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Objetivo:  O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da simulação do 
desafio cariogênico na resistência de união de sistemas adesivos ao esmalte hígido 
e desmineralizado de dentes decíduos e permanentes. Material e Métodos:  40 
molares decíduos e 40 molares permanentes foram selecionados e alocados 
aleatoriamente em 16 grupos experimentais (n=5) de acordo com o tipo de dente – 
decíduo (DEC) ou permanente (PERM), a condição prévia do esmalte – hígido (HIG) 
ou desmineralizado (DES), o tratamento após o procedimento restaurador - controle 
(C) ou desafio cariogênico (pH) e o sistema adesivo – Adper Single Bond (SB) ou 
Clearfil SE Bond (SE). Os dentes pertencentes aos grupos DES foram submetidos a 
desafio cariogênico por meio de ciclagem de pH previamente aos procedimentos 
restauradores. Para o teste de resistência de união (RU), a porção coronária foi 
seccionada resultando em uma secção vestibular e uma lingual. Após a obtenção de 
superfícies planas nos dentes permanentes, as faces lisas de dentes decíduos e 
permanentes foram abrasionadas em lixa de carbeto de silício de granulação 600 
por 60s. Os sistemas adesivos foram aplicados nas superfícies preparadas e, sobre 
essas superfícies, cânulas de polietileno foram posicionadas para então o sistema 
adesivo ser fotoativado. As cânulas foram preenchidas com resina composta que, 
após a fotoativação, resultaram em cilindros de resina de composta com área de 
0,45 mm² e 1,0 mm de altura os quais foram armazenados em água destiladas a 37° 
C por 24h. Os espécimes pertencentes aos grupos pH, após o procedimento 
restaurador, foram submetidos a simulação do desafio cariogênico por 14 dias. Após 
o período de armazenamento e de cliclagem de pH, os espécimes foram então 
submetidos ao ensaio de cisalhamento (1mm/min) e à avaliação em microscópio 
(400x) para a classificação do tipo de fratura. Os dados obtidos em MPa foram 
submetidos à Análise de Variância (GLM) e as fraturas, ao teste de Qui-quadrado 
(α=0,05). Resultados: A Análise de Variância indicou que não houve diferença 
estatisticamente significante entre os sistemas adesivos. Por outro lado, os 
espécimes pertencentes aos grupos HIG apresentaram maiores valores de RU do 
que os dos grupos DES, bem como os grupos C quando comparados aos grupos 
pH. Grupos PERM obtiveram maiores valores de RU do que DEC, com exceção 
quando esses estavam hígidos, uma vez que a interação entre esses fatores 
mostrou que dentes DEC HIG apresentaram valores similares a PERM HIG.  Não foi 
observada diferença estatisticamente significante entre os grupos para os padrões 
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de fratura que foi predominante adesiva mista. Conclusões:  A simulação do desafio 
cariogênico influencia negativamente a resistência de união em esmalte de dentes 
decíduos e permanentes, independente do tipo de sistema adesivo. O 
comportamento dos sistemas adesivos é similar em esmalte hígido de dentes 
decíduos e permanentes. O esmalte desmineralizado de dentes decíduos resulta em 
menores valores de resistência de união que o de dentes permanentes na mesma 
condição.  
 
Palavras-chave:  Cárie dentária. Esmalte dentário. Dente decíduo. Dente 
permanente. Resistência de união. Sistema adesivo. 

                                                

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

ABSTRACT 
 

Master Dissertation  
Post Graduate Program in Dental Science  

Association with the Post Graduate Program in Odontology of the Federal 
University of Rio Grande do Sul  

Federal University of Santa Maria 
 

INFLUENCE OF THE SIMULATION OF CARIOGENIC CHALLENGE  IN 
THE BOND STRENGTH OF ADHESIVE SYSTEMS TO ENAMEL IN 
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Objective : The purpose of the present study was to evaluate the influence of the 
simulation of cariogenic challenge on bond strength of adhesive systems to sound 
and demineralized enamel of primary and permanent teeth. Material and methods : 
Forty primary molars and forty permanent molars were selected and randomly 
assigned into 16 experimental groups (n=5) according to type of teeth - primary (PRI) 
or permanent (PERM), precondition of enamel – sound (S) or demineralized (DEM), 
treatment after the restorative procedure - control (C) or cariogenic challenge (pH) 
and adhesive system - Single Bond (SB) or Clearfil SE Bond (SE). The teeth from 
groups DES were submitted to cariogenic challenge by pH cycling prior to restorative 
procedures. For the bond strength test, the coronal portion was sectioned resulting in 
buccal and lingual sections. After obtaining flat surfaces of permanent teeth, the 
exposed enamel of permanent and primary teeth were ground with 600 grit SiC 
paper for 60s. The adhesives were applied to prepared surfaces and on these 
surfaces, polyethylene tubes were positioned to then the adhesive systems to be 
polymerized. The tubes were filled with composite resin that, after polymerization, 
resulted in composite resin cylinder with an area of 0.45 mm ² and 1.0 mm height 
which were stored in distilled water at 37 °C for 2 4h. The specimens from groups pH, 
after the restorative procedures, were submitted of the simulation of cariogenic 
challenge for 14 days. After the period of storage and pH cycling, the specimens 
were subjected to shear force (1mm/min) and evaluated under a microscope (400x) 
to classify the type of fracture. The data obtained in MPa were subjected to Analysis 
of Variance (GLM) and fractures, to the chi-square test (α = 0.05). Results:  Analysis 
of Variance showed no statistically significant difference between the adhesive 
systems. On the other hand, specimens from the S groups had higher bond strength 
values than those of DEM groups, as C groups compared to pH groups. PERM 
groups had also higher bond strength values than DEC groups, except when these 
were sound, since the interaction between these factors showed that teeth PRIM S 
had similar values that the PERM S. There was no statistically significant difference 
between groups for the fracture patterns which was predominantly mixed adhesive. 
Conclusions:  The simulation of the cariogenic challenge negatively influences the 
bond strength to enamel of primary and permanent teeth, regardless of type of 
adhesive system. The behavior of adhesive systems is similar to sound enamel of 
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primary and permanent teeth. The demineralized enamel of primary teeth results in 
lower bond strength than permanent teeth in the same condition.  
 
Keywords:  Dental caries. Enamel. Primary tooth. Permanent tooth. Microshear bond 
strength. Adhesive system. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O cenário atual da Odontologia, resultado de importantes modificações nos 

conceitos dos preparos cavitários e da melhor compreensão biológica da doença 

cárie, permite novos caminhos para o tratamento restaurador. Nesta evolução, o 

desenvolvimento dos materiais restauradores com características adesivas tornou-se 

também uma realidade, sendo imprescindíveis para a realização e condução dos 

novos paradigmas.   

Inerente a filosofia de mínima intervenção, a manutenção dos tecidos 

dentários afetados pela lesão de cárie permite, assim, maior preservação da 

estrutura dentária, e instiga dúvidas acerca do comportamento dos sistemas 

adesivos nesses substratos. Apesar do conhecimento e evidências científicas sobre 

a adesão à dentina afetada pela lesão de cárie, ainda verifica-se uma lacuna de 

informações a respeito da adesão ao esmalte que sofreu perda mineral, o que torna 

um desafio à manutenção e durabilidade do procedimento restaurador. 

Neste contexto, as flutuações de pH, responsáveis pelas trocas iônicas 

características do processo dinâmico de desmineralização e remineralização, 

constituem condição desafiadora à longevidade das restaurações pois, a despeito de 

introduzirem mudanças nos substratos, podem manter-se presentes na cavidade 

oral enfraquecendo a união dos sistemas adesivos aos tecidos dentários.   

O estudo dos sistemas adesivos em Odontopediatria é fundamental, uma vez 

que a doença cárie se mantém altamente prevalente na infância, fazendo com que o 

tratamento das lesões de cárie constitua rotina na prática clínica. Todavia, as 

pesquisas sobre sistemas adesivos têm sido focadas em dentes permanentes, 

sendo escassas as informações acerca da resistência de união de sistemas 

adesivos e da estabilidade dessa união em esmalte de dentes decíduos, 

principalmente naquele que sofreu perda mineral.  

Assim, a realização desta pesquisa foi motivada pelo interesse em contribuir 

com o estudo dos sistemas adesivos, no sentido de trazer informações sobre a 

influência da simulação do desafio cariogênico na união ao esmalte, especialmente 

em dentes decíduos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Inúmeros fatores têm contribuído para o marcante declínio nos índices de 

cárie dentária que, no entanto, apontam que esta é uma doença que ainda merece 

atenção, dado o seu acometimento em todas as idades e em diferentes populações 

(AUAD et al., 2009; BÖNECKER; MARCENES; SHEIHAM, 2002). Assim, o 

tratamento da cárie dentária é rotina na prática clínica, bem como as técnicas 

restauradoras, que são os procedimentos de eleição quando há perda substancial 

de tecidos duros levando à necessidade de devolver anatomia, estética e função aos 

dentes acometidos pelas lesões de cárie. 
Essa realidade impulsiona o desenvolvimento de materiais e técnicas 

restauradoras, ao mesmo tempo em que a melhor compreensão da doença cárie 

provoca mudanças nos paradigmas da abordagem das lesões, permitindo, assim, a 

realização de preparos cavitários mais conservadores (KIDD, 2004), com notável 

preservação de esmalte e dentina (SWIFT; PERDIGÃO; HEYMANN, 1995) uma vez 

que é possível apenas a remoção dos tecidos irreversivelmente afetados pela lesão 

de cárie (FUSAYAMA, 1979; WAMBIER et al., 2007).  

Neste contexto, a remoção do tecido cariado limita-se à necessária para que 

se consiga adequada adesão ao esmalte e à dentina (CARDOSO et al., 2008). Essa 

proposta, no entanto, não é recente, dado que desde o final do século XIX 

estudiosos já sugeriam a possibilidade da manutenção de dentina cariada a fim de 

evitar a exposição pulpar. Essa conduta tornou-se popular a partir das décadas de 

60 e 70, com a publicação de grande número de estudos acerca da estrutura da 

dentina cariada antes e após o selamento da cavidade (BJØRNDAL; LARSEN; 

THYLSTRUP, 1997; FUSAYAMA, 1979; MALTZ et al., 2007; WAMBIER et al., 2007) 

e mais recentemente, de pesquisas que avaliaram a união de sistemas adesivos à 

dentina afetada pela lesão de cárie (ERHARDT et al., 2008; KOMORI et al., 2009; 

ZANCHI et al., 2010). 

O uso de materiais restauradores que possibilitem adequado selamento da 

cavidade é, portanto, imperioso e assim, aqueles com propriedades de adesão ao 

esmalte são prioritários. Isso porque, a durabilidade da união na interface 

resina/dentina parece ser dependente também da adesão ao esmalte, uma vez que 
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maiores valores de resistência de união à dentina têm sido encontrados quando se é 

mantido o esmalte circundante (TORKABADI et al., 2009). 

A adesão ao esmalte tem se mostrado um procedimento clinicamente estável 

(KUGEL; FERRARI, 2000) desde a introdução da técnica do condicionamento ácido 

(BUONOCORE, 1955) e menos crítica que à dentina (VAN MEERBEEK et al., 1998).  

No entanto, isso não acontece da mesma maneira quando do uso de 

sistemas adesivos autocondicionantes (ANSARI et al., 2008; BRACKETT et al., 

2008; BURROW et al., 2008; MCLEOD; PRICE; FELIX, 2010). Alguns autores 

relatam que os sistemas adesivos autocondicionantes não são capazes de 

proporcionar valores de resistência de união como os sistemas com 

condicionamento ácido prévio (BOJ et al., 2004; GORACCI et al., 2004; KRIFKA et 

al., 2008; PASHLEY; TAY, 2001;). Contudo, outros trabalhos mostram resultados 

similares entre os dois sistemas quando em esmalte instrumentado (ABDALLA et al., 

2010; KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; OSORIO et al., 2009; SHIMADA et al., 

2002) e, até mesmo, intacto, quando os sistemas adesivos autocondicionantes são 

apresentados em dois frascos (KNIRSCH et al., 2009). Essa semelhança nos 

valores de resistência de união entre os sistemas adesivos ocorre mesmo com a 

utilização de sistemas autocondicionantes classificados, conforme sua acidez, como 

moderados (ABDALLA et al., 2010; BRACKETT et al., 2008; KANEMURA; SANO; 

TAGAMI, 1999), os quais parecem não ser capazes de gerar um padrão de 

desmineralização tão profundo quando comparado ao resultante da aplicação do 

ácido fosfórico em 35% a 37% (KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; PASHLEY; 

TAY, 2001). 

A avaliação dos sistemas adesivos tem sido realizada por meio da 

mensuração da resistência de união (BURROW; NOPNAKEEPONG; 

PHRUKKANON, 2002) e  os testes de tração e cisalhamento foram úteis durante 

décadas para a avaliação desses materiais (PASHLEY et al., 1995). No entanto, o 

grande número de fraturas coesivas, não representativas da real resistência da 

união, exigiu o refinamento da metodologia dos ensaios de tração e cisalhamento 

para a melhor avaliação dos sistemas adesivos contemporâneos (PASHLEY et al., 

1995).  

Griffith (1921) propôs em sua teoria que, para materiais friáveis submetidos a 

uma determinada tensão, quanto maiores forem os espécimes, maior a 

probabilidade de haver defeitos que irão permitir a concentrações de tensões 
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levando a propagação de trincas. Sendo assim, em valores de carregamento mais 

baixos, ocorrerá a fratura desse material (GRIFFITH, 1921). De maneira similar, para 

interfaces adesivas, menores áreas de união resultam em distribuição mais uniforme 

das tensões produzidas durante o teste, evitando as fraturas no substrato durante os 

ensaios mecânicos (SANO et al., 1994). 

Neste contexto, Sano et al. (1994) desenvolveram a metodologia de  

microtração para avaliar a resistência de união dos sistemas adesivos, na qual são 

utilizados espécimes com áreas diminutas, proporcionando uma distribuição mais 

uniforme das tensões pela interface de união. Entretanto, esse não é um método 

fácil de ser empregado em esmalte (ABDALLA et al., 2010; SHIMADA et al., 2002). 

Acredita-se que, por ser o esmalte um substrato friável, as tensões geradas durante 

o preparo dos espécimes podem gerar o rompimento da interface esmalte-resina 

(FOONG et al., 2006).  

Como alternativa ao teste de microtração, foi introduzido o teste de 

microcisalhamento (MCDONOUGH et al., 2002) o qual foi proposto para ser usado 

tanto em dentes decíduos quanto em permanentes.  As principais vantagens deste 

teste são: 1) facilidade de preparo dos corpos de prova; 2) área de adesão 

delimitada pelo uso de um tubo de diâmetro conhecido; 3) tensões geradas mais 

próximas da realidade clínica; 4) redução da ocorrência de fraturas coesivas devido 

à fragilidade inerente ao substrato, que não absorveria parte das tensões geradas 

durante a obtenção dos corpos de prova para microtração e 5) menor número de 

dentes para a realização do estudo (ABDALLA et al., 2010; FOONG et al., 2006; 

MCDONOUGH et al., 2002).   

A maior parte das pesquisas conduzidas até o presente estudo objetivaram 

avaliar a adesão de sistemas adesivos ao esmalte hígido (BOJ et al., 2004; 

GORACCI et al., 2004; KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; KRIFKA et al., 2008; 

MOURA et al., 2009; PASHLEY; TAY, 2001). Contudo, na perspectiva de preservar 

o máximo de tecido dentário durante o preparo cavitário, uma porção significativa de 

esmalte que sofreu perda mineral pode ser mantida e, no entanto, são poucos os 

estudos que avaliam a adesão a esse substrato (WANG; SHIMADA; TAGAMI, 2007). 

O esmalte desmineralizado apresenta zonas distintas com diferentes conteúdos de 

minerais e volume de poros, provenientes do processo dinâmico de 

desmineralização e remineralização (SCHMIDLIN et al., 2004). Entretanto, são 

limitadas as informações de como as modificações ocorridas no esmalte podem 
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interferir no desempenho dos sistemas adesivos (WANG; SHIMADA; TAGAMI, 

2007). Da mesma forma, as oscilações de pH, que apresentam potencial para 

promover a desmineralização dos substratos em torno das restaurações (PINTO et 

al., 2010; SAVARINO et al., 2002; SOUZA et al., 2009; TAKEUTI et al., 2007) e, 

consequentemente, reduzir a união do material restaurador aos tecidos dentários 

(MARQUEZAN et al., 2010; PERIS et al., 2007; ROCHA et al., 2007), também não 

têm sido incluídas no estudo dos sistemas adesivos, apesar da longevidade das 

restaurações ser fortemente influenciada pela estabilidade da união ao esmalte 

(TORKABADI et al., 2009). 

Com o intuito de simular as oscilações de pH e desenvolver laboratorialmente 

lesões de cárie, diferentes modelos experimentais tentam mimetizar uma situação 

mais próxima da condição clínica. Ten Cate e Duijsters (1982) desenvolveram um 

modelo dinâmico de ciclagem de pH e, a partir de então, várias modificações foram 

propostas (FEATHERSTONE et al., 1985; MENDES; NICOLAU, 2004; TEN CATE; 

DUIJSTERS, 1982), bem como o uso de modelos bacterianos (DUMMER; 

EDMUNDS; GREEN, 1982; MARQUEZAN et al., 2009; ZANCHI et al., 2010) e de 

outros métodos químicos de indução de lesões de cárie (SAVARINO, 2002; 

SILVERSTONE, 1968). Entende-se, portanto, que a despeito do método escolhido, o 

objetivo é que o modelo seja capaz de simular o desafio cariogênico, permitindo a 

análise de determinadas propriedades dos materiais restauradores. Assim como as 

tensões térmicas e mecânicas são frequentemente incluídas na análise dos 

sistemas adesivos, as flutuações de pH também podem proporcionar respostas 

laboratoriais mais próximas à realidade clínica quando do estudo desses materiais. 

Por outro lado, a maior parte das pesquisas é realizada com dentes 

permanentes e assim, são poucas as informações sobre a adesão ao esmalte de 

dentes decíduos quando da utilização do teste de microcisalhamento (KNIRSCH et 

al., 2009; SHIMADA et al., 2002). A extrapolação direta dos resultados obtidos em 

dentes permanentes parece não ser possível, uma vez que há diferenças na 

composição e morfologia (BOJ et al., 2004) as quais levam alguns pesquisadores a 

testarem protocolos alternativos de adesão aos substratos de dentes decíduos (BOJ 

et al., 2004; GWINNETT; GARCIA-GODOY, 1992; HOSOYA; GOTO, 1992; OSORIO 

et al., 2010).  
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Assim, após revisão de literatura pertinente ao tema, parece relevante a 

condução de estudos que avaliem o efeito do desafio cariogênico na resistência de 

união ao esmalte hígido e desmineralizado de dentes decíduos e permanentes. 
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3. PROPOSIÇÃO 
 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

 O objetivo geral do presente estudo foi avaliar a influência da simulação do 

desafio cariogênico na resistência de união de sistemas adesivos ao esmalte de 

dentes decíduos e permanentes 

 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 

Avaliar a influência da condição do esmalte – hígido ou desmineralizado na 

resistência de união de sistemas adesivos. 

 

Comparar a resistência de união de dois tipos de sistemas adesivos – 

autocondicionante e com condicionamento ácido prévio - ao esmalte hígido e 

desmineralizado. 

 

Investigar a influência do tipo de dente – decíduo e permanente na resistência 

de união de sistemas adesivos. 

 

Verificar o efeito da simulação do desafio cariogênico após o procedimento 

restaurador na resistência de união de sistemas adesivos ao esmalte hígido e 

desmineralizado de dentes decíduos e permanentes. 
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RESUMO  

 

 

Objetivo:  Avaliar a influência da simulação do desafio cariogênico na resistência de 

união (RU) de sistemas adesivos ao esmalte de dentes decíduos e permanentes. 

Métodos:  80 molares (40 decíduos e 40 permanentes) foram alocados 

aleatoriamente em 16 grupos (n=5) de acordo com tipo de dente – decíduo (DEC) ou 

permanente (PERM), condição prévia – hígido (HIG) ou desmineralizado (DES), 

tratamento após procedimento restaurador - controle (C) ou desafio cariogênico (pH) 

e sistema adesivo – Adper Single Bond (SB) ou Clearfil SE Bond (SE). Os dentes 

pertencentes aos grupos DES foram submetidos a desafio cariogênico previamente 

aos procedimentos restauradores. Cilindros de resina composta (0,45 mm²) foram 

confeccionados sobre superfícies planas em esmalte, que receberam previamente 

um dos sistemas adesivos. Após armazenamento em água destilada por 24 h a 

37°C, os espécimes foram submetidos ao ensaio de ci salhamento (1mm/min). Os 

espécimes dos grupos pH foram submetidos, antes do teste, a desafio cariogênico. 

Os dados em Mpa foram submetidos à Análise de Variância (GLM) (α=0,05). 

Resultados: Não houve diferença estatisticamente significante entre os sistemas 

adesivos. Os grupos HIG apresentaram maiores valores de RU do que os grupos 

DES, bem como os grupos C comparados aos pH. PERM obtiveram maiores valores 

que DEC, exceto quando hígidos, ou seja, DEC HIG apresentaram valores similares 

a PERM HIG. Significância:  O esmalte desmineralizado de dentes decíduos resulta 

em menores valores de RU que o de permanentes na mesma condição. A simulação 

do desafio cariogênico influencia negativamente a RU em esmalte, independente do 

tipo de dente e sistema adesivo.  

 

Palavras-chave: dente decíduo, dente permanente, es malte, cárie dentária, 

resistência de união, sistema adesivo.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

 O constante avanço da ciência da Odontologia adesiva tem proporcionado o 

desenvolvimento de novos sistemas adesivos com a promessa de redução de tempo 

clínico e melhor efetividade. No entanto, embora a determinação do sucesso clínico 

seja essencial, primeiramente esses materiais devem ter sua eficácia testada 

laboratorialmente (SADEK et al., 2005), especialmente em condições críticas, que 

possam expor os materiais restauradores a situações que se aproximem dos 

desafios impostos pelo ambiente oral (MARQUEZAN et al., 2010; PERIS et al., 

2007; PINTO et al., 2010; ROCHA et al., 2007; SAVARINO et al., 2002; TAKEUTI et 

al., 2007) 

As oscilações de pH são eventos constantes e comuns do ambiente oral e 

são capazes de provocar a perda de minerais dos tecidos dentários 

(FEATHERSTONE, 1994). A cárie dentária, doença ainda altamente prevalente 

(AUAD et al., 2009), faz com que a substituição de esmalte e dentina 

desmineralizada seja prática comum na rotina da odontologia. Ademais, a existência 

de materiais restauradores com propriedades adesivas permite maior preservação 

da estrutura dental durante os procedimentos restauradores, especialmente na 

técnica de remoção parcial de dentina cariada (FUSAYAMA, 1979). Isto tem 

impulsionado a avaliação do desempenho de sistemas adesivos à dentina 

cariada/afetada, mas, no entanto, são escassas as pesquisas em esmalte 

desmineralizado (WANG; SHIMADA; TAGAMI, 2007). A investigação da adesão em 

esmalte hígido e desmineralizado torna-se, assim, relevante, uma vez que é 

responsável por estabelecer um adequado selamento da cavidade, e, 

consequentemente, pela longevidade da união (TORKABADI et al., 2009).   

Além disso, as flutuações de pH também constituem um desafio ao 

procedimento restaurador, podendo afetar o tecido dentário em torno da restauração 

(PINTO et al., 2010), com possível comprometimento da união do sistema adesivo 

aos substratos dentários (MARQUEZAN et al., 2010; PERIS et al., 2007; ROCHA et 

al., 2007). Neste contexto, uma vez que a efetividade dos sistemas adesivos está 

diretamente relacionada com a durabilidade da restauração, estudos devem ser 

conduzidos a fim de verificar o comportamento e estabilidade da interface adesiva 
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frente ao desafio cariogênico, já que há poucos relatos na literatura (MARQUEZAN 

et al., 2010; PERIS et al., 2007; PINTO et al., 2010; ROCHA et al., 2007; SAVARINO 

et al., 2002; SOUZA et al., 2009; TAKEUTI et al., 2007). Grande parte desses 

estudos avaliaram a desmineralização em torno das restaurações (PINTO et al., 

2010; SAVARINO et al., 2002; SOUZA et al., 2009; TAKEUTI et al., 2007) sendo 

escassas as informações quando da avaliação da resistência de união 

(MARQUEZAN et al., 2010; PERIS et al., 2007; ROCHA et al., 2007), principalmente 

em esmalte. 

Por outro lado, as diferenças microestruturais e morfológicas entre dentes 

decíduos e permanentes (BOJ et al., 2004) instigam a realização de estudos que 

comparem também o desempenho dos sistemas adesivos nesses dois substratos 

(HALLET; GARCIA-GODOY; TROTTER, 1994; PEUTZFELDT; NIELSEN, 2004; 

SHIMADA et al., 2002), dado que a maioria dos estudos é conduzida somente em 

dentes permanentes (ABDALLA et al., 2010; BRACKETT et al., 2008; FOONG et al., 

2006; KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; SHIMADA; KIKUSHIMA; TAGAMI, 

2002). É de se esperar que, uma vez que dentes decíduos apresentam menor 

quantidade de minerais (MORTIMER, 1970), esta característica seja passível de 

influenciar o desempenho dos sistemas adesivos, ainda mais quando submetidos a 

desafio cariogênico. 

Diante disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da 

simulação do desafio cariogênico na resistência de união ao esmalte hígido e 

desmineralizado de dentes decíduos e permanentes. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1 Seleção e preparo dos dentes 

Foram selecionados 80 dentes hígidos, sendo 40 molares decíduos e 40 

terceiros molares permanentes provenientes de Banco de Dentes, segundo critério 

de inclusão de ausência de lesão de cárie, restauração, trincas ou opacidades. Os 

dentes foram limpos com pasta de pedra-pomes e água, e armazenados em solução 

de cloramina T 0,5% a 4ºC pelo período mínimo de 30 dias. Após, foram alocados 

aleatoriamente em 16 grupos experimentais (n=5), de acordo com o tipo de dente – 

decíduo (DEC) ou permanente (PERM), a condição prévia do esmalte – hígido (HIG) 

ou desmineralizado (DES), o tratamento após o procedimento restaurador – controle 

(C) ou desafio cariogênico (pH) e o sistema adesivo utilizado – Adper Single Bond 

(SB) ou Clearfil SE Bond (SE).  

A porção radicular dos dentes foi removida no plano transversal, 

aproximadamente 1 mm abaixo da junção amelocementária, e a porção coronária foi 

seccionada paralelamente ao longo eixo do dente no sentido mésio-distal com disco 

diamantado em máquina de cortes (Labcut 1010, Extec Co, Enfield, CT, EUA), 

resultando em duas secções (vestibular e lingual). Em seguida, as faces lisas dos 

dentes permanentes foram abrasionadas em politriz (Arotec PL 4, São Paulo, SP, 

Brasil) com lixa de carbeto de silício de granulação 180, sempre sob refrigeração, 

para obtenção de uma superfície plana. Para a padronização da lisura superficial, as 

superfícies de dentes decíduos e permanentes foram então abrasionadas por 60 

segundos com lixa de carbeto de silício de granulação 600.  

 

2.1.1 Desafio cariogênico 

2.1.1.1 Tratamento prévio - Grupos esmalte desmineralizado 

Os dentes pertencentes aos grupos DES foram submetidos a desafio 

cariogênico por meio de ciclagem de pH antes dos procedimentos restauradores. Os 

mesmos foram submetidos individualmente a 14 ciclos de imersão, por 8 horas em 

10 mililitros de solução desmineralizadora ( 2,2 mM de CaCl2, 2,2 mM de NaH2PO4, 

0,05 M de ácido acético, pH ajustado de 4,5 com 1 M de KOH) e por 16 horas em 
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volume idêntico de solução remineralizadora (1,5 mM de CaCl2, 0,9 mM de 

NaH2PO4, 0,15 mM de KCL, pH igual a 7,0), em temperatura ambiente e sem 

agitação (TEN CATE; DUIJSTERS, 1982).  

2.1.1.2 Tratamento após o procedimento restaurador - Grupos desafio cariogênico  

Após os procedimentos restauradores, os espécimes pertencentes aos 

grupos pH foram submetidos a desafio cariogênico, conforme descrito para os 

grupos DES.  

 

2.2 Procedimentos restauradores e Ensaio de Microci salhamento 

Os sistemas adesivos utilizados, bem como suas composições, fabricantes e 

lotes são descritos na Tabela 1. 

Os sistemas adesivos foram aplicados nas superfícies de esmalte expostas, 

conforme orientações dos fabricantes (Tabela 1). Previamente a fotoativação dos 

sistemas adesivos (10 segundos com aparelho Led Olsen, Olsen Ind. e Com. S/A, 

Palhoça, SC, Brasil, 800 mW/cm2), cânulas de polietileno (Micro-bore® Tygon S-54-

HL Medical Tubing, Saint-Gobain Performance Plastics, Akron, OH, EUA) com 1,0 

mm de altura e 0,76 mm de diâmetro interno foram posicionadas sobre a superfície 

do esmalte. Em seguida, a resina composta (Z250, cor A3,5, 3M/ESPE, St. Paul, 

MN, EUA) foi inserida nas cânulas e fotoativada por 20 segundos.  

Os espécimes (esmalte com cilindros de resina composta com área de 

secção transversal de 0,45 mm2) ficaram armazenados em água destilada a 37° por 

24 horas. Decorrido esse período, as cânulas foram removidas com auxílio de uma 

lâmina de bisturi. Os espécimes foram analisados em estereomicroscópio (Stereo 

Discovery V20, Carl Zeiss do Brasil Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil) com aumento 

de 10x, sendo que, os que possuíam bolhas, falhas na interface ou outros defeitos 

foram excluídos. 

Os espécimes foram então adaptados à máquina de ensaios (DL 2000, Emic, 

São José dos Pinhais, PR, Brasil) e um fio de aço de 0,20 mm de diâmetro foi 

utilizado para fazer uma alça em torno da projeção da célula de carga e do cilindro 

de resina composta, mantendo contato com a superfície do esmalte e o mais 

próximo possível da interface adesiva. O ensaio de cisalhamento foi realizado com a 

velocidade de 1mm/min até a fratura. Os espécimes pertencentes aos grupos pH só 
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foram submetidos ao teste de microcisalhamento após 14 dias, correspondentes à 

realização da ciclagem de pH. 

 

2.3 Análise das fraturas 

Após a realização do ensaio, os espécimes foram analisados em microscópio 

óptico com aumento de 400x (HMV II, Shimadzu, Kyoto, Japão) a fim de determinar 

o tipo de fratura. As fraturas foram classificadas como adesiva mista, coesiva em 

esmalte ou coesiva em resina. Somente os espécimes que apresentaram fraturas 

adesivas mistas foram considerados para o cálculo de resistência de união (RU). 

Três espécimes representativos de cada grupo experimental foram 

selecionados para análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV) a fim de 

confirmar os padrões de fratura. Os espécimes foram submetidos à fixação e à 

secagem química em concentrações crescentes de álcool (PERDIGÃO et al., 1996). 

Em seguida, foram metalizados com liga de ouro (Desk II Denton Vacuum, 

Moorestown, NJ, EUA) e analisados em microscópio eletrônico de varredura (JEOL 

A110, Jeol Inc Tec, Tóquio, Japão). 

 

2.4 Análise Estatística 

Os valores de RU em MPa foram submetidos à Análise de Variância (GLM – 

General Linear Models) considerando os fatores tipo de dente, sistema adesivo, 

condição prévia do esmalte e tratamento após o procedimento restaurador, bem 

como as interações entre os fatores. O teste Qui-quadrado foi usado para 

comparação dos padrões de fratura entre os grupos experimentais. O nível de 

significância adotado em todas as análises foi de 5%. As análises foram realizadas 

com o programa SPSS V16 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 



 30

3. RESULTADOS 

 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos, incluindo médias de RU, desvios-

padrão, número de espécimes considerados para o cálculo de RU e número total de 

espécimes testados. 

A Análise de Variância mostrou diferenças estatisticamente significantes para 

os fatores tipo de dente (p<0,001), condição prévia do esmalte (p<0,001) e 

tratamento após procedimento restaurador (p<0,001) (Tabela 3), bem como para a 

interação tipo de dente e condição prévia do esmalte (p=0,002). O fator sistema 

adesivo e as demais interações não foram significantes. 

Dentes decíduos apresentaram menores valores de resistência de união 

quando comparados aos dentes permanentes. No entanto, a interação tipo de dente 

e condição prévia do esmalte mostra que esse evento só ocorreu quando o 

substrato estava desmineralizado (grupos DES) (p<0,001), ou quando esse fator foi 

considerado isoladamente (p<0,001). Dentes decíduos hígidos apresentaram valores 

de resistência de união estatisticamente semelhantes aos dentes permanentes 

(p=0,970).   

 

3.1 Análise dos padrões de fratura 

 As Figuras 1 e 2 apresentam as frequências percentuais de fraturas 

observadas para cada grupo experimental de acordo com o tipo de dente (decíduo e 

permanente). O teste Qui-quadrado não mostrou diferença estatisticamente 

significante para os padrões de fratura entre os grupos experimentais, independente 

se em dentes decíduos (p=0,628) ou permanentes (p=0,943). Observa-se uma 

predominância de fraturas do tipo adesiva mista (Figura 3) (89,30% em dentes 

decíduos e 89,75% em permanentes), enquanto que as fraturas coesivas em resina 

representaram um baixo percentual (10,70% em dentes decíduos e 10,25% em 

permanentes). Não ocorreram fraturas coesivas em esmalte. 
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4. DISCUSSÃO  

 

 

As flutuações de pH constantes e comuns no ambiente oral podem levar a 

perda mineral dos substratos dentários (FEATHERSTONE, 1994) e as alterações 

resultantes, tanto em esmalte como em dentina, representam um desafio à adesão 

(ERHARDT et al., 2008; KOMORI et al., 2009; WANG; SHIMADA; TAGAMI, 2007; 

ZANCHI et al., 2010). Não obstante, o desafio cariogênico, presente na cavidade 

oral após o procedimento restaurador, pode comprometer severamente a 

longevidade da restauração, dado que o esmalte imediatamente adjacente as 

restaurações é mais susceptível a perda mineral (SAVARINO et al., 2002), uma vez 

que há a possibilidade da ocorrência de porosidades, fendas marginais e imperfeita 

adaptação da restauração (SOUZA et al., 2009).  

O presente estudo avaliou a resistência de união de dois sistemas adesivos 

ao esmalte hígido e desmineralizado. O esmalte que sofreu perda mineral prévia ao 

procedimento restaurador (desmineralizado) apresentou valores de RU inferiores 

aos obtidos para o esmalte hígido, provavelmente devido à menor quantidade de 

minerais, maior porosidade na superfície (DAVILA et al., 1975) e ampliação dos 

espaços intercristalinos (SCHMIDLIN et al., 2004). Essas alterações demonstram 

que o esmalte desmineralizado apresenta-se diferente do esmalte hígido, podendo 

levar a um padrão de condicionamento e inflitração de mônomeros não satisfatórios, 

resultando em uma menor resistência de união.  

Estudos prévios mostram que o sistema adesivo Clearfil SE Bond é capaz de 

comportar-se de maneira semelhante aos sistemas adesivos de condicionamento 

ácido prévio quando em esmalte hígido (ABDALLA et al., 2010; BRACKETT et al., 

2008; KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999). Os resultados obtidos neste estudo 

corroboram com os achados de pesquisas anteriores (KANEMURA; SANO; 

TAGAMI, 1999; KNIRSCH et al., 2009; SHIMADA et al., 2002; SHIMADA; 

KIKUSHIMA; TAGAMI, 2002), uma vez que o sistema adesivo autocondicionante 

utilizado obteve desempenho similar ao sistema adesivo com condicionamento ácido 

prévio – Adper Single Bond, e esse evento ocorreu mesmo quando em esmalte 

desmineralizado. Embora esse sistema autocondicionante obtenha somente uma 

interação superficial com o esmalte, promovendo um condicionamento discreto na 
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superfície (MOURA et al., 2009), estudos mostram que não há uma correlação entre 

os valores de resistência de união e o padrão de condicionamento (MOURA et al., 

2009; PASHLEY; TAY, 2001). O resultado obtido com o Clearfil SE Bond pode ser 

atribuído ao fato que esse sistema apresenta em sua composição o monômero 

funcional 10-MDP. Esse monômero é capaz de reagir com o cálcio dos cristais de 

hidroxiapatita, resultando em uma interação química (ERICKSON; BARKMEIER; 

LATTA, 2009). O sal formado é pouco solúvel, e essa baixa solubilidade permite 

uma adesão molecular mais intensa e estável entre a hidroxiapatita e o monômero 

(SHINORA et al., 2009).  

Por outro lado, foi observado que ambos os sistemas adesivos sofreram 

influência da condição prévia do esmalte, uma vez que menores valores de RU 

foram observados ao serem avaliados em esmalte desmineralizado, o que mostra 

que esses sistemas adesivos não são capazes de promover uma adesão similar ao 

esmalte que sofreu perda mineral da mesma forma que ao esmalte hígido. 

A avaliação dos padrões de fratura demonstrou uma predominância de 

fraturas do tipo adesiva mista, independente dos fatores associados, tanto para 

dentes decíduos como permanentes. A ocorrência de fraturas adesivas mistas é 

uma característica do teste de microcisalhamento, no qual poucas fraturas coesivas 

são verificadas, como relatado em estudos prévios (FOONG et al., 2006; WANG; 

SHIMADA; TAGAMI, 2007). Teoriza-se que essa característica seja consequência 

da menor área utilizada para a confecção dos espécimes, no qual resulta em uma 

distribuição mais uniforme das tensões pela interface adesiva durante o ensaio 

mecânico, evitando, assim, fraturas nos substratos (PASHLEY et al., 1995). 

Apesar de a literatura ser controversa em relação à adesão em esmalte de 

dentes decíduos (HALLET; GARCIA-GODOY; TROTTER, 1994; PEUTZFELDT; 

NIELSEN, 2004; SHIMADA et al., 2002), os mesmos se comportaram de maneira 

semelhante aos dentes permanentes quando o esmalte estava hígido. Dentes 

decíduos apresentam uma camada de esmalte aprismático mais evidente que 

dentes permanentes (GWINNETT, 1966), a qual interfere no padrão de 

condicionamento ácido (KNIRSCH et al., 2009). No entanto, a remoção da camada 

de esmalte aprismático pelo preparo deste substrato, através da abrasão, parece ter 

os tornado passíveis de apresentar resultados similares aos obtidos para dentes 

permanentes hígidos. Contrariamente, quando da perda mineral, dentes decíduos 

apresentaram valores inferiores de resistência de união em relação aos dentes 
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permanentes. As demais diferenças microestruturais e morfológicas existentes entre 

esses dois tipos de dentes podem ser as responsáveis por essa diferença 

observada. O esmalte de dentes decíduos é mais fino e contém menor quantidade 

de minerais (MORTIMER, 1970) evidenciando que os mesmos são mais 

susceptíveis as alterações decorrentes do desafio cariogênico e, consequentemente, 

a adesão ao esmalte desmineralizado de dentes decíduos torna-se mais crítica que 

aquela obtida em dentes permanentes na mesma condição.  

A realização da ciclagem de pH após o procedimento restaurador influenciou 

os valores de RU, já que esses foram inferiores aos dos grupos controle. Os 

resultados obtidos estão de acordo com pesquisas prévias as quais já 

demonstraram o comprometimento da união quando essa é submetida ao desafio 

cariogênico (MARQUEZAN et al., 2010; PERIS et al., 2007; ROCHA et al., 2007), 

que também apresenta capacidade de promover desmineralização ao redor da 

restauração (PINTO et al., 2010; SAVARINO et al., 2002; SOUZA et al., 2009; 

TAKEUTI et al., 2007). Especula-se que a desmineralização em torno das 

restaurações seja capaz de modificar o esmalte dentário e a interface adesiva, 

levando ao enfraquecimento da união (PERIS et al., 2007). A realização da 

simulação do desafio cariogênico é capaz de promover a perda de minerais do 

esmalte em profundidade superiores à espessura da camada de adesivo aplicada 

nesse substrato (PINTO et al., 2010), o que pode ser, portanto, uma das possíveis 

explicações para os resultados obtidos no presente estudo. Além disso, o período 

mais longo que os espécimes pertencentes a esses grupos permaneceram imersos 

em solução aquosa pode também ter colaborado para a diminuição dos valores de 

resistência de união (ROCHA et al., 2007). A redução dos valores de resistência de 

união foi independente do sistema adesivo utilizado, contrariando os resultados de 

Savarino et al. (2002) os quais afirmaram que, com a utilização de sistemas 

adesivos de condicionamento ácido prévio há maior resistência a desmineralização 

ao redor das margens da restauração quando comparado aos sistemas adesivos 

autocondicionantes. No entanto, talvez essa menor desmineralização não seja 

suficiente para minimizar a redução dos valores de resistência de união.  

O modelo dinâmico de ciclagem de pH foi o método utilizado para a simulação 

do desafio cariogênico neste estudo. Esse método é considerado adequado para 

simular o processo carioso (MARQUEZAN et al., 2009; TEN CATE; DUIJSTERS, 

1982), uma vez que promove períodos alternados de desmineralização e 
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remineralização (FEATHERSTONE, 1996), além de que as trocas constantes das 

soluções evitam a saturação (MARQUEZAN et al., 2009). No entanto, há evidências 

de que esse modelo de indução de lesões de cárie causa perdas minerais 

subsuperficiais similares, mas não tão profundas como as lesões naturais 

(MARQUEZAN et al., 2009), uma vez que as flutuações de pH no ambiente oral são 

mais intensas e podem ocorrer por períodos mais longos. Neste sentido, as 

condições clínicas parecem ser mais agressivas do que as decorrentes desse 

modelo in vitro, o que pode resultar em um comportamento ainda menos satisfatório 

dos sistemas adesivos quando comparado aos resultados obtidos neste estudo e, 

consequentemente, ter influência negativa ainda maior na longevidade da união.  

Diante dos resultados obtidos, observa-se a necessidade da condução de 

estudos a fim de que se consiga elucidar o comportamento da união ao esmalte que 

sofreu perda mineral e as conseqüências das oscilações de pH na interface adesiva. 

Da mesma forma, investigar novos materiais restauradores com propriedades 

capazes de estabelecer uma união que permaneça estável mediante aos desafios 

provenientes do ambiente oral. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

 Dentro das limitações deste estudo in vitro, é possível concluir que: 

- O esmalte desmineralizado apresenta menores valores de resistência de união 

quando comparado ao esmalte hígido. 

- O sistema adesivo autocondicionante – Clearfil SE Bond – apresenta resultados 

semelhantes aos obtidos com o sistema adesivo com condicionamento ácido prévio 

- Adper Single Bond – quando submetido ao ensaio de microcisalhamento, e ambos 

são influenciados pela condição prévia do esmalte. 

- Dentes decíduos comportam-se de maneira similar aos dentes permanente em 

relação à resistência de união quando o esmalte está hígido. No entanto, 

apresentam valores inferiores quando o esmalte sofreu perda mineral.  

- A simulação do desafio cariogênico após o procedimento restaurador influencia 

negativamente os valores de resistência de união, independente do tipo de dente, 

condição do esmalte ou sistema adesivo. 
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Legenda de figuras e tabelas 
 
 

Figura 1 – Frequências percentuais das fraturas para os grupos experimentais de 

dentes decíduos. 

Figura 2 – Frequências percentuais das fraturas para os grupos experimentais de 

dentes permanentes. 

Figura 3 – Microscopia eletrônica de varredura de espécimes que apresentaram 

fratura do tipo adesiva mista: A) DEC DES SE C; B)PERM HIG SE pH. 

Tabela 1 - Sistemas adesivos e suas respectivas características, composições, 

fabricantes, lotes e técnicas de aplicação. 

Tabela 2 – Médias de resistência de união (MPa), desvios-padrão e número de 

espécimes considerados/obtidos para os grupos experimentais. 

Tabela 3 – Médias de resistência de união e desvios-padrão para os fatores 

isolados. 
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Tabela 1 - Sistemas adesivos e suas respectivas características, composições, 

fabricantes, lotes e técnicas de aplicação. 
 

 Adper Single Bond  Clearfil SE Bond  

 

Característica 

Sistema adesivo de dois passos com 

condicionamento ácido 

Sistema adesivo de dois passos 

autocondicionante 

 

Composição 

Agente condicionador 

ácido fosfórico 35% 

 

Bis-GMA, HEMA, dimetacrilatos, 

copolímero dos ácidos poliacrílico e 

poliitacônico, água, etanol e 

fotoiniciadores 

Primer - MDP, HEMA, 

dimetacrilatos hidrofílicos, 

canforoquinona, água, N,N-

dietanol-p-toluidina 

Bond - MDP, HEMA, Bis-GMA, 

dimetacrilatos hidrófobos, 

canforoquinona N,N-dietanol-p-

toluidina, sílica coloidal 

Fabricante 
3M/ESPE 

St. Paul, MN, EUA 

Kuraray Medical Inc. 

Tóquio, Japão 

Lote 9UN 2011-12 
Primer – 00896A 2011-08 

Bond - 01321A 2011-08 

Técnica de 

aplicação 

- Condicionamento prévio do 

substrato com gel ácido fosfórico por 

15 s, seguido de lavagem com spray 

ar-água durante 30 s; 

- Aplicação de duas camadas de 

adesivo de forma ativa por 15 s; 

- Aplicação de jato de ar por 5 s. 

- Aplicação do primer;  

- Repouso por 20 segundos; 

- Jatos de ar por 5 s;  

- Aplicação do adesivo seguido de 

leve jato de ar. 

 

Abreviações: Bis -GMA: bisfenol -A digicidilmetacrilato; HEMA: 2-hidroxietil metacrilato; 

MDP: 10-metacriloxidecil diidrogênio fosfato. 
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Tabela 2 – Médias de resistência de união (MPa), desvios-padrão e número de 

espécimes considerados/obtidos para os grupos experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 
Adesivo 

Decíduo Permanente 

Controle  Ciclagem de pH  Controle  Ciclagem de pH  
HIG DES HIG DES HIG DES HIG DES 

Single 
Bond 

25,81(4,77) 
21/22 

15,36(6,78) 
15/19 

21,04(4,72) 
18/21 

11,02(4,05) 
15/18 

26,74(4,61) 
28/30 

21,64(8,12) 
31/35 

23,13(8,30) 
26/30 

17,92(9,62) 
29/31 

Clearfil 
SE 

Bond 

26,45(5,77) 
19/21 

14,09(4,66) 
19/20 

23,02(5,79) 
18/19 

13,65(8,81) 
17/19 

26,20(4,65) 
28/30 

19,05(10,15) 
24/27 

22,22(6,55) 
25/29 

17,38(9,22) 
28/32 
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Tabela 3 – Médias de resistência de união e desvios-padrão para os fatores 

isolados. 

Fatores   Média de R.U.  p Valor  

Tipo de dente Decíduo 
Permanente 

19,2(8,17)a 

21,8(8,46)b <0,001 

Condição prévia do 
esmalte 

Hígido 
Desmineralizado 

24,5(6,08)a 

17,2(8,86)b <0,001 

Tratamento após 
procedimento 
restaurador 

Controle 
Ciclagem de pH 

22,5(7,88)a 

19,1(8,65)b <0,001 

Sistema adesivo Clearfil SE Bond 
Adper Single Bond 

20,5(8,49)a 

21,1(8,38)a 0,919 

   *Letras iguais indicam ausência de diferença estatisticamente significante na comparação de cada    
    fator. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 – Frequências 

dentes decíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HIG SB   

C

HIG SE    

C

 percentuais das fraturas para os grupos experiment

HIG SB 

pH

HIG SE 

pH

DES SB   

C

DES SE   

C

DES SB 

pH

DES SE 

pH

44

 

percentuais das fraturas para os grupos experimentais de 

DES SE 

pH

Coesiva em 

resina

Adesiva Mista



 

Figura 2 – Frequências 

dentes permanentes 
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Figura 3 – Microscopia eletrônica de varredura de espécimes que apresentaram 

fratura do tipo adesiva mista: A) DEC DES SE C; B)PERM HIG SE pH. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

 O desenvolvimento e introdução de novos materiais restauradores, atrelado a 

filosofia de mínima intervenção, proporciona alternativas para o tratamento das 

lesões de cárie e tem despertado interesse pelo estudo das características dos 

tecidos afetados por essas lesões, os quais são mantidos após o preparo cavitário, 

uma vez que diferem dos tecidos hígidos por apresentam modificações estruturais e 

na composição (BJØRNDAL; LARSEN; THYLSTRUP, 1997; FUSAYAMA, 1979; 

MALTZ et al., 2007; WAMBIER et al., 2007).  . 

Neste contexto, as pesquisas conduzidas para avaliação dos sistemas 

adesivos se preocupam também em verificar o comportamento desses materiais nos 

substratos acometidos pela lesão de cárie. Os estudos realizados até a presente 

pesquisa objetivaram verificar o desempenho dos sistemas adesivos à dentina 

cariada, mostrando resultados menos satisfatórios quando da adesão a esse 

substrato (ERHARDT et al., 2008; KOMORI et al., 2009; ZANCHI et al., 2010). 

Entretanto, evidencia-se a escassez de estudos que avaliam a resistência de união 

em esmalte desmineralizado (WANG; SHIMADA; TAGAMI, 2007). O esmalte que 

sofreu perda mineral, resultante das oscilações de pH inerentes a cárie dentária, 

apresenta características distintas do esmalte hígido, com áreas com diferentes 

conteúdos minerais, volume de poros, bem como ampliação dos espaços 

intercristalinos (SCHMIDLIN et al., 2004). Tais modificações parecem ser as 

responsáveis pelos resultados obtidos no presente estudo, no qual foram verificados 

valores inferiores de resistência de união quando o esmalte estava desmineralizado.  

Assim como os substratos afetados pela lesão de cárie apresentam 

resultados não tão satisfatórios de resistênica de união, as oscilações de pH, 

presentes na cavidade oral após o procedimento restaurador, podem influenciar o 

comportamento da interface adesiva. A literatura mostra que há perda de mineral em 

torno das restaurações proveniente do processo dinâmico de desmineralização e 

remineralização (PINTO et al., 2010; PEREIRA; INOKOSHI; TAGAMI, 1998; 

SAVARINO et al., 2002; SOUZA et al., 2009), resultando na redução dos valores de 

resistência de união (PERIS et al., 2007; ROCHA et al., 2007). Os resultados 

reportados neste estudo confirmam os achados de pesquisas prévias, 
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acrescentando à literatura informações sobre o efeito dessas oscilações na 

resistência de união em esmalte. A escolha do modelo dinâmico de ciclagem de pH 

para a simulação do desafio cariogênico ocorreu por esse já ser um método 

consagrado (MARQUEZAN et al., 2009; TEN CATE; DUIJSTERS, 1982). Uma vez 

que os grupos submetidos ao desafio cariogênico apresentaram menores valores de 

resistência de união, confirma-se que a metodologia utilizada para indução de lesões 

de cárie também é adequada para testar a união adesiva. Considerando essas 

informações, e tendo em vista as limitações inerentes a um estudo in vitro, pode ser 

sugerido que o desafio cariogênico influencia negativamente o desempenho dos 

sistemas adesivos. 

Os sistemas adesivos contemporâneos, classificados como sistemas com 

condicionamento ácido prévio ou autocondicionantes, são frequentemente avaliados 

em esmalte hígido. No presente estudo verificou-se que o sistema adesivo 

autocondicionante de dois frascos bem como o sistema com condicionamento 

ácidos prévio são capazes de obter valores similares de resistência de união, a 

despeito da literatura ainda ser controversa quando da avaliação de sistemas 

autocondionantes em esmalte (ABDALLA et al., 2010; BOJ et al., 2004; 

KANEMURA; SANO; TAGAMI, 1999; PASHLEY; TAY, 2001; SHIMADA et al., 2002). 

Acredita-se, no entanto, que algumas características na composição do sistema 

adesivo avaliado permita que o mesmo apresente adesão química ao substrato, 

além da adesão micromecânica, resultando em um desempenho semelhante ao dos 

sistemas com condicinamento ácido prévio (ERICKSON; BARKMEIER; LATTA, 

2009). A escolha dos dois sistemas adesivos utilizados deve-se ao fato de 

frequentemente esses materiais serem considerados como controle na avaliação de 

outros sistemas (padrão-ouro) (PERDIGÃO; LOPES; GOMES, 2008). Isto porque o 

escopo desta pesquisa foi verificar a influência do desafio cariogêncio na união de 

sistemas adesivos com desempenho já conhecido em esmalte hígido e sem 

envelhecimentos da interface adesiva. 

Com respeito a comparação entre dentes decíduos e permanentes, essa 

torna-se relevante a medida que a ampla utilização de materiais adesivos em dentes 

decíduos leva ao questionamento do desempenho destes materiais assim como  em 

dentes permanentes. As características estruturais e morfológicas dos dentes 

decíduos, como menor quantidade de mineral e esmalte mais fino (MORTIMER, 

1970), podem sugerir que a perda mineral mais intensa nesse substrato, seja 
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responsável pelos  menores valores de resistência de união comparados aos obtidos 

em  dentes permanentes quando o esmalte estava demineralizado. Sendo assim, 

resultados encontrados de resistência de união para dentes permanentes não 

devem ser extrapolados  diretamente para dentes decíduos. 

 No presente estudo utilizou-se o teste de microcisalhamento, já que a 

literatura afirma que os “micro” testes são os mais indicados para as avaliações dos 

materiais contemporâneos em virtude dos altos valores de resistência de união 

obtidos, que não são possíveis de serem mensurados com tanta precisão em testes 

considerados “macros” – como cisalhamento e tração (PASHLEY et al., 1995). Para 

esmalte, especialmente, o teste de microtração parece não ser tão adequado, uma 

vez que o preparo dos espécimes introduz inúmeros defeitos nos substrato, como 

trincas que, ao se propagarem, resultam em fraturas mesmo com valores de 

carregamentos mais baixos do que os esperados. Alguns trabalhos já avaliaram a 

influência de parâmetros do teste de microtração nos valores de resistência de união 

e verificaram que o esmalte sofre mais com o preparo das espécimes do que a 

dentina, fato que ocorre devido a uma característica inerente a esse substrato: a 

friabilidade (SADEK et al., 2005). Quando da realização do teste de 

microcisalhamento, não há a necessidade de cortes para a confecção dos 

espécimes, evitando, assim, a formação e propagação de trincas. O recente estudo 

de El Zohairy et al. (2010) comparou os dois métodos em esmalte e verificou que o 

teste de microcisalhamento é capaz de classificar mais adequadamente os sistemas 

adesivos, uma vez que conseguiu discrimar de forma mais evidente as diferenças 

entre eles. Sendo assim, parece adequada que a avaliação de resistência de união 

ao esmalte seja mensurada com o teste de microcisalhamento, por oferecer 

condições mais favoráveis para a confecção dos espécimes, proporcionando 

resultados mais fidedignos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Dentro das limitações deste estudo in vitro, é possível concluir que: 

 

- O esmalte desmineralizado apresenta menores valores de resistência de união 

quando comparado ao esmalte hígido. 

 

- O sistema adesivo autocondicionante – Clearfil SE Bond – apresenta resultados 

semelhantes aos obtidos com o sistema adesivo com condicionamento ácido prévio 

- Adper Single Bond – quando submetido ao ensaio de microcisalhamento, e ambos 

são influenciados pela condição prévia do esmalte. 

 

- Dentes decíduos comportam-se de maneira similar aos dentes permanente em 

relação à resistência de união quando o esmalte está hígido. No entanto, 

apresentam valores inferiores quando o esmalte sofreu perda mineral.  

 

- A simulação do desafio cariogênico após o procedimento restaurador influencia 

negativamente os valores de resistência de união, independente do tipo de dente, 

condição do esmalte ou sistema adesivo. 
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