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RESUMO 

 

 

Lourenço ASC. Análise in vitro da resistência de união da resina composta contendo 

biomaterial S-PRG(Ionômero de Vidro com Superfície Pré-Ativada) à dentina erodida 

[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 

2017. Versão Corrigida. 

 

 
O tratamento da erosão dental transformou-se no novo desafio do século XXI e a 

restauração direta com resina composta é uma das opções de tratamento para lesões 

severas, em que há comprometimento estético e funcional. Dentro desse contexto, 

novos materiais restauradores têm sido avaliados, como materiais contendo flúor em 

sua composição. Desta forma, o presente estudo teve como por objetivo avaliar in 

vitro a resistência de união da resina composta contendo ou não biomaterial S-PRG 

(Ionômero de Vidro com Superfície Pré-Ativada) à dentina erodida. A dentina oclusal 

planificada de 30 molares humanos (n=15) teve metade de sua face protegida com 

verniz ácido resistente (dentina hígida – grupo controle), enquanto na outra metade 

foi produzida uma lesão de erosão através da ciclagem em ácido cítrico 0,05 M (pH 

2,3, 10 minutos, 6x/dia) e solução supersaturada (pH 7,0, 60 minutos entre os ataques 

ácidos). Em cada substrato, foram testados dois sistemas adesivos (um 

autocondicionante e outro com condicionamento prévio) e duas resinas compostas - 

uma com nanopartículas (Z350-3M/ESPE) e uma que contém biomaterial S-

PRG(Ionômero de Vidro com Superfície Pré-Ativada)  em sua composição (Beautifil II 

-Shofu Inc.). Foram, então, confeccionados cilindros de resina composta, os quais 

foram submetidos à avaliação da Resistência de União através do ensaio de 

microtração, após armazenamento em água por 24 horas. A análise do padrão de 

fratura foi realizada em microscópio ótico (40x). Os valores obtidos de resistência de 

união (MPa) foram submetidos aos testes de ANOVA (dois fatores) e de comparações 

múltiplas de Tukey (p<0,05). De acordo com os resultados, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre a interação substrato e materiais restauradores 

(p=0.711). No entanto, houve diferença entre os substratos (p<0,001) e os materiais 

restauradores (p=0,002) avaliados. Quanto à resistência de união, os valores obtidos 

foram: G1 (47,5 ± 12,2 MPa), G2 (34,1 ± 15,8 MPa), G3(31,0 ± 8,3 MPa) e G4 (15,5 ± 

13,6 MPa). Os resultados, revelaram uma diferença estatisticamente significante nos 



 

 

substratos avaliados e materiais restauradores. Dentro dos limites do presente estudo, 

conclui-se que a resistência de união no substrato erodido é inferior ao substrato 

hígido e que o sistema adesivo autocondicionante contendo biomaterial S-

PRG(Ionômero de Vidro com Superfície Pré-Ativada) resulta em menor resistência de 

união da resina composta à dentina hígida ou erodida. 

 

 

Palavras-chave: Biomaterial S-PRG(Ionômero de Vidro com Superfície Pré-Ativada).  

Erosão. Resistência de União. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Lourenço ASC. In vitro analysis of the bond strength of composite resin containing 
biomaterial S-PRG(Surface Pre-Reacted Glass) to eroded dentin [dissertation]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão 
Corrigida. 
 

 

The treatment of dental erosion has become the new challenge of the 21st 

century and direct restoration with composite resin is one of the treatment options for 

severe injuries, in which there is aesthetic and functional impairment. Within this 

context, new restorative materials have been introduced containing fluoride in their 

composition. In this way, the objective of the present in vitro study was to evaluate the 

bond strength of composite resin containing or not biomaterial (S-PRG- Surface Pre-

Reacted Glass ) to the eroded dentine. Planned occlusal dentin of 30 human molars 

(n = 15) had half of its surface protected with acid resistant varnish (sound dentin - 

control group), while on the other half an erosion lesion was produced by cycling in 

0.05 citric acid M (pH 2.3, 10 minutes, 6x/day) and supersaturated solution (pH 7.0, 60 

minutes between acid attacks). On both eroded and non-eroded substrates, two 

adhesive systems (one self-etching and one with pre-conditioning) and two composite 

resins (one with nanoparticles (Z350-3M / ESPE) and one containing biomaterial S-

PRG(Glass Ionomer with Pre-Activated Surface) (Beautifil II-Shofu Inc.)) were tested. 

Then, composite resin cylinders were built and, after storage in water for 24 hours, 

were submitted to shear bond strength evaluation under microtensile bond test. The 

analysis of the fracture pattern was performed under an optical microscope (40x). The 

obtained values of shear bond strength (MPa) were submitted to ANOVA (two factors) 

and Tukey multiple comparisons tests (p<0.05). According to the results, there was no 

statistically significant difference between substrate interaction and restorative 

materials (p = 0.711). However, there was a difference between the substrates (p 

<0.001) and the restorative materials (p = 0.002) evaluated. The values obtained were 

G1 (47.5 ± 12.2 MPa), G2 (34.1 ± 15.8 MPa), G3 (31.0 ± 8.3 MPa) and G4 (15 , 5 ± 

13.6 MPa), with a statistically significant difference in the evaluated substrates and 

restorative materials. The results, revealed a statistically significant difference in the 

evaluated substrates and restorative materials. According to the limits of the present 



 

 

study, it was concluded that the bond strength in the eroded substrate is inferior to the 

sound substrate and that the self-etching adhesive system containing S-PRG(Surface 

Pre-Reacted Glass) biomaterial results in lower bond strength of the composite resin 

to the sound or eroded dentin. 

 

 

Keywords: Biomaterial S-PRG(Surface Pre-Reacted Glass). Erosion. Union 

resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A erosão dental é um processo químico, caracterizado pela dissolução dos 

tecidos duros dentais, decorrente da exposição a uma variedade de ácidos de origem 

não-bacteriana (Lussi et al., 2011). Fatores intrínsecos como refluxo gastroesofágico, 

regurgitações resultantes de transtornos alimentares como anorexia e/ou bulimia 

estão associados a esta patologia, também a fatores extrínsecos, que são mais 

comuns hoje em dia, devido a dietas ácidas decorrentes de alimentações saudáveis 

ou a condições relativas a profissão. (Zero, 1996; Ten Cate; Infeld, 1996).  

Essa desordem da estrutura dentária tem sido uma das grandes preocupações 

dos cirurgiões dentistas na atualidade, pois sua prevalência tem aumentado 

significativamente na população, juntamente com o crescimento dos índices de 

indivíduos com distúrbios alimentares, refluxo gastroesofágicos, e do consumo de 

alimentos industrializados (Zero, 1996; Cavalcanti et al., 2010; Salas et al., 2015).  

 Os fatores que geram a erosão dentária podem ser múltiplos, mas após o seu 

diagnóstico medidas devem ser tomadas para evitar sua progressão ou mesmo para 

tentar restabelecer a função e a estética dos dentes comprometidos (Carvalho et al., 

2015). Nesse intuito, muitas vezes, técnicas restauradoras diretas são indicadas sobre 

as superfícies afetadas, sendo realizadas sobre o esmalte ou, em casos mais 

avançados, sobre a dentina, seguindo o conceito da Odontologia Minimamente 

Invasiva por ser um procedimento mais conservador (Carvalho et al., 2015; Attin; 

Whegehaupt, 2014).  

 Apesar da  evolução tecnológica ter sido grande nos últimos anos no que diz 

respeito a materiais restauradores adesivos, ainda é um desafio conseguir uma 

adesão igualmente efetiva nos diferentes tecidos dentários, sendo a dentina o 

substrato mais crítico para adesão (Van Meerbeek  et al., 2011).  

 Dentre os sistemas adesivos existentes no mercado e de interesse no contexto 

do controle do processo de desmineralização do substrato dental, os sistemas 

adesivos fluoretados, que podem liberar íons flúor (Ayres, et al., 2015;McCabe et al., 

2002), diferenciam-se dos demais materiais restauradores por sua capacidade de 

penetrar na dentina e constituir uma fonte de fluoretos mais efetiva (Featherstone et 

al., 1986; Ferracane et al., 1998; Han et al.; 2002). Entretanto, não se sabe se a 

concentração de fluoretos liberada seria capaz de exercer algum benefício para a 



 

 

dentina, quer seja na inibição da desmineralização ou na ativação da remineralização 

da dentina. O real papel da liberação de flúor em materiais restauradores na 

prevenção da erosão ainda não é totalmente conhecido (Soares et al., 2012). 

 Nesse contexto, uma resina composta contendo o biomaterial S-PRG (Surface 

Pre-Reacted Glass / Ionômero de Vidro com Superfície Pré-Ativada, tecnologia 

patenteada e exclusiva GIOMER-SHOFU Inc., Kyoto, Japan), foi desenvolvida com 

propósito de ter as propriedades muito parecidas com a de um cimento de ionômero 

de vidro em muitos aspectos e, ao mesmo tempo, ter propriedades físicas de um 

compósito.  

A vantagem do material é possuir uma tecnologia que contêm partículas de carga 

S-PRG, que são partículas que oferecem funcionalidades especiais ao compósito, 

como a liberação de seis diferentes íons - fluoreto, sódio, estrôncio, alumínio, silicato 

e borato - conhecidos por possuírem propriedades bioativas (Gordan et al., 2007), 

fluoreto atua no processo de des-remineralização, antibacteriano, converte 

hidroxiapatita em fluoroapatita para melhorar a resistência ácida, o  estrôncio converte 

a hidroxiapatita em estrocio-apatita, atua na hipersensibilidade dentinária, alumínio e 

o sódio  melhoram radiopacidade, o  silicato é um forte indutor  da remineralização da 

matriz dentinária, borato possue propriedades bactericidas (Nakajima et al.,2003; 

Nikaido et al., 2011) 

. O Biomaterial S-PRG é formado por  partículas de vidro pré-ativadas e por uma 

reação ácido-base entre o flúor boro-alumino-silicato de vidro. Este processo é obtido 

pela reação das partículas de vidro àcido-reativo contendo fluoreto, com poliácidos, 

na presença de água (Gordan  et al., 2007). A carga S-PRG libera e recarrega flúor e, 

por esse motivo, o material é capaz de proporcionar efeitos significativos na 

remineralização, inibir o metabolismo de carboidrato no biofilme, promovendo a 

neutralização do ácido na cavidade oral, e podendo controlar o processo de 

desmineralização do substrato dental (Gordan et al., 2007; Moretto et al., 2011;  

Shiozawa, et al., 2014).  

A literatura revela que os estudos sobre a adesão desse material ao substrato 

dental são, em sua grande maioria, em superfícies hígidas ou desmineralizadas pela 

formação de lesões de cárie secundária (Ayres, et al., 2015). Diante do exposto, este 

estudo in vitro tem por objetivo avaliar a resistência de união das restaurações de 

resina composta, contendo ou não biomaterial S-PRG, às superfícies dentinárias 

hígida e erodida.   



 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

  

 2.1 Erosão Dental  

 

 

Os avanços científicos na Odontologia, os conceitos de promoção de  saúde 

bucal e o aumento da expectativa de vida têm contribuído para a maior manutenção 

dos elementos dentais na cavidade bucal (Lussi et al., 2015). Uma das mais 

significativas contribuições em termos de saúde bucal foi o entendimento da cárie 

dental como doença e o seu tratamento e prevenção com o uso de flúor, tendo ambas 

uma importância significativa no declínio da doença, embora o uso isolado dos 

produtos fluoretados não impeçam o desenvolvimento da lesão de cárie, apenas 

reduza a sua progressão (Cury et al., 2015). 

Em compensação, a idade, stress, traumas crônicos de escovação, bebidas 

ácidas ou  alimentos ácidos, ação erosiva dos ácidos seguida de escovação imediata, 

transtornos alimentares e gástricos, hábitos parafuncionais, xerostomia, inflamação 

gengival aguda ou crônica e exposição radicular pela retração de tecido periodontal 

são os fatores de risco mais relatados que contribuem para o surgimento de lesões 

não cariosas, que se caracterizam pela perda de estrutura dental (Scheutzel, 1996; 

ten Cate; lmfeld, 1996; Wang; Lussi , 2010). Estas vêm se tomando cada vez mais 

frequentes na rotina odontológica (Scheutzel, 1996; ten Cate; Imfeld, 1996; Wang; 

Lussi, 2010; Lussi et al., 2011) e tem sido uma das grandes preocupações dos 

cirurgiões-dentistas na atualidade, pois sua prevalência tem aumentado 

significativamente na população (Zero, 1996; Cavalcanti et al., 2010; Salas et al., 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2.1 - Diagrama traduzido proposto por Lussi et al. (2011) correlacionando os fatores 
comportamentais, químicos e biológicos envolvidos no desgaste dental, ao longo do tempo 

  
 

    

  

 

 

 

Nas lesões não cariosas, a perda de tecido mineralizado é um processo 

fisiológico que ocorre durante toda vida, porém, pode ser considerada patológica 

quando o grau dessa destruição torna-se excessivo, causando problemas funcionais 

e/ou estéticos, podendo ocasionar sensibilidade dental para o paciente (lmfeld, 1996; 

Scheutzel, 1996; Zero, 1996; Barbour et al., 2011; Lussi et al., 2011). 

Dentre as principais formas de desgaste dental, destaca-se a erosão, uma 

alteração provocada pelo amolecimento e subsequente perda superficial de 

estrutura dentária devido, sobretudo, à ação química de substâncias ácidas, sem 

envolvimento de microrganismos, e que pode envolver inúmeros processos na 

cavidade bucal (Eccles, 1979; Imfeld, 1996; Zero, 1996; Federlin et al., 1998; kato 

e t  a l . , 2009; Lussi et al., 2011). 

A erosão dental é um processo químico, caracterizado pela dissolução dos 

tecidos duros dentais, decorrente da exposição a uma variedade de ácidos de 

origem não-bacteriana (Imfeld ,1996; Lussi et al., 2011). Uma patologia comumente 

associada a fatores intrínsecos, como vômitos recorrentes ou regurgitações 

decorrentes de desordens alimentares (anorexia e/ou bulimia) ou de doença do 

refluxo gastroesofágico, respectivamente. Também pode estar associada a fatores 

extrínsecos, os quais estão diretamente relacionados a uma dieta ácida ou a 

condições inerentes à profissão (Zero, 1996; ten Cate; lmfeld, 1996). Sua etiologia é 

2011, Lussi et al.  



 

 

complexa e multifatorial, envolvendo fatores químicos, biológicos e comportamentais 

(Lussi et al., 2006). 

A lesão por erosão dental se inicia com um primeiro ataque por ácido ao 

substrato dentário, resultando na perda da integridade estrutural e resistência 

mecânica, fase esta em que ocorre o amolecimento superficial do esmalte seguido 

por uma perda de volume. Esse processo é acompanhado por uma contínua 

dissolução dos cristais de hidroxiapatita atingindo, dessa forma, a dentina (Lussi et al., 

2011). Sabe-se que esmalte e dentina se diferem histológica e biologicamente. O 

esmalte dentário contém menos mineral solúvel que a dentina por isso, a erosão tende 

a ser mais lenta no esmalte (Lussi et al., 2011; Shellis et al., 2011). Tal qual a dentina 

acometida pela cárie, a erosão dentária pode conduzir a uma formação de dentina 

reparadora ou reacionária(Lussi et al., 2011). 

O mecanismo de evolução da erosão dentária em dentina ainda não está 

completamente elucidado. Quando o ácido atinge a dentina, ocorre uma dissolução 

da junção dentina peritubular e intertubular e, logo em seguida, a dentina 

peritubular é atingida (Buzalaf et al., 2012), mas a porção orgânica não é degradada 

de forma evidente (Kinney et al., 1995). O resultado é que não há perda em volume; 

em vez disso há uma estrutura remanescente esponjosa e desmineralizada 

(Lussi et al., 2011). 

 Quando a camada de matriz orgânica desmineralizada atinge uma 

determinada espessura, a progressão da perda mineral se torna mais lenta. Isso se 

dá, em parte, devido à propriedade tampão do colágeno que fica exposto (Ganss et 

al., 2009). Essa camada de matriz orgânica é bem resistente a forças mecânicas, 

mantendo não apenas a cobertura, mas também sua estrutura frente a cargas de até 

4 N durante a escovação, além de limitar as trocas iônicas entre a camada 

mineralizada e o meio externo (Ganss et al., 2007; Ganss et al., 2009). No entanto, 

essa camada pode ser degradada por enzimas proteolíticas como as 

metaloproteinases da matriz (MMPs) presentes na dentina e na saliva (Buzalaf et al., 

2012). Caso essa camada de fibras colágenas seja removida, o processo erosivo 

terá continuidade na camada mineralizada presente imediatamente abaixo dessa 

(Ganss et al., 2007). 

 Os fatores que geram a erosão dentária podem ser múltiplos e, após o seu 

diagnóstico, medidas devem ser tomadas para evitar sua progressão ou mesmo 

para tentar restabelecer função/estética e reduzir a hipersensibilidade dos dentes 



 

 

comprometidos, seguindo o conceito da Odontologia Minimamente Invasiva. Nesse 

contexto, lança-se mão de técnica restauradora direta sobre as superfícies afetadas 

por ser um procedimento mais conservador, que pode ser realizada sobre esmalte 

ou, em casos mais avançados, sobre a dentina (Attin et al., 2014;Carvalho et al., 

2015).  

 

 

 

2.2 Adesão em Superfícies Erodidas 

 

 

Os sistemas adesivos dentários vêm apresentando inúmeras modificações de 

conteúdo e técnica desde quando Buonocore, em 1955, descreveu a  técnica de 

condicionamento do esmalte dental usando o ácido fosfórico a 85% por 1 minuto, e 

esse procedimento proporcionou a retenção de resina acrílica ao esmalte.  

O mecanismo fundamental de adesão à dentina baseia-se na retenção 

micromecânica do agente adesivo através da infiltração de seus monômeros 

resinosos pelos túbulos e canalículos dentinários que, polimerizados, ficam 

micromecanicamente retidos nas porosidades e na trama colágena, formando a 

camada híbrida (Pashley, 1997; Perdigão, 2010). Para que ocorra essa infiltração é 

necessário, antes de tudo, que se remova a camada de esfregaço (smear layer), 

formada pelos instrumentos rotatórios no preparo cavitário, de modo a desobstruir 

os túbulos dentinários que ficam obliterados por essa camada amorfa, constituída 

de debris orgânicos e inorgânicos (Pashley; Carvalho, 1997). Tradicionalmente, 

essa remoção é feita com o condicionamento ácido da superfície, mas também  

existem métodos alternativos a esse (Van Meerbeek et al., 2006). 

Os sistemas adesivos mais utilizados são o de condicione-e-lave   (também 

chamado de total-etching ou etch-and-rise) e os adesivos autocondicionantes (ou 

self-etching). O s i s t e m a  condicione-e-lave consiste na aplicação do ácido 

fosfórico a 37% sobre esmalte e dentina. Na dentina, ocorre a remoção do smear 

layer, aumentando a permeabilidade dentinária e expondo as fibras colágenas, 

tomando-a mais receptiva à retenção micromecânica. Antes da aplicação do 

primer hidrofílico e do adesivo hidrofóbico, é necessário a lavagem da superfície 



 

 

para remoção do ácido e secagem criteriosa com jato de ar, de forma a evitar o 

ressecamento excessivo da dentina  e, consequentemente, levar  ao colabamento 

das fibras colágenas (Pashley; Carvalho, 1997; Perdigão, 2010). 

Nos sistemas adesivos do tipo autocondicionantes, o primer possui ácidos 

fracos com capacidade para dissolver o smear /ayer e desmineralizar a camada 

subjacente da dentina, permitindo a infiltração do mesmo. Nesse caso, o smear layer 

não é removido, mas fica incorporado à interface adesiva, pois esse sistema 

dispensa a lavagem dos ácidos e a secagem da superfície, o que reduz a 

sensibilidade da técnica por prevenir o possível colabamento das fibras de colágeno 

durante a secagem da superfície e as consequentes falhas na adesão da 

restauração (Cardoso et al.,2011; Giannini et al., 2015). 

Como mencionado no tópico 2.1, a erosão dentária provoca alterações na 

dentina que conduzem a um maior desgaste de sua superfície e redução da sua 

dureza (Cruz, et al., 2012). Com isso, a dentina erodida apresenta uma menor 

resistência adesiva comparada à dentina hígida. Isso pode ser atribuído ao colapso 

das fibras colágenas desmineralizadas e ao alto conteúdo de água dessa camada, 

que inibem o adesivo não só de se infiltrar adequadamente na dentina, como  

talvez também de ser polimerizado por completo (Lussi et al., 2011; Zimmerli et 

al., 2012). A formação ineficiente da camada híbrida aumenta a infiltração marginal 

das restaurações e acelera a degradação da interface adesiva (Sano et al., 1994), 

reduzindo a longevidade e a qualidade o tratamento restaurador. 

Estudos avaliaram a modificação que ocorre na superfície de materiais 

restauradores após um desafio erosivo(Ramos et al.,2015). Efeitos deletérios foram 

documentadas em propriedades como dureza, profundidade de desgaste, morfologia 

e rugosidade superficial. No entanto, há um número reduzido  de estudos focando nas 

propriedades de resistência de união de materiais resionosos à dentina erodida 

(Wongkhantee et al., 2006; Francisconi et al., 2008; Honório et al., 2008; Cruz, et al., 

2012). 

 

 

2.3 Materiais restauradores contendo flúor versus adesão em superfícies 

desmineralizadas 

 



 

 

 

Materiais restauradores que liberam flúor, como o cimento de silicato, foram 

introduzidos na Odontologia em 1871, quando as propriedades anticariogênicas do 

fluoreto começaram a ser relatadas (Swartz et al., 1980; Tveit; Gjerdet, 1981). Este 

era um material restaurador muito utilizado em restaurações de dentes anteriores 

(Swift, 1988) 

O flúor vem sendo utilizado, sob diversas formas, como instrumento eficaz e 

seguro na prevenção e controle da cárie dentária, tendo um efeito sobre a estrutura e 

estabilidade da porção mineral do dente e sua participação na formação de minerais; 

além disso, também tem sido estudado para o tratamento e prevenção de lesões de 

erosão dental. Por isso é considerado elemento estratégico das tecnologias 

empregadas nos sistemas de prevenção em saúde bucal (Cury, 2015; Lussi; 

Carvalho, 2015).  

Os cirurgiões-dentistas devem diagnosticar os fatores de risco e os sinais 

precoces da manifestação clínica da erosão dental para intervir com medidas 

preventivas (Serra et al., 2009; Lussi; Carvalho, 2015). Quando a implementação de 

todas as possíveis medidas preventivas não for suficiente para controlar a 

progressão da erosão, como em casos mais avançados, em que a lesão atinge a 

dentina, provocando hipersensibilidade dentinária e levando a perda da integridade 

estrutural (Barlett, 2007) e a estética tomar-se insatisfatória, o tratamento 

restaurador estará, então, indicado (Lambrechts et al., 1996; Kilpatrick; Mohoney, 

2004; Reis; Loguercio, 2009;Lussi; Carvalho, 2015).  

           Materiais adesivos têm sido o material restaurador direto de eleição na prática 

odontológica devido à sua qualidade estética e boas propriedades mecânicas (Wang; 

Spencer., 2004; Reis et al., 2007; Rios et al., 2008, Komori et al., 2009; Lussi; 

Carvalho, 2015). Alguns pesquisadores demonstram amplamente que materiais 

restauradores que liberam flúor têm efeitos cariostáticos e antibacteriano significativo, 

muito embora as falhas adesivas na interface do dente/restauração ainda sejam um 

desafio na Odontologia (Ilda et al., 2009).  

A propriedade de liberação de fluoretos por materiais ionoméricos e seus 

benefícios no aumento da resistência à desmineralização e inibição de lesões de 

cáries recorrentes são bem conhecidos. Propriedade esta que é desejável a todos os 

materiais restauradores (Nakajima et al., 2003; Reis et al., 2007). Baseado neste 



 

 

princípio, diversos fabricantes buscaram desenvolver tecnologias para que seus 

materiais também possam apresentar liberação de flúor. Estudos têm relatado que 

adesivos dentinários contendo flúor podem liberar o mesmo, tendo um efeito benéfico 

sobre a desmineralização do esmalte e da dentina, capazes de impedir a formação de 

lesões de cáries recorrentes (Nakajima et al., 2003; Reis et al., 2007). Alguns estudos 

relataram que a durabilidade da adesão foi melhor após um armazenamento de seis 

meses em comparação com um adesivo livre de flúor. Os autores sugerem que o 

fluoreto, de alguma forma, impediu a degradação da dentina, resultando na melhoria 

da estabilidade a longo prazo da interface adesiva. (Toba et al, 2003; Reis et al., 2007).   

Outros autores também questionaram os efeitos cariostáticos de agentes 

adesivos contendo flúor, em um estudo in vitro, que comparou quatro agentes 

adesivos contendo flúor (Optibond Solo, One-up Bond F, Prime & Bond NT 

e Tenure Quick) com um cimento de ionômero de vidro. Corpos-de-prova de dentina 

bovina restaurados com estes agentes adesivos e com o cimento de ionômero de 

vidro foram submetidos à indução de cárie secundária. Os autores relataram que, 

apesar dos sistemas adesivos liberarem flúor, os mesmos não foram capazes de inibir 

a formação de lesões de cárie (Hara et al.,2005; Esteves-Oliveira, 2008). 

Com relação às lesões não-cariosas, a dentina se torna hipermineralizada, 

gradualmente esclerótica, de superfície visivelmente brilhante e com túbulos 

dentinário fechados, o que gera uma dificuldade maior para o processo adesivo 

(Baseggio et al., 2009; Zimmerli et al., 2012). Cogita-se que essa dificuldade ocorra 

basicamente por dois fenômenos distintos: a oclusão dos túbulos e a formação de 

uma camada superficial hipermineralizada. Observa-se um aumento na distribuição e 

no tamanho dos cristais presentes na dentina esclerosada em relação à normal. A 

matriz de colágeno desnaturada na presença de bactérias serve de arcabouço para o 

processo de hipermineralização que passa a englobar as bactérias ali presentes. 

Ambos, sistema adesivo convencional e autocondicionante, têm dificuldade em 

ultrapassar a barreira da dentina esclerosada, tanto pela camada hipermineralizada 

superficial, quanto pela obliteração dos túbulos e pela presença de bactérias (Tay et 

al., 2004). 

Existem evidências, tanto in vitro como in situ, das diferenças morfológicas, 

estruturais e químicas entre a dentina erodida e a dentina normal. Embora os aspectos 

de união do material restaurador aos diversos padrões de dentina têm sido foco de 

estudo, como na dentina hígida ou na afetada por cárie (dentina infectada, esclerótica 



 

 

ou profunda), pouco ainda tem sido estudado em relação a esse mecanismo na 

dentina erodida (Nakajima et al., 2003; Perdigão, 2010). 

Em relação ao uso de sistemas restauradores contendo flúor e a adesão em 

substratos erodidos, existem poucos  relatos na literatura (Wongkhantee et al., 2006;  

Cruz, et al., 2012). Os estudos reportam que a causa mais comum de falhas de quase 

todos os materiais restauradores é a formação da lesão de cárie secundária. 

Pesquisou-se, então, a adição de compostos de fluoreto em cimentos e materiais 

restauradores, em concentrações suficientes para atuar como agente anticariogênico 

efetivo, sem entretanto interferir nas propriedades físicas do produto (Ingram; Nash, 

1980; Phillips, 1984; Featherstone, 1994; Preston et al., 1999; Nakajima et al.,2003; 

Nikaido et al., 2011). A liberação de flúor confere ao material uma atividade 

cariostática, e o flúor presente na interface dente-restauração pode ser importante 

para inibir ou controlar o desenvolvimento de lesão de cárie nas paredes da cavidade 

(Tveit; Gjerdet, 1981; Han et al., 2002; Imazato, 2003; Yoshiyama et al., 2004) 

O material contendo S-PRG foi introduzido com o objetivo de liberar íons fluoreto 

para inibir a formação de lesões de cárie secundária (Ilda et al.,2009;Nikaido et 

al.,2011). A adesão em substrato dentinário hígido se mostra .satisfatória. Já nos 

tecidos cariado e erodido não se sabe seu real potencial de liberar o flúor, 

remineralizar a superfície e influenciar positivamente a resistência de união a essa 

superfície, justificando mais estudos que elucidem essa questão. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo in vitro teve como objetivo avaliar a resistência de união entre o 

tecido dentinário hígido e erodido e materiais restauradores contendo ou não o 

biomaterial S-PRG. 
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4 HIPÓTESE TESTADA  

 

 

A presença de biomaterial S-PRG na composição da resina composta não 

influência a resistência de união do material ao substrato dental hígido e erodido. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

5.1 Aspectos Éticos 

 

 

Antes do início deste estudo, o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (FOUSP), sendo considerado aprovado 

(CAAE: 55074016.6.0000.0075, Parecer nº 1.730.958 de 16/09/2016 - Anexo A). 

Foram utilizados 30 dentes terceiros molares humanos , cedidos pelo Banco de 

Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP), os quais foram utilizados para realização dos testes piloto e principal. 

 

 

5.2 Delineamento Experimental 

 

 

O delineamento experimental da pesquisa está descrito no Quadro 5.1. As 

unidades amostrais do presente estudo foram compostas por 60 hemi-discos de 

dentina humana (n=15), obtidas a partir de 30 dentes terceiros molares humanos. Os 

fatores em estudo foram o tipo de substrato em 02 níveis (dentina hígida e dentina 

erodida) e sistema restaurador em 02 níveis (contendo ou não biomaterial S-PRG). A 

variável de resposta obtida foi a resistência de união entre as superfícies dentinárias 

hígida e erodida e a resina composta, avaliada quantitativamente por meio do ensaio 

de microtração. As avaliações foram realizadas após 24h de armazenamento em água 

deionizada. A análise do padrão de fratura também for realizada, de forma descritiva.  
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Quadro 5.1 -  Descrição do delineamento experimental da pesquisa. 

Unidades 
experimentais 

60 hemi-discos de dentina humana, obtidas de 30 terceiros 
molares(n=15) 

Variável de 
resposta 

Resistência de união (em MPa) - quantitativa 

Fatores de 
variação 

Tipo de 
substrato 

02 
níveis 

• Dentina Hígida 

• Dentina Erodida 

Sistema 

Restaurador 
02 
níveis 

• Contendo biomaterial S-PRG  

• Sem S-PRG 

 

 

5.3 Preparo das Amostras 

 

 

Foram utilizados 30 (trinta) terceiros molares humanos recém extraídos cedidos 

pelo Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo (FOUSP), os quais foram usados para estudos piloto e experimento 

principal.  

Os dentes permaneceram armazenados em solução de cloramina T a 0,5% sob 

refrigeração (4oC) por um período máximo de três meses após a data de extração 

(Armstrong, et al., 2017; Mobarak et al., 2010). Foi realizada a limpeza dos dentes 

com a utilização de curetas periodontais (Duflex, SS White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

e o polimento com pedra pomes (SS White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e água com o 

auxílio de escovas tipo Robinson (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) em baixa rotação, 

seguidas de lavagem com água destilada (Armstrong, et al.,2017; Magalhães et al., 

2005)  

Após a limpeza, os dentes foram fixados com cera pegajosa (Asfer Indústria 

Química Ltda, São Paulo, Brasil) em um placa de metal (Jig de Gibraltar), com a 

junção amelo-dentinária perpendicular à placa, para a remoção (sentido mésio-distal) 

do esmalte da região coronária e da porção radicular (Figura 5.1(A)). Inicialmente, os 

dentes tiveram o esmalte oclusal removido com disco diamantado dupla face (Buehler, 

UK Ltd, Lake Bluff, IL, EUA), em cortadeira metalográfica para a exposição da 
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superfície dentinária, em baixa rotação (100 rpm), acoplado a uma máquina de corte 

de alta precisão (Isomet 1000, Buehler Ltd, Lake Buff, IL, EUA) sob refrigeração à 

água. Em seguida, os espécimes foram polidos e planificados manualmente em 

máquina Politriz (Ecomet 3 - Buehler Ltd, Lake Buff, IL, EUA) em baixa velocidade 

(100 rpm) com discos de lixa de carbeto de silício (Buehler Ltd, Lake Buff, IL, EUA) de 

granulações decrescentes #120, #240, #400, sob irrigação constante (Figura 5.1B). 

Entre cada troca do disco de lixa de polimento, os espécimes foram lavados em 

ultrassom com água destilada-deionizada por 5 minutos, para impedir que os grãos 

das lixas anteriores interferissem na qualidade do polimento das seguintes. 

 

Figura 5.1 - (A) Fixação do dente para remoção do esmalte da região coronária e da porção radicular.       
(B) Polimento superfície destinaria 
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           Todos os espécimes foram incluídos em tubos de policloreto de vinila (PVC) e 

resina acrílica autopolimerizável (JET Clássico, São Paulo, SP, Brasil) para viabilizar 

a fixação das amostras (Armstrong, et al., 2017). Após a inclusão, os espécimes foram 

polidos com lixa de granulação #600 para padronizar a camada de smear layer. A 

superfície oclusal de dentina foi protegida com fita adesiva (Scoth 3M) (hemi-disco de 

dentina), exceto em área delimitada, região onde foi produzida a dentina erodida 

artificialmente. As amostras tiveram, então, uma metade erodida e outra hígida, como 

ilustrado na figura 5.2(B). 
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5.4 Obtenção do Substrato Erodido 

 

 

 Os espécimes foram submetidos ao desafio erosivo in vitro (ciclagem de des e 

remineralização). Para tanto, foram fixados com cera pegajosa (Asfer Indústria 

Química Ltda, São Paulo, Brasil)  nas tampas de placas de cultura de 6 poços (TPP 

Techno Plastic Products AG, Trasadigen, Suiça)(figura 5.2(A)), de forma que todas 

fossem imersos simultânea e individualmente Após a ciclagem erosiva, a fita adesiva 

foi removida com o auxilio de uma pinça não metálica, evitando contato com a 

superfície dentinária. 

            A desmineralização foi feita através da imersão dos espécimes em 10 ml de 

solução de ácido cítrico a 0.05 M (E. Merck, D-6100 Darmstadt, F.R., Alemanha), pH 

2.3. Foram  realizadas 6 imersões de 10 minutos cada, durante 5 dias (Ganss et al., 

2001). Entre cada imersão em solução ácida, com intervalo de 1 hora cada, e durante 

o tempo remanescente (outros períodos do dia em que as amostras não estavam 

imersas na solução ácida), os espécimes ficaram armazenados em 10 ml de solução 

remineralizadora, constituída de H3PO4 4.08 mM, KCl 20.10 mM, Na2CO3 11.90 mM 

e CaCl2 1.98 mM, com pH de 6,7, sob leve agitação (30 rpm) (Polymax 1040, Incubator 

1000, Heidolph Instruments GmbH & Co. KG, Schwabach, Alemanha). Após cada 

imersão, as amostras foram cuidadosamente lavadas com água destilada por 1 minuto 

e secas com papel absorvente para, em seguida, serem colocadas no recipiente da 

solução remineralizadora (Zero et al., 1990). 

As soluções foram renovadas no início de cada dia do experimento e o valor do 

pH de todas as soluções foi controlado no início e no final de cada dia experimental. 

Após o último desafio, as amostras ficaram imersas durante 24 horas em solução 

supersaturada, para, em seguida, serem armazenadas em ambiente úmido com água 

destilada-deionizada, até a realização dos tratamentos de superfície e dos 

procedimentos adesivos. A figura 5.2.(B) mostra o aspecto macroscópico da superfície 

dentinária submetida à ciclagem erosiva, na qual pode-se notar uma área opaca 

resultante da ação do ácido no lado direito  e lado esquerdo sem erosão.  

As amostras dos grupos controles (dentina hígida) não foram submetidas à 

ciclagem erosiva. 
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Figura 5.2 - Preparo dos espécimes para obtenção do substrato erosivo (A)tampa da placa de poços 
com os espéciemes,  cada poço continha um espécime. (B)Disco de dentina dividido em 
metades : lado esquerdo erodido e lado direito hígido 
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5.5   Tratamentos de Superfície  

 

 

Após o desafio erosivo, as amostras foram, então, aleatoriamente divididas entre 

os grupos experimentais (n=15), sendo restauradas de acordo com os sistemas 

restauradores descritos no Quadro 5.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Quadro 5.2 -  Descrição dos grupos de tratamento 

 

Grupos de 
Tratamento 

(n=15) 

Substrato Sistema Adesivo Resina 
Composta 

G1  
Dentina hígida 

Condicionamento 
ácido prévio +  
Single Bond 
(3MESPE) 

Z350  
(3MESPE) 

G2 Autocondicionante  
FL Bond 
(Shofu)         

Beautifil II    
(Shofu) 

G3  
Dentina Erodida 

Condicionamento 
ácido prévio + 
 Single Bond 
(3MESPE) 

Z350  
(3MESPE) 

G4 Autocondicionante  
FL Bond 
(Shofu)         

Beautifil II   
(Shofu) 

 

 

A descrição detalhada dos materiais adesivos utilizados constam no quadro 

5.3. 
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Quadro 5.3 - Descrição dos materiais utilizados e modo de uso, conforme indicações do   
fabricante 

 

Material 

(Fabricante) 

Composição  

(# Lote) 

Modo Aplicação 

Adper Single Bond 2 

Sistema adesivo 

convencional (3M 

ESPE, St. Paul,  

EUA), pH4,7 

 

Condicionador: ácido fosfórico 35% - 

pH=0,6  

Adesivo: Bis-GMA, HEMA, 

dimetacrilatos, fotoiniciador, 

metacrilato functional, copolímero do 

ácido poliacrílico e ácido 

politacônico, 10 % em peso de 

partículas de silica esferoidais com 

5nm de diâmetro, água, etanol  

(1703000272) 

Condicionamento- aplicar 15s, 

lavar 15s 

Aplicação do adesivo por 20 s. 

Aplicação de jato de ar por 5 s. 

Fotopolimerização por 10 s. 

Filtek Z350 XT (3M 

ESPE, St. Paul, 

EUA)  

Bis-GMA, BisEMA, UDMA, 

TEGDMA, combina- ção de silica e 

zirconia agregados (5-20 nm), e 

nanopartículas de silica (20nm) / 

78,5 % em peso (1636100289) 

Aplicação de incremento com 

no máximo 2 mm de 

espessura. 

Fotopolimerização por 20 s. 

FL-Bond Il Sistema 

adesivo 

autocondicionante  

(Shofu Inc., Kyoto, 

Japão) pH 2,2  

Primer: etanol, monômero adesivo 

de metacrilato 

Bonding Resin: HEMA, UDMA, 

TEGDMA e partículas de vidro 

SPRG (041501) 

Aplicação de forma passiva o 

primer na superfície de 

adesão, deixando-o por 10 s. 

Aplicação de leve jato de ar 

por 5 s. Aplicação do adesivo 

em toda a superfície. 

Fotopolimerização por 10 s. 

Beautifil II/  Shofu 

Inc., Kyoto, Japão 

Bis-GMA, TEGDMA, partículas de 

vidro multi-funcionais, partículas S-

PRG (à base de 

fluoroboroaluminosilicato) (081470) 

Aplicação de incremento com 

no máximo 2 mm de 

espessura. 

Fotopolimerização por 20 s. 
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Figura 5.3 - Sistema Adesivo FL-Bond II, Giomer Beautifil II (Shofu Inc., Kyoto, Japão) 
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Figura 5.4 - Sistema Adesivo Adper Single Bond 2, Filtek Z350 XT (3M ESPE, Dental Products, St. 
Paul, MN, EUA) 

 

 

 

 

Após a obtenção dos hemidiscos de dentina hígida e da artificialmente erodida, 

como descrito anteriormente no item 5.4, 15 amostras receberam o sistema adesivo 

com condicionamento ácido prévio (Adper Single Bond 2, 3M ESPE, St. Paul, MN, 

EUA) e 15 receberam o sistema adesivo autocondicionante (FL-Bond II, Shofu Inc., 

Kyoto, Japão), ambos utilizados de acordo com as instruções do fabricante (Figura 

5.3 e 5.4 e Quadro 5.3).  

Em seguida, foram confeccionados blocos de resina composta 

fotopolimerizável, na cor A3 (Filtek Z350 XT, 3M ESPE, Dental Products, St. Paul, MN, 

EUA), sobre as superfícies de dentina previamente delimitadas com caneta para 

diferenciar hemidiscos hígido e erodido . Cada incremento de 2 mm de espessura foi 

fotoativado por 20 segundos utilizando-se um aparelho fotopolimerizador de luz LED 

(RADII – SDI, Victória,AU), com potência aproximada de 1200 mW/cm2, mensurada 

com uso de radiômetro. A intensidade de luz do aparelho fotopolimerizador  foi 

monitorada por meio de radiômetro (Curing Light Meter 105, Demetron Research 

Corporation, EUA), permanecendo em valores aproximados de 1200 mW/cm2.   
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Figura 5.5 - Preparo das amostras para o teste de Microtração em dentina referente aos sistemas 
adesivos condicione e lave com resina composta. A - Delimitação lado hígido e 
erodido. B -  Aplicação ácido fosfórico. C - Secagem da dentina com pedaços de papel 
absorvente. D - Aplicação do primer/adesivo. E -   Aplicação de incrementos de 2 mm 
de resina composta, com subsequente fotoativação, até formar um bloco de compósito 
de 4mm de altura 
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Figura 5.5 - Preparo das amostras para o teste de Microtração em dentina referente aos sistemas 
adesivos autocondicionante com resina composta. A - Delimitação lado hígido e 
erodido. B - Aplicação do primer/adesivo. C -   Aplicação de incrementos de 2 mm de 
resina composta, com subsequente fotoativação, até formar um bloco de compósito 
de 4mm de altura 
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Após serem feitas as restaurações, as amostras foram marcadas com 

pincel marcador permanente (BIC, Clichy , França) para delimitação da área e 

identificação do hemidisco hígido e erodido como mostra a figura 5.6,  facilitando, 

assim, a separação dos palitos por grupos. Os palitos posicionados na limitação 

entre dentina hígida e erodida foram identificados com um pincel marcador e 

excluídos (Figura 5.8). 

 

Figura 5.6 -delimitação da área e identificação do hemidisco hígido e erodido 

 

 

Figura 5.7 - Delimitação da área e identificação da amostra restaurada identificando  hemidisco 
hígido e erodido 
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5.6 Teste de Resistência de União (Ensaio de microtração) 

 

 

O ensaio de resistência de união utilizou a metodologia de microtração 

descrita por Sano et al. (1994) e modificado por Armstrong et al.(2017). Após a 

realização dos procedimentos adesivos e confecção dos blocos de resina 

composta, as amostras ficaram armazenadas em água destilada-deionizada a 

37°C em estufa, por um período de 24 horas, para, em seguida, serem 

seccionados para a obtenção de palitos. 

As amostras foram fixadas em cera (Asfer Indústria Química Ltda, São 

Paulo, Brasil) em uma placa metálica (Isomet 1000, Buehler Ltd., Lake Bluff, 

Illinois, EUA), o mais perpendicular possível ao disco diamantado de dupla face 

(Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, EUA) (Figura 5.8). Cada amostra foi seccionada no 

sentido vestíbulo-lingual e no sentido mésio-distal perpendicularmente à interface 

de união dentina-compósito, com uma rotação de  100 rpm, sob refrigeração 

com água, obtendo-se corpos-de-prova em forma de palito com dimensões 

aproximadas de 1,0 X 1,0 mm (Pashley et al., 1999; Armstrong, et al., 2017). Os 

palitos obtidos das extremidades do bloco de resina foram eliminadosporque 

poderiam estar em esmalte. Após serem examinados em lupa estereoscópica 

(Olympus, Tóquio, Japão) em aumento de 30 x com o objetivo de excluir os que 

apresentavam falhas na interface adesiva, bolhas, trincas ou remanescente de 

esmalte, aproximadamente  de 02 a 06 palitos, por amostra, foram selecionados 

e armazenados por mais 24 horas em estufa (37°C) para serem submetidos ao 

ensaio de microtração (Armstrong et al.;2017).  
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Figura 5.8 - Amostra da dentina com o bloco de resina composta presa  em cera(A). Conjunto 
posicionado na máquina de corte para obtenção dos palitos (B) 

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                 

A 

B 
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Figura 5.9. Distribuição dos corpos de prova “palitos” 

  

 

 

 

 

A área de secção transversal dos corpos-de-prova próxima à região da interface 

adesiva foi medida com o auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo Sul Americana 

Ltda, Suzano, São Paulo, Brasil)). Em seguida, os palitos foram fixados 

paralelamente ao longo eixo, com adesivo à base de cianocrilato (Loctite 454, São 

Paulo, Brasil) e acelerador (Loctite 7452), em dispositivos de metal denominados jig 

de Geraldeli (Figura 5.10) .  

 

 

 

 

 

Figura 5.10 - Paquimetro Digital (A); adesivo à base de cianocrilato (B); palito preso Jig Gibraltar (C) 
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 O dispositivo contendo a amostra em forma de palito foi acoplado à máquina 

universal de ensaios (Instron 5942, Canton, MA, EUA, pertencente ao Laboratório do 

Departamento de Dentística da FOUSP), e tracionado com carga de 50 N e 

velocidade de carga de 0,5 mm/min até a fratura da amostra (Figura 5.11). A 

resistência à microtração foi registrada em Newton (N) e os valores foram calculados 

e expressos em MPa, através da fórmula: Resistência de união (MPa) = Força (N) / 

Área de secção transversal da amostra (mm2). O estudo da resistência de união foi 

realizado com base na metodologia de microtração descrita por Sano et al. (1994) ,  

Shono et al. (1999) e Armstrong et al.(2017).   

 

Figura 5.11 -  Máquina universal de ensaios - Instron 5942, Canton, MA, EUA,  pertencente ao 

Laboratório do Departamento de Dentística da FOUSP 
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5.7   Análise do padrão de fratura  

 

 

 Após a realização do teste de resistência de união pelo ensaio de microtração, 

todos os corpos-de-prova foram montados em lâminas de vidro, de maneira que as 

superfícies a serem analisadas ficassem posicionadas paralelamente à lente da 

Lupa Estereoscópica (Olympus SZ60, Olympus Corporation,Tokyo, Japão), com 

aumento de 60x. O número de fraturas encontrado para cada tipo foi expresso em 

porcentagem, na forma de gráfico. O tipo de fratura foi classificado como: 

- Tipo I: adesiva (rompimento da união na interface dentina/resina) 

- Tipo II: coesiva em dentina (rompimento da união na área da dentina) 

- Tipo III: coesiva em resina composta (rompimento da união na área da resina 

composta)  

- Tipo IV: mista (rompimento da união envolvendo regiões da interface, da dentina e 

da resina)  

 

 

5.8   Análise dos Dados  

 

 

 Como cada dente foi considerado uma unidade amostral, todos os palitos de 

um único dente originaram uma média de valor de resistência de união. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise estatística, pelos testes de ANOVA (dois fatores) 

com medidas repetidas e de comparações múltiplas de Tukey, com o auxílio do 

software estatístico SigmaPlot (Systat Software, Inc), versão 12.5, considerando o 

nível de significância de 5% (p<0,05).  
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1  Avaliação da Resistência de União 

 

 

De acordo com os resultados, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre a interação substrato e materiais restauradores (0.711). No entanto, 

houve diferença entre os substratos (<0,001) e os materiais restauradores (p=0,002) 

avaliados.  

A tabela 6.1 mostra os valores médios e desvios-padrão obtidos no teste de 

resistência de união  (MPa) para cada um dos sistemas restauradores, nos diferentes 

substratos dentinários.  

 

Tabela 6.1 -  Média e desvio-padrão dos valores de resistência de união à dentina hígida e erodida, de 
acordo com o sistema restaurador utilizado 

 

 Sistema Restaurador 

Substrato 3M/ESPE Shofu  

Dentina Hígida 47,5 ± 12,2G1 34,1 ± 15,8 G2 0,008 

Dentina Erodida  31,0 ± 8,3 G3 15,5 ± 13,6 G4 0,003 

 <0,001 <0,001  

 

 

6.2  Avaliação do Padrão de Fratura 

             

 

Nos grupos G1 e G2 (dentina hígida), o modo de fratura predominante em  

ambos os sistemas adesivos foi a adesiva, correspondendo a 65,9% no G1  e  

88,67% no G2. As porcentagens de falha mista foi de 27,7% no G1 e 13,2% no G2, 

seguidos da falha coesiva em dentina no G1 de 6,87%  e G2 de 3,77%. 

Na dentina submetida à ciclagem erosiva, o grupo G3 obteve 70,88% de  

fraturas adesivas, 26,58% de fratura  mista e de 8,86% de fraturas coesivas em resina,  

sendo que no grupo G4  houve 100% de falhas adesivas (Gráfico 6.1). 
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Gráfico 6.1 - Representação gráfica da predominância, em porcentagem, dos tipos de fratura em 

cada grupo experimental  
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7 DISCUSSÃO  

 

Em comparação com a dentina sadia, a dentina erodida foi consistentemente 

relacionada à menor resistência de união por microtração, independentemente do 

sistema adesivo. Portanto, as duas hipóteses podem ser rejeitadas, uma vez que a 

dentina erodida não apresentou a mesma eficácia de adesão do que a dentina não 

hígida e o material restaurador giômer não teve influência positiva na resistência da 

união dentinária. 

Diferentes modificações na superfície de materiais restauradores e superfícies 

dentárias foram relatadas após um desafio erosivo. A erosão compromete as 

propriedades como morfologia (Honório et al.,2008), rugosidade superficial (Brada et 

al.,2005), dureza (Wongkhantee et al.,2006) e profundidade de desgaste (Francisconi 

et al.,2008; Pedroso et al.,2008). A redução da resistência de união à dentina é 

amplamente relatada (Zimmerl et al.,2012; Francisconi et al.,2015) e é provavelmente 

uma consequência da combinação desses efeitos deletérios. Apenas um estudo 

relatou que a dentina erodida não coloca  em risco a resistência de união no 

microcisalhamento imediato do adesivo dos materiais restauradores adesivos 

avaliados (Cruz et al.,2012). Esse resultado pode estar relacionado ao modo de 

ciclagem do pH, aos produtos e ao teste utilizados no estudo contraditório. 

A dentina erodida apresenta alteração estrutural do conteúdo inorgânico (Prati 

et al.,2003; Wang et al.,2010), causando exposição ao colágeno desprotegido (Prati 

et al.,2003; Francisconi-dos-Rios et al., 2015). A natureza ácida dos agentes de 

erosão também pode ativar as metaloproteinases, contribuindo para a degradação 

enzimática do substrato ao longo do tempo (Buzalaf et al.,2012). Estas diferenças 

entre a dentina hígida e erodida podem ter interferido nas propriedades de adesão 

dos materiais de restauradores avaliados (Cruz et al., 2012; Zimmerli et al., 2012; 

Ramos et al., 2015; Ayres, et al.,2015;  Cruz et al., 2015; Franciscone-dos-Rios, et 

al., 2015). Aparentemente, a desorganização das fibrilas colágenas da dentina 

amolecida e desmineralizada não é modificada pelo pré-tratamento por erosão ácida 

e prejudica a infiltração dos monómeros, dificultando assim a formação de uma 

camada híbrida adequada (Cruz et al., 2012; Zimmerli et al., 2012; Ramos et al., 

2015; Ayres, et al.,2015;  Cruz et al., 2015). Outra possível explicação é que a 

estrutura morfológica alterada da dentina erodida apresenta mais porosidades que 
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comprometem a evaporação de componentes hidrofílicos, resultando em força de 

adesão inferior (Wang et al.,2004; Lussi et al., 2011; Zimmerli et al., 2012). 

Na literatura odontológica, os sistemas de Adesão condicione e lave tendem a 

fornecer μTBS mais elevados do que os autocondicionantes (Masarwa et al.,2016). 

Ultra-morfologicamente, há uma  diferença entre as camadas híbridas destas técnicas 

adesivas de união à dentina (Giannini et al.,2015). O sistema adesivo FL Bond II é 

considerado "leve" em relação à acidez, pois tem um pH relativamente alto, em torno 

de 2,2 . Esta categoria de adesivos autocondicionante promove a dissolução e / ou 

incorporação da camada de esfregaço incompleta, enquanto que o ácido fosfórico 

usado em adesivos condicione e lave remove os detritos de esfregaço e desmineraliza 

a superfície da dentina (Wang et al.,2002; De Munck et al., 2005; Perdigão, 2010; 

Cardoso et al., 2011). Após a fase de lavagem, o adesivo é aplicado à dentina e os 

monómeros de resina infiltram-se nos túbulos dentinários e na rede de fibrilas de 

colágeno, formando marcas de resina longas e uma camada híbrida espessa, 

respectivamente. Por outro lado, uma camada híbrida muito fina e marcas de resina 

curtas são formadas com sistemas de autocondicionamento de acidez leve aplicados 

à dentina (Wang et al.,2002; De Munck et al., 2005; Perdigão, 2010; Cardoso et al., 

2011). O intenso encadeamento micromecânico produzido pela corrosão do ácido 

fosfórico pode explicar a maior resistência da união observada ao Adper Single Bond 

2. Resultados contraditórios (Cruz et al., 2012; Zimmerli et al., 2012; Ramos et al., 2015) 

encontraram melhores resultados para a técnica de autocondicionantes quando 

comparados com os resultados da resistência da união A eficácia da ligação à dentina 

corroída pode ser dependente do produto. Forgerini et al. (2017) relataram que o uso 

de um adesivo universal não proporcionou a mesma eficácia de união na dentina 

corroída como na dentina sadia, independentemente do modo de gravura (Forgerini 

et al.; 2017). 

Em todos os grupos, o modo de falha mais frequente foi o adesivo. Isso infere 

uma boa confiabilidade das presentes condições de teste μTBS e correlaciona-se bem 

com a literatura para união da dentina erodida aos sistemas adesivos (Zimmerli et 

al.,2012; Amsler et al.,2017; Ramos et al., 2015; Deari et al.,2017). Por outro lado, 

dentina corroída restaurada com materiais baseados em ionômero geralmente 

apresenta maior incidência de falhas coesivas e misturadas (Cruz et al., 2012). Este 

fato pode estar relacionado às propriedades intrínsecas do material coesivo e também 
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associado à presença muito comum de bolhas de ar em cimentos de ionômero de 

vidro que podem atuar como pontos de tensão, aumentando a probabilidade de fratura 

coesiva dentro do cimento. No presente estudo, a dentina erodida restaurada com o 

adesivo autocondicionante apresentou 100% de falha adesiva, o que é compatível 

com o pior resultado de resistência de união e indica que a zona mais fraca está 

concentrada na camada híbrida. 

Embora os efeitos preventivos de diferentes formulações de flúor sobre desgaste 

erosivo do dente (Lussi et al., 2015) e sobre as propriedades mecânicas da dentina 

(Paula et al.,2016) tenham mostrado resultados positivos, nossos achados sugerem 

que o material restaurador libertador de flúor usado neste estudo não mostrou 

evidência de melhora da resistência da união Dentina. De acordo com o respectivo 

fabricante, as partículas S-PRG do sistema adesivo FL-Bond II estabelecem ligações 

químicas com o conteúdo inorgânico da dentina e libertam fluoreto. Uma vez que a 

erosão desmineraliza a dentina superficial, menos hidroxiapatitas estão disponíveis 

para interagir com as moléculas de S-PRG, o que pode explicar parcialmente a menor 

resistência de união encontrada neste sistema adesivo. Bollu et ai. (2016) relataram 

alta microinfiltração de giômers e especulam que foi causada pelo estresse de 

encolhimento da polimerização deste material (Bollu et al., 2016), enquanto alguns 

autores sugerem que a principal causa para a deterioração da margem observada 

pode ser a expansão higroscópica intrínseca deste material restaurador (Sunico et al., 

2005). 

Diferentes pré-tratamentos têm sido sugeridos para lesões erosivas da dentina. 

Alguns deles usaram substâncias químicas tais como 2% de aplicação de clorexidina 

(Fransciscione-dos-Rios et al., 2015) dessensibilizador (Ding et al., 2014) e NaOCl 

(Deari et al.,2017). No entanto, a preparação superficial da dentina ou a rugosidade 

mínima da dentina erodida com laser de diamante (Zimmerli et al., 2012; Deari et 

al.,2017) ou Er: YAG / Er, Cr: YSGG (Ramos et al., 2015; Cersosimo et al.,2016) antes 

do procedimento restaurador apresentaram resultados mais promissores do que os 

pré-tratamentos químicos. 

Outra possível explicação para o baixo desempenho do FL-Bond II é que, devido 

à sua acidez suave, os componentes adesivos podem não penetrar toda a 

profundidade da camada desmineralizada produzida pela erosão, resultando numa 
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infiltração incompleta da resina. A hipótese de que um tempo de aplicação de iniciador 

prolongado resultaria numa melhor penetração foi testada por Deari et al. (2017), 

aplicando OptiBond FL Prime (Kerr, Scafati, Itália) durante uma duração prolongada 

(60 s em vez de 15 s). No entanto, esta técnica não melhorou a resistência adesiva 

da dentina erodida. Por outro lado, o pré-tratamento por abrasão ou concentrado de 

NaOCl teve um efeito positivo sobre μTBS, proporcionando valores semelhantes aos 

encontrados em condições não erosivas. 

Apesar dos menores resultados imediatos de força de união usando giômer, 

estudos adicionais devem ser conduzidos para investigar a influência da interação 

química entre S-PRG e conteúdo inorgânico de dentina corroída na avaliação de 

armazenamento de longo prazo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Dentro dos limites do presente estudo, conclui-se que a resistência de união no 

substrato erodido é inferior ao substrato hígido e que o sistema adesivo 

autocondicionante contendo biomaterial S-PRG influencia negativamente os 

resultados de união da resina composta à dentina hígida ou erodida. 
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ANEXO A – Parecer do comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


