do presente estudo evidenciaram que a resistência ao cisalhamento dos grupos em
que a associação do sistema adesivo self-etching Clearfil S3 Bond e do selante
Fluroshield foi realizada (m= 12,56 e 11,4 MPa), foi semelhante ao grupo controle
(selante aplicado na ausência de contaminação salivar; m=12,28 MPa).
Um importante dado a ser considerado é que Feigal e Quelhas, 2003,
reportaram que houve uma diminuição no tempo clínico de mais de um terço quando
da associação de selantes e adesivos self-etching. Porém, estudos adicionais in vitro
e, posteriormente, estudos clínicos se fazem necessários no que diz respeito ao uso
destes novos sistemas adesivos como um passo a mais na aplicação de selantes .
Neste trabalho, dois protocolos de fotopolimerização foram testados:
fotopolimerização separada dos sistemas adesivos e do selante e fotopolimerização
simultânea dos dois materiais. Trabalho de Nelson et al. (1992) comparou a
microinfiltração de selantes associados a sistema adesivo total-etch em condições
de

contaminação

conjuntamente

ou

salivar

quando

separadamente

estes
e,

materiais
concluíram

foram
que,

fotopolimerizados
o

protocolo

de

fotopolimerização não alterou os benefícios do sistema adesivo sobre a
microinfiltração de selantes sob contaminação salivar. No presente trabalho,
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observou-se que os grupos da associação do selante com o sistema adesivo Adper
Single

Bond

foram

semelhantes

entre

si

(fotopolimerizaçâo

individual

e

fotopolimerização simultânea: 8,57 e 7,97 MPa, respectivamente). Porém, apesar da
resistência ao cisalhamento no grupo no qual houve a associação do adesivo Adper
Single Bond 2 ao selante (independente do protocolo de fotopolimerização)
apresentar valores maiores comparados ao grupo no qual o selante foi aplicado
isoladamente em condições de contaminação salivar, os valores reportados foram
menores e diferentes do grupo controle (selante sem contaminação salivar). Por
outro lado, Torres et al., em 2005, realizaram um estudo avaliando a resistência ao
cisalhamento e concluíram que em condições de contaminação salivar a
fotopolimerização simultânea do selante e do adesivo etch-and-rinse Prime&Bond
não foi diferente estatisticamente de quando estes materiais foram fotopolimerizados
separadamente e foram semelhantes ao grupo controle (selante aplicado sem
contaminação salivar). Uma justificativa para estes resultados foi teorizada pelos
autores, na qual relataram que a mistura selante/adesivo aumentaria a viscosidade,
mas, devido a natureza hidrofílica do adesivo utilizado, que contém a acetona como
solvente, a umidade do esmalte teria facilitado a infiltração da resina, o que
contrabalanciaria a alta viscosidade da mistura adesivo/selante. Os resultados
diferentes encontrados no presente estudo podem ser explicados em função do
sistema adesivo total-etch utilizado (Adper Single Bond 2), conter a água como cosolvente o que confere uma menor volatilidade comparado a sistemas adesivos que
contém somente a acetona como solvente (Jacobsen e Soderholm, 1995).
Pedigão et al., (2005) avaliaram a resistência à microtração da associação do
sistema adesivo self-etching e dos selantes Clinpro e Delton, quando estes foram
fotopolimerizados

separadamente

e

simultâneamente

sem

a

presença

de
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contaminação, e relataram que a fotopolimerização simultânea do adesivo e dos
selantes resultou em resistência adesiva similar a obtida com o condicionamento
ácido das superfícies. Os resultados da presente investigação mostraram que a
associação do sistema adesivo self-etching (Clearfil S3 Bond) com o selante, após
contaminação

salivar,

promoveu

valores

de

resistência

ao

cisalhamento

semelhantes estatisticamente aos do grupo controle, independente do protocolo de
fotopolimerização (individual ou simultânea: 12,6 e 11,45 MPa, respectivamente).
O padrão de fratura analisado, após o ensaio de resistência ao cisalhamento,
mostrou que na maioria dos espécimes onde o adesivo self-etching foi utilizado,
houve predominância de fraturas coesivas entre o substrato dentário e a camada de
adesivo, em contraste com o encontrado nos grupos I, II, III e VI,onde predominaram
as fraturas adesivas. Estes tipos de fraturas são coerentes com os resultados
obtidos em relação aos ensaios de cisalhamento, pois apresentam uma relação
direta entre o aumento da força de união e o aumento de fraturas coesivas. Cabe
salientar que não há consenso na literatura quanto à adoção de uma classificação
comum para o padrão de fraturas em todos os estudos (Ibarra et al., 2002; De
Munck et al., 2003; Hashimoto et al., 2003).
Vários artigos têm documentado as vantagens da associação de sistemas
adesivos com os selantes resinosos. No entanto, a literatura é escassa em
investigações sobre a associação dos novos sistemas adesivos self-etching com os
selantes resinosos, assim como, o protocolo de fotopolimerização (individual e
simultânea), em condições de contaminação salivar. As implicações clínicas a longo
prazo desta associação e deste protocolo de fotopolimerização na qualidade e
durabilidade da adesão deverá ser investigada. A escassez de estudos utilizando a
mesma metodologia bem como os mesmos materiais foi um obstáculo para a
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realização da discussão com comparações dos resultados obtidos com os da
literatura existente.
Do ponto de vista de redução do tempo clínico, menor complexidade no
tratamento e diminuição da dificuldade no manejo e desconforto do paciente, a
associação dos selantes com os novos sistemas adesivos self-etching apresenta
vantagens sobre o método convencional e sobre a associação com sistemas
adesivos total-etch.
A utilização de uma camada intermediária de adesivo e a provável
implementação dos benefícios alcançados nas últimas décadas, em relação a
composição dos sistemas adesivos em novas formulações de selantes de fossas e
fissuras, é talvez a mais entusiasmante perspectiva para o desenvolvimento de
novos materiais para o selamento de fossas e fissuras, menos sensíveis a umidade
e mais resistentes. De maneira alguma, o presente estudo sugere uma técnica
inapropriada, como o isolamento relativo, para a realização da aplicação de selantes
de fossas e fissuras. Porém, mesmo quando atenção especial é dada para o
controle da umidade/contaminação durante o procedimento de aplicação de
selantes, esta contaminação da superfície condicionada pode acontecer. A
expectativa deste trabalho é aumentar a confiança dos clínicos na aplicação de
selantes, mesmo em condições não ideais.

6 CONCLUSÃO
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6 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos e considerando as limitações de um
estudo “in vitro”, pôde-se concluir que:
 O protocolo de fotopolimerização dos sistemas adesivos (Clearfil S3 Bond
e Adper Single Bond 2) associados aos selante de fossas e fissuras
utilizado não afetou os valores de resistência adesiva ao esmalte
condicionado e contaminado com saliva humana fresca;
 A associação do sistema adesivo self-etching Clearfil S3 Bond ao selante
Fluroshield aumentou a resistência ao cisalhamento em relação aos
grupos nos quais foi utilizado o sistema adesivo Adper Single Bond 2
apresentando valor médio semelhante ao grupo controle, no qual o selante
foi aplicado em condições ideais, na ausência de contaminação salivar.
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