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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo in vitro foi analisar o efeito da contaminação por saliva na interface 

dentina/resina composta formada por dois sistemas adesivos (convencional de 3 e 2 passos), 

em dentina tratada com clorexidina a 0,2%, após 24 horas, 6 meses e 12 meses, para verificar 

a resistência de união (RU) e análise da interface adesiva em Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) . Os espécimes foram tratados com dois tipos de adesivos Adper Single 

Bond (SB) e Adper Scotchbond Multi Purpose (MP) e divididos aleatoriamente em 8 grupos 

de acordo com o tratamento da dentina após a desmineralização com ácido fosfórico 37% por 

15s. SB ou MP (controle): sem contaminação, sem clorexidina; SB-S ou MP-S: com 

contaminação, sem clorexidina; SB-Chx ou MP-Chx: sem contaminação, com clorexidina; 

SB-S-Chx ou MP-S-Chx-: com contaminação, com clorexidina. Foram utilizados 104 

terceiros molares humanos hígidos: 24 para análise em MEV e 80 para teste de microtração. 

Para teste de RU, os dentes (n=10) foram submetidos aos procedimentos restauradores com 

Filtek Z250 de acordo com o grupo a que pertenciam e, após 24 horas, seccionados em 

máquina de corte para a obtenção dos palitos que foram alocados em grupos para a realização 

dos testes nos três tempos estudados (os espécimes armazenados ficram em óleo mineral). 

Após o teste, a RU foi calculada e as superfícies fraturadas de ambos os segmentos foram 

analisadas para determinação do padrão de fratura. Para análise em MEV, os espécimes (n=3) 

foram submetidos aos procedimentos restauradores de acordo com o grupo a que pertenciam e 

decorridas 24 horas da restauração, cada dente foi seccionado com disco diamantado no 

sentido vestíbulolingual para obtenção de fatias em torno de 0,8mm de espessura que foram 

divididas em dois grupos (imediato e 6 meses) e os espécimes armazenados ficaram em 

cloramina 1%. Cada fatia foi analisada em 3 pontos e a espessura da camada híbrida (CH) 

mensurada em cada um deles. As médias da RU e espessura da CH dos diferentes grupos 

foram submetidas à análise de variância a quatro critérios (ANOVA). Em todos os testes 

estatísticos foi adotado o nível de significância de 5%. Os valores médios de RU (MPa±dp: 

Imediato/6meses/1ano) foram: SB (17,6±3,61; 19,5±5,46; 26,5±5,4); SB-S (15,9±5,71; 

17,7±2,46; 21,8±4,1); SB-Chx (13,6±3,35; 18,7±3,89; 23,6±7,7); SB-S-Chx (15,8±3,47; 

19,6±5,31; 24,1±5,0); MP (13,3±4,42; 20,7±4,09; 23,7±8,0); MP-S (12,4±3,34; 16,4±4,58; 

22,2±6,2); MP-Chx (14,1±4,43; 18,9±4,33; 22,6±8,3); MP-S-Chx (11,9±2,16; 15,0±4,01; 

20,9±4,9). Os valores médios da CH (Média±dp: Imediato/6meses) foram: SB (2,51±0,22; 

1,71±0,17);   SB-S   (2,04±0,21;  1,54±0,21);   SB-Chx  (1,89±0,27;   1,82±0,38);    SB-S-Chx 

  



 

 

 

  



 

 

(2,67±0,29; 1,86±0,19); MP (2,32±0,20; 1,69±0,29); MP-S (2,53±0,32; 1,32±0,15); MP-Chx 

(2,58±0,22; 1,41±0,42); MP-S-Chx  (1,88±0,31;  1,52±0,40).  Conclui-se, portanto, que  a  

contaminação  por  saliva  não interferiu na RU da interface dentina/resina composta (tratada 

ou não com clorexidina 0,2% e com diferentes tipos de sistemas adesivos) no tempo de 24 

horas, mas mostrou menores valores de RU com 6 meses e 1 ano. A contaminação por saliva 

na dentina tratada ou não com clorexidina a 0,2% não interferiu na espessura da camada 

híbrida formada pelos sistemas adesivos, no tempo de 24 horas. Entretanto, decorridos 6 

meses, houve uma diferença estatisticamente significanete no fator tempo. 
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ABSTRACT 

 

Effect of saliva contamination on the bond strength to dentin  

 

The aim of this in vitro study was to evaluate the effect of saliva contamination on the 

dentin/composite resin interface treated with 0.2% chlorhexidine after 24 hours, 6 months and 

12 months. The teeth (n=80) were randomly divided into 8 groups according to the treatment 

of the dentine after demineralization with 37% phosphoric acid for 15s: Adper Single Bond - 

SB or Scotchbond Multipurpose - MP (control): no contamination, no chlorhexidine; SB-S or 

MP-S: saliva contamination, no chlorhexidine; SB-Chx or MP-Chx: no contamination, with 

chlorhexidine; SB-S-Chx or MP-S-Chx: with contamination, with chlorhexidine. After 

restorative procedures with Filtek Z250, the teeth were stored in water at 37ºC for 24 hours 

prior to been cut into beams for the microtensile test performed after 24 hours, 6 months and 

12 months. Another 24 teeth submitted to the same procedures and divided into the same 

groups (n=3) were analyzed in scanning electron microscopy (SEM). The microtensile bond 

strength and the hybrid layer thickness were subjected to 4-way analysis of variance 

(ANOVA)  with significance level of 5%. The bond strength mean values (MPa±sd: 

Immediate/6 months/1 year) were: SB (17.6±3.61; 19.5±5.46; 26.5±5.4); SB-S (15.9±5.71; 

17.7±2.46; 21.8±4.1); SB-Chx (13.6±3.35; 18.7±3.89; 23.6±7.7); SB-S-Chx (15.8±3.47; 

19.6±5.31; 24.1±5.0); MP (13.3±4.42; 20.7±4.09; 23.7±8.0); MP-S (12.4±3.34; 16.4±4.58; 

22.2±6.2); MP-Chx (14.1±4.43; 18.9±4.33; 22.6±8.3); MP-S-Chx (11.9±2.16; 15.0±4.01; 

20.9±4.9). The hybrid layer thickness mean values (Mean±sd: Immediate/6 months) were: SB 

(2.51±0.22; 1.71±0.17); SB-S (2.04±0.21; 1.54±0.21); SB-Chx (1.89±0.27; 1.82±0.38); SB-S-

Chx (2.67±0.29; 1.86±0.19); MP (2.32±0.20; 1.69±0.29); MP-S (2.53±0.32; 1.32±0.15); MP-

Chx (2.58±0.22; 1.41±0.42); MP-S-Chx (1.88±0.31; 1.52±0.40). Therefore, it can be 

concluded that saliva contamination did not affect the bond strength of the dentin/composite 

resin interface (treated or not with 0.2% chlorhexidine) for both adhesive systems tested after 

24 hours. However after 6 months and 1 year the bond strength of the contaminated  

specimens decreased. SEM analysis showed that the highest average thickness of hybrid layer 

was registered  for the 24 hours group and there was no statistically significant difference 

among the groups for contamination, chlorhexidine and adhesive system. 

 

KEYWORDS: Saliva. Chlorhexidine. Adhesive system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo da adesão é importante não apenas para manter a restauração na cavidade, 

mas também para selamento dos túbulos dentinários e, consequentemente, a redução da 

sensibilidade pós-operatória; e para vedamento reduzindo o risco de infiltração e recidiva de 

cárie (HEINTZE, 2013).  

Apesar da ampla utilização das restaurações adesivas (GORDAN et al., 2007; 

OTTENGA; MJÖR, 2007; NIU et al., 2009; TAGAMI et al., 2010), laboratorialmente já pode 

ser comprovado que a perda prematura da resistência de união é um dos problemas que ainda 

afeta essas restaurações (MJÖR et al., 2000) e reduz acentuadamente a sua durabilidade 

(CARRILHO et al., 2005b; De MUNCK et al., 2005; FRANKENBERGER; TAY, 2005), 

podendo levar ao seu insucesso, pois conduz à descoloração marginal, sensibilidade pós-

operatória, hipersensibilidade crônica, reincidência de cárie e complicações pulpares 

(GOING, 1972; KIDD, 1976; GORDAN et al., 2007; CABRERA; MACORRA, 2007; 

KRÄMER et al, 2009). 

Os sistemas adesivos perdem sua união à dentina ao longo do tempo e essa perda tem 

sido atribuída à degradação da camada híbrida. Isso ocorre como resultado da hidrólise da 

matriz de colágeno associada à deterioração dos polímeros hidrofílicos dos sistemas adesivos 

(MONTAGNER et al., 2014). 

Adesivos convencionais de três passos são considerados padrão ouro para as 

restaurações adesivas (HEGDE et al., 2012) apresentando o primer separadamente do 

adesivo, sendo então um sistema adesivo com características hidrofóbicas. Já os sistemas 

convencionais de dois passos possuem primer e adesivo no mesmo frasco, apresentando 

características hidrofílicas para que o adesivo consiga penetrar na dentina condicionada 

(ELIADE et al., 2001; CABRERA, MACORRA, 2011; HEGDE et al., 2012). Essa 

incorporação de monômeros hidrofílicos aos adesivos pode comprometer a durabilidade da 

adesão, uma vez que características hidrofílicas e estabilidade hidrolítica são propriedades 

antagonistas (TAY et al., 2003). Além disso, quanto maior a umidade incorporada ao processo 

de adesão, menor será a perspectiva de durabilidade do procedimento, logo, sistemas adesivos 

com características hidrófobas apresentam maior durabilidade que adesivos hidrofílicos (De 

MUNCK et al., 2003; CARVALHO et al., 2012). 
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Outro fator determinante da qualidade da camada híbrida formada no processo adesivo 

é a manutenção das fibrilas de colágeno, pois elas fazem parte do processo de hibridização da 

dentina. Sabe-se que essas fibrilas podem ser degradadas por ação de metaloproteinases 

(MMPs) (PASHLEY at al., 2004; MAZZONI et al., 2006; De MUNCK et al., 2009; OSORIO 

et al., 2011). Quando o condicionamento ácido é aplicado, há a remoção de todos os cristais 

extra e intrafibrilares expondo as fibrilas de colágeno, resultando no aumento da ativação das 

MMPs (PASHLEY; SWIFT, 2008). 

Inibidores das MMPs, como a clorexidina, vêm sendo utilizados nos procedimentos 

adesivos, pois promove uma inativação das MMPs (do tipo 2, 8 e 9), resultando então na 

integridade das fibrilas de colágeno e, consequentemente, na redução da degradação da 

camada híbrida (GENDRON et al., 1999; CARRILHO et al., 2010; BRESCHI et al., 2010b; 

OSORIO et al., 2011; LAFUENTE 2012). A degradação das fibrilas de colágeno pela ação 

das MMPs (HEBLING et al., 2005; BRACKETT et al., 2009; CARRILHO et al., 2007b) 

parece ocorrer após 1 ano (HASHIMOTO et al., 2000a; De MUNCK et al., 2003; 

HASHIMOTO et al., 2003a; HASHIMOTO et al., 2003b; CARRILHO et al., 2007b). Estudos 

demonstraram que a aplicação de clorexidina após o condicionamento ácido preserva a 

durabilidade e a resistência de união da interface dente/restauração (PASHLEY at al., 2004; 

HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b; ZHOU et al., 

2009; BRESCHI et al., 2010a; BRESCHI et al, 2010b). Atualmente, essas comprovações 

científicas determinaram um protocolo de adesão à dentina com a incorporação do uso da 

clorexidina aplicada logo após o condicionamento ácido e antes da aplicação do sistema 

adesivo (GREGG; HELVEY, 2012). 

Breschi et al. (2010b) demonstraram que a atividade das MMPs também pode ser 

inibida (além do uso da clorexidina), pela redução da nanoinfiltração de saliva, pois as MMPs 

são encontradas não apenas na dentina condicionada, mas também na saliva (CHAUSSAIN-

MILLER et al., 2006; HANNAS et al., 2007) por isso a importância da manutenção de um 

ambiente livre de contaminação salivar. Pois em alguns casos, como por exemplo, 

restaurações com margens cervicais muito próximas à gengiva, onde o isolamento absoluto é 

dificultado, essa contaminação por saliva é mais provável de acontecer (YOO; OH; 

PEREIRA, 2006; TACHIBANA et al., 2011). 

São vários os trabalhos que estudam a contaminação salivar durante o procedimento 

adesivo, porém ainda há muita controvérsia quanto aos resultados obtidos em relação à 
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resistência de união da interface dente/restauração (PARK; LEE, 2004; NEELAGIRI et al., 

2010; PINZON et al., 2011; JIANG., 2010; SHEIKH et al., 2010; PINZON et al., 2010; 

SURYAKUMARI et al., 2011). Diferentes tipos de sistemas adesivos e metodologias 

experimentais com dinâmicas diversas podem ser responsáveis por essa diversidade de 

resultados (COBANOGLU et al., 2013).  

Por tudo isso se torna extremamente importante a escolha correta do protocolo de 

hibridização (com ou sem clorexidina), do sistema adesivo (com características hidrofílicas ou 

hidrofóbicas), bem com sua correta aplicação levando-se em consideração o respeito de cada 

passo a ser realizado e a manutenção de um campo livre de contaminação salivar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Dentina é uma estrutura hidratada que constitui o corpo do dente, composta 

aproximadamente por 50% de material inorgânico, 30% material orgânico e 20% de água  

(em volume) (MARSHALL, 1993; TEN CATE, 1994). O componente orgânico é 

predominantemente colágeno tipo I, associados a outras proteínas não colágenas e a 

proteoglicanos produzidos pelos odontoblastos durante a dentinogênese (BUTLER, 1992; 

BRESCHI et al., 2008). 

É importante reconhecer que a composição da dentina não é estática. Ela é 

influenciada pela sua idade, pela sua posição dentro do dente, pela presença e ausência de 

doença (MARSHALL et al., 1997). 

Os túbulos dentinários possuem aproximadamente 1-2 µm de diâmetro e são rodeados 

por uma camada hipermineralizada (denominada dentina peritubular) e pela matriz 

intertubular, a qual contém cristais de apatita associados a uma pequena quantidade de matriz 

orgânica (BERTASSONI et al., 2012). A composição da dentina peritubular é carbonato de 

apatita com pequena quantidade de matriz orgânica, enquanto a dentina intertubular é 

composta por matriz de colágeno tipo I reforçado com apatita. Assim, a composição da 

dentina intertubular é principalmente constituída por fibrilas de colágeno mineralizadas que 

podem ser descritas como um composto de estrutura de colágeno e cristais em forma de 

placas finas de carbonato de apatita (WEINER at al., 1999). 

A adesão à dentina ocorre através de dois processos: primeiramente o 

condicionamento ácido para a remoção da porção mineral (porção inorgânica) da dentina sem 

causar danos à estrutura colágena; seguido pelo preenchimento (com sistema adesivo) dos 

espaços deixados por essa desmineralização (GWINNETT; MATSUI, 1967; PASHLEY et 

al., 1993; SPENCER et al., 2010; PASHLEY et al., 2011). O sistema adesivo então penetra 

pela rede de fibrilas expostas, impregnando-a, o que resulta na formação de um composto 

biopolímero, a camada híbrida (NAKABAYASHI et al., 1982; VAN MEERBEEK et al., 

1993; WALSHAW; McCOMB, 1995; WALSHAW; McCOMB, 1996; SPENCER, 

SWAFFORD, 1999; BOUILLAGUET et al., 2001; HASHIMOTO et al., 2002d; SPENCER 

et al., 2010) que é formada quando adesivo resinoso penetra na dentina desmineralizada (ou 

dentina condicionada) e infiltra nas fibrilas de colágeno expostas. Nakabayashi et al. (1982) 
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foram os primeiros a evidenciar a penetração da resina no emaranhado de fibrilas colágenas 

expostas. 

A camada híbrida é uma interface altamente orgânica e relativamente hidrofóbica, 

consistente e resistente aos ácidos (TJADERHANE, 2015). A camada híbrida ideal deve ser 

caracterizada como uma rede tridimensional de polímero/colágeno que fornece uma ligação 

contínua e estável entre adesivo e dentina (SPENCER et al., 2010). 

Trabalhos mostram que quanto mais espessa for a camada híbrida, maior a 

possibilidade da criação de defeitos, o que certamente tem um grande efeito negativo ao longo 

do tempo (SPENCER et al., 2000; HASHIMOTO et al., 2000b; HASHIMOTO et al., 2001a; 

HASHIMOTO et al., 2002c; WANG; SPENCER, 2002). 

O mecanismo de união de materiais resinosos à dentina está alicerçado basicamente 

nos três passos fundamentais para realização de um procedimento adesivo: condicionamento, 

aplicação do primer e aplicação da resina adesiva. Os sistemas adesivos convencionais podem 

ser aplicados em duas ou três etapas. A primeira etapa é sempre constituída pelo 

condicionamento ácido do substrato dentário, geralmente efetuado com ácido fosfórico a uma 

concentração que varia entre 35 a 37%, seguida de enxágue ou lavagem. As próximas etapas 

são a aplicação de primer e adesivo em um só passo (duas etapas) ou em dois passos (três 

etapas) (VAN MEERBEEK et al., 2003; MILIA et al., 2012). 

Os sistemas adesivos convencionais de 3 passos possuem um monômero resinoso 

hidrofóbico em frasco separado e tem um elevado grau de polimerização e menor 

permeabilidade à água (CADENARO et al., 2005; BRESCHI et al., 2007). 

Quando um sistema adesivo convencional de 3 passos é utilizado, a dentina 

desmineralizada (e úmida) é inicialmente inundada com o monômero hidrofílico HEMA 

dissolvido em água, seguido pela aplicação do monômero hidrofóbico BiSGMA em um passo 

separado. Mesmo que os componentes hidrofílicos / hidrofóbicos sejam aplicados 

separadamente, o monômero BiSGMA tem a capacidade de se difundir através da dentina 

parcialmente desmineralizada (ZOU et al., 2010). No entanto, tais monômeros estão 

contaminados por quantidades variáveis de água presente no substrato desmineralizado. 

Separação de fases ocorre com os monômeros hidrofóbicos (tais como BisGMA) que resistem 

à difusão em locais onde a água residual está presente (YE at al., 2009). A compartimentação 

dos componentes adesivos inibe não só a formação de redes de colágeno / polímero 
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perfeitamente integrados (SPENCER; WANG, 2002), mas suprime a infiltração do BisGMA 

em toda a largura da matriz de dentina desmineralizada e dentina subjacente intacta (YE et al., 

2009). Essa separação de fases (YE et al., 2009) HEMA/BisGMA pode dificultar a difusão de 

moléculas grandes, como BisGMA, e como resultado, a camada híbrida do adesivo 

convencional de 3 passos é infiltrada predominantemente por HEMA. O que resulta em um 

polímero com baixas propriedades mecânicas. Essa separação de fases reduz a difusão do 

monômero e produz camada híbrida de baixa qualidade (SPENCER; WANG, 2002; 

BRESCHI et al., 2008). 

Os adesivos convencionais de dois passos são constituídos, em sua maioria, à base de 

água e etanol, HEMA (hidrofílico) e BisGMA (hidrofóbico), portanto são sistemas com uma 

maior característica hidrofóbica que o de outros sistemas que não usam BisGMA como 

monômero resinoso. Para produção desse tipo de adesivo convencional simplificado, 

solventes e componentes hidrofílicos de primer, são misturados com monômeros hidrofóbicos 

(NAKABAYASHI; PASHLEY, 1998), fazendo com que o sistema adesivo tenha uma 

camada altamente hidrofílica. Por conta dessa modificação, esses adesivos simplificados 

tornam-se membranas semi-permeáveis, com uma maior capacidade de absorver água a partir 

da dentina e cavidade oral (MALACARNE et al., 2006), tornando-os mais propensos à 

degradação com o passar do tempo (BRESCHI et al., 2008). 

A função da água nesse tipo de sistema adesivo é proporcionar uma menor 

sensibilidade ao substrato dentinário, porém a adição dessa água reduz o grau de conversão do 

sistema adesivo (JACOBSEN; SODERHOLM, 1995; PAUL et al., 1999). A função do 

solvente em um sistema adesivo de frasco único é a de solubilizar e servir como veículo para 

carreamento dos monômeros resinosos, promover uma desidratação química da dentina 

(NAKAJIMA et al., 2002) e modificar a pressão de vapor da água residual na dentina 

desmineralizada, facilitando sua remoção (SEKIMOTO; DERKSON; RICHARDSON, 1999). 

Porém, os próprios solventes (etanol, acetona) causam uma contração na estrutura do 

colágeno pela sua baixa capacidade de formação de pontes de hidrogênio com as fibrilas 

colágenas, permitindo a formação de interações entre as fibrilas (pontes de hidrogênio, força 

de Van der Walls, etc), causando um colapso (NAKAJIMA et al., 2002; PASHLEY et al., 

2003). O que indica que os próprios sistemas adesivos limitam o espaço interfibrilar para 

penetração dos monômeros resinosos (NAKAJIMA et al., 2002), sendo um fator a mais para 

surgimento de defeitos na interface. 
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Embora a maioria dos fabricantes dos adesivos dentários recomenda um protocolo de 

evaporação do solvente, é sabido que a completa eliminação é crítica, se não impossível, 

especialmente quando se trata de adesivos hidrofílicos (PASHLEY et al., 1998; CARVALHO 

et al., 2003; YIU et al., 2005). 

No intuito de melhorar a adesão à dentina, usando esses adesivos simplificados, vários 

procedimentos clínicos foram propostos – como, por exemplo, o uso de um revestimento 

hidrofóbico (REIS et al., 2008a), uso de inibidores de MMPs (HEBLING et al., 2005; 

CARRILHO et al., 2007b), aplicação prolongada do adesivo (CARDOSO et al., 2005; REIS 

et al., 2008b), impregnação do adesivo com sua aplicação vigorosa (REIS et al., 2007), uso de 

um jato de ar aquecido para evaporação do solvente (KLEIN-JUNIOR et al., 2008) e  

extensão do tempo de polimerização (CADENARO et al., 2005; BRESCHI et al., 2007). 

É sabido que ao longo do tempo, mesmo com a escolha do correto protocolo de 

hibridização, a camada híbrida sofre degradação dentro 6 meses a 3-5 anos de envelhecimento 

(PASHLEY et al., 2011). A degradação da interface resina/dentina é um dos problemas que 

pode ocorrer devido à degradação hidrolítica, degradação das fibrilas de colágeno ou ainda 

pela incompleta infiltração do sistema adesivo (HASHIMOTO et al., 2003c; YIU et al., 2004; 

WANG; SPENCER, 2003, 2005a; CARRILHO et al., 2005a; BRESCHI et al., 2008; LIU et 

al., 2011; CARVALHO et al., 2012) . 

Para que haja essa formação da camada híbrida, as fibrilas de colágeno devem ser 

mantidas íntegras, evitando-se o seu colapso. Essa manutenção das fibrilas é garantida através 

da presença de água preenchendo os espaços interfibrilares, previamente à aplicação do 

sistema adesivo (técnica úmida), permitindo uma disposição adequada das fibrilas e mantendo 

esses espaços para penetração do monômero resinoso (TAY et al., 1994; FERRARI, 1994; 

GWINNETT, 1994a; GWINNETT, 1994b; GWINNETT, YU, 1995; TAY et al., 1995; 

WALSHAW; MCCOMB, 1996; HASHIMOTO et al., 2002a; PIOCH et al., 2002; 

HASHIMOTO et al., 2003a; CEBALLOS et al., 2003; LEINFELDER, 2003; WANG; 

SPENCER, 2003). 

Adesão úmida significa que a dentina é mantida completamente hidratada durante todo 

o processo de adesão (WANG; SPENCER, 2003; SPENCER et al., 2010). A dentina 

desmineralizada é composta por 30% colágeno e 70% água. Com a remoção da parte mineral, 

as fibrilas de colágeno são suspensas em água. Se há uma zona de desmineralização e a água 

(que dá suporte à rede de fibrilas) é removida (seja pela secagem ao ar ou ação de jatos de ar 



Revisão de Literatura  27 

 

por uma seringa tríplice), as fibrilas entrarão em colapso (PASHLEY et al., 1993). Esse 

colapso das fibrilas de colágeno reduz a porosidade e inibe a penetração do adesivo resinoso 

na camada desmineralizada, comprometendo também a adesão dente/ resina composta (EICK 

et al., 1993; GWINNETT, 1994b; TAM; PILLIAR, 1994). 

Um outro fator muito importante que pode levar à falha das restaurações adesivas pela 

degradação da camada híbrida refere-se à infiltração incompleta do adesivo na dentina 

desmineralizada, por isso a escolha do adesivo correto é parte fundamental para o sucesso da 

restauração. É necessário que haja a desmineralização da dentina, expondo a trama de fibrilas 

de colágeno e criando vias para a penetração desse sistema adesivo que, depois de 

polimerizado, forma a camada híbrida. Para que isso ocorra adequadamente é essencial que os 

espaços interfibrilares sejam preservados. O processo de adesão à dentina é extremamente 

complexo, requerendo a remoção da fase mineral da smear layer superficial através do 

condicionamento ácido, o qual expõe a matriz de colágeno dentinário como substrato de 

ligação, permitindo então a penetração do adesivo (VAIDYANATHAN et al., 2009).   

O único mecanismo para infiltração do adesivo resinoso é a difusão da resina em 

qualquer fluido nos espaços do substrato e ao longo das fibrilas de colágeno. Idealmente, o 

solvente em combinação com os monômeros hidrofílicos (HEMA, por exemplo) dá condições 

para o colágeno permanecer expandido durante a infiltração do adesivo. Porém, o HEMA, 

principal componente em muitos adesivos de frasco único pode reduzir drasticamente a 

evaporação da água (PASHLEY at al., 1998). Monômeros hidrofóbicos (BisGMA, por 

exemplo) podeM resistir à essa difusão nesses locais onde há água residual (SPENCER; 

WANG, 2000; SPENCER et al., 2002; WANG; SPENCER, 2003; SPENCER et al.,, 2006; 

GUO et al., 2007). Como resultado, é possível deixar a superfície da dentina úmida, de modo 

que o adesivo sofra separação física entre fase hidrofílica e hidrofóbica (SPENCER et al., 

2002). 

Idealmente, o monômero resinoso deve penetrar na profundidade da dentina 

desmineralizada, produzida pelo condicionamento ácido. Entretanto, a literatura mostra que a 

penetração do adesivo sempre ocorre em menor grau que a desmineralização da dentina 

(WIELICZKA; KRUGE; SPENCER, 1997; SPENCER; SWAFFORD, 1999; HASHIMOTO 

et al., 2002b; WANG; SPENCER, 2003; WANG; SPENCER, 2005a; WANG; SPENCER; 

YAG, 2006; SANTINI; MILETIC, 2008). Sendo assim, os monômeros adesivos não são 

capazes de encapsular completamente a matriz de colágeno, deixando fibrilas de colágeno 
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expostas parcialmente. Com isso, a falta de proteção de resina e a presença de água, deixa, 

com o tempo, as fibrilas vulneráveis à degradação hidrolítica (TJÄDERHANE at al., 2013b), 

resultando em defeitos e zona de colágeno exposto (não infiltrado pelo monômero resinoso), 

principalmente na base da camada híbrida (SANO et al., 1995; WALSHA; MCCOMB , 1995; 

BURROW; SATOH; TAGAMI, 1996; SPENCER; SWAFFORD, 1999; SHONO et al., 1999; 

SPENCER et al., 2000; HASHIMOTO et al., 2000a,b; BOUILLAGUET et al., 2001; 

HASHIMOTO et al., 2001a,b; WANG; SPENCER 2002; HASHIMOTO et al., 2002c; 

HASHIMOTO et al., 2003a,b), resultando em uma camada híbrida porosa, permeável e 

passível de degradação hidrolítica (SANO et al., 1995; WALSHA; MCCOMB , 1995; 

BURROW; SATOH; TAGAMI, 1996; ; SPENCER; SWAFFORD, 1999; HASHIMOTO et 

al., 2000a,b; SPENCER et al., 2000; TJÄDERHANE et al., 2013b), comprometendo toda 

integridade do procedimento restaurador, principalmente a longo prazo (BURROW; SATOH; 

TAGAMI, 1996; SHONO et al., 1999; CARVALHO et al., 2000; HASHIMOTO et al., 

2000a,b; HASHIMOTO et al., 2002d; HASHIMOTO et al., 2003b; ARMSTRONG et al., 

2003; TJÄDERHANE et al., 2013b). 

Essa discrepância entre desmineralização e infiltração do monômero resinoso, resulta 

em zonas incompletamente infiltradas (ao longo da parte inferior da camada híbrida) com 

fibrilas de colágeno desnudas, mesmo imediatamente depois da adesão. Sano et al. (1995) 

foram os primeiros a demonstrar essa evidência.  

A degradação hidrolítica (TANAKA et al., 1999, TAY et al., 2005) ocorre quando a 

interface adesiva entra em contato com a água alterando as propriedades do adesivo, pois são 

susceptíveis ao ataque por produtos químicos e enzimas presentes no fluido oral 

(MUNKSGAARD; FREUND 1990; BEAN et al., 1994; SANTERRE et al., 1999; FINER; 

SANTERRE 2004; LIN et al., 2005; ZOU et al., 2010), levando à diminuição da resistência 

de união (CARRILHO et al., 2005a; SPENCER et al., 2010). Essa umidade (água) pode ser 

oriunda do próprio substrato, da composição do adesivo e do meio bucal.  

A baixa permeabilidade dos adesivos hidrofóbicos causa um efeito adicional na 

durabilidade da interface, pois pode manter a integridade dos componentes resinosos da 

camada híbrida evitando a absorção de água no interior da dentina, limitando a degradação 

das fibrilas de colágeno apenas pela ação das MMPs (CARRILHO et al., 2005a; KOMORI et 

al., 2009). 
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Nos adesivos à base de BisGMA/HEMA, a presença de água pode causar uma 

separação de fase entre monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos (SPENCER; WANG, 2002), e 

inibir a infiltração do monômero hidrofóbico BisGMA, o que irá afetar a integridade da 

adesão na interface (GUO et al., 2007). 

A taxa de absorção de água pelo monômero resinoso (o que compromete a integridade 

da interface adesiva) depende: da densidade da rede de polímeros, do potencial de ligação do 

hidrogênio; e das interações polares. Em outras palavras, depende da característica hidrofílica 

do adesivo resinoso (ITO et al., 2005; MALACARNE at al., 2006; MALACARNE-ZANON 

et al., 2009). Entretanto, além disso, a taxa de absorção de água também está relacionada com 

a retenção do solvente e/ou água durante a polimerização (ITO et al., 2005; YIU et al., 2005; 

YIU et al., 2006). 

Ocorre degradação da interface adesiva mesmo quando a dentina não é exposta a 

fluidos orais (SANO et al., 1999; HASHIMOTO et al., 2000a; TAKAHASHI et al., 2002; 

KOSHIRO et al., 2004). Não é apenas a presença de água no meio oral, responsável pela 

degradação hidrolítica da interface adesiva, mas também a água proveniente da dentina 

mineralizada, devido ao gradiente osmótico criado pelos íons dissolvidos dentro da camada de 

inibição do oxigênio nos adesivos polimerizados (REIS et al., 2013). Há ainda vários fatores 

(como por exemplo, água nos túbulos dentinários, atividade das enzimas intraorais, 

configuração cavitária) que são considerados como possíveis causadores da degradação da 

interface com o passar do tempo (PEREIRA et al., 1999; PASHLEY et al., 2004). 

É sabido que a degradação in vivo da camada híbrida é seguida por uma cascata de 

eventos que começa quando a dentina é condicionada (SANO, 2006). Isso leva à ativação das 

enzimas endógenas (PASHLEY ey al., 2004; MAZZONI et al., 2006; NISHITANI et al., 

2006; TAY et al., 2006) e estas são responsáveis pela quase completa degradação da camada 

híbrida na interface adesiva, por um período de até 4 anos (De MUNCK et al., 2003).     

As MMPs constituem um grupo de 23 enzimas e são da família zinco e cálcio 

dependente (necessitam de cálcio para manter sua estrutura terciária e íons de zinco para sua 

atividade catalítica) (VISSE; NAGASE, 2003). Essas enzimas estão presentes na matriz 

extracelular de tecidos humanos que são produzidas pelos osteoblastos, células do ligamento 

periodontal, bem como pelos odontoblastos, odontoclastos e osteoclastos (HAROKOPAKIS-

HAJISHENGALLIS, 2007). São importantes componentes em alguns processos biológicos e 

patológicos por conta da sua habilidade de degradar quase todos os componentes da matriz 
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extracelular (TJÄDERHANE et al., 1998; VISSE; NAGASE, 2003; CHAUSSAIN-MILLER 

et al., 2006;). Tjäderhane et al. (1998) foram os primeiros a descreverem o envolvimento das 

MMPs na degradação da matriz de dentina desmineralizada. A matriz de dentina contém 

diferentes tipos de MMPs: MMP-3 (estromelisina) (HANNAS et al., 2007; MAZZONI et al., 

2011); MMP-8 (colagenase) (SULKALA et al., 2007); MMP-2 e MMP-9 (gelatinase A e B, 

respectivamente) (MARTIN-DE LAS HERAS; VALENZUELA, OVERALL, 2000; 

MAZZONI et al., 2007); MMP-20 (enamelisina) (SULKALA et al., 2002). 

MMPs podem degradar as fibrilas de colágeno expostas da camada híbrida 

(PASHLEY et al., 2004) e esse tipo de degradação é esperado para ser de forma mais intensa 

logo após a aplicação do adesivo. Esse processo segue com a hidrólise e consequente extração 

do adesivo resinoso que tinha sido infiltrado na matriz da dentina desmineralizada (WANG; 

SPENCER, 2003; SPENCER; WANG; BOHATY, 2006). Essa extração é facilitada pelo 

ingresso de água dentro das fracas ligações ou domínio hidrofílico do adesivo. Esse domínio 

hidrofílico exibe conversão limitada de monômero em polímero, por conta da fase de 

separação do adesivo (SPENCER; WANG, 2002). 

Além das MMPs, outro grupo de proteases foi identificado e elas formam as cisteínas 

catepsinas (TERSARIOL et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2011). Então, a atividade 

colagenolítica e gelatinolítica da dentina se deve não apenas à presença de MMPs mas 

também à atividade da cisteína. 

É sabido que o uso de inibidores de proteases, como tratamento prévio da dentina, 

reduz o envelhecimento da interface ao longo do tempo através da inibição da ativação dessas 

enzimas endógenas, que são supostamente responsáveis pela degradação das fibrilas de 

colágeno (HEBLING et al, 2005; CARRILHO et al., 2007b; BRACKETT et al., 2007). 

Vários estudos têm demostrado que a clorexidina pode preservar a integridade 

estrutural da matriz colágena da camada híbrida (HEBLING et al, 2005; CARRILHO et al., 

2007a,b; BRACKETT et al., 2007; BRACKETT et al., 2009; BRESCHI et al., 2009; 

LOGUERCIO et al., 2009; BRESCHI et al., 2010b). A camada híbrida formada pelo pré-

tratamento da dentina com clorexidina, exibe uma integridade estrutural normal da rede de 

fibrilas em comparação com desintegração progressiva da rede de fibrilas de colágeno 

presente nos grupos controles de estudos in vivo (REIS et al.,2013). 
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Clorexidina é um exemplo de inibidor não específico de MMPs (PASHLEY et al., 

2004; MAZZONI et al., 2006) e seu uso tem se mostrado mais vantajoso que o uso de 

inibidores específicos de MMPs, porque ela também inibe a atividade das catepsinas 

cisteínicas (TERSARIO et al., 2010). A clorexidina tem se mostrado não apenas um agente 

antimicrobiano, mas também, um agente antiproteolítico, inibindo MMPs e catepsina 

cisteínica (SCAFFA et al., 2012), mesmo quando em concentrações baixas. A completa 

inibição das MMP-2 e MMP-9 ocorre em concentrações tão baixas quanto 0,03% 

(GENDRON et al., 1999). 

O uso da clorexidina em baixas concentrações (0,2% - 0,002%) também tem se 

mostrado eficaz na prevenção da degradação da interface, mesmo em tempos mais curtos de 

aplicação (15-30 segundos) (LOGUERCIO et al., 2009; BRESCHI et al., 2010b), 

provavelmente devido a alta substantividade da clorexidina na dentina mineralizada e 

desmineralizada (CARRILHO et al., 2010). 

A taxa de ligação da clorexidina à dentina mineralizada é quase 80% menor que na 

dentina desmineralizada (KIM et al., 2010), baixas concentrações (0,05-0,2%) são suficientes 

para completa inibição da atividade colagenolítica da dentina não tratada (PASHLEY et al., 

2004; ZHOU et al., 2011), enquanto concentrações de 0,5-2% são capazes de inibir 

parcialmente a atividade induzida com primer ácido dos adesivos autocondicionantes (ZHOU 

et al., 2011).   

Não está claro por quanto tempo e quão efetiva a clorexidina permanece em atividade, 

como um inibidor de MMPs e nem como essa clorexidina se liga à dentina desmineralizada 

(GREGG; HELVEY, 2012). Acredita-se que o mecanismo dessa ligação se dê por meios 

eletrostáticos, uma vez que não há ligação covalente. É provável que no período de 1 a 2 anos 

o exsudado de clorexidina presente na camada híbrida comece a deixar as fibrilas de colágeno 

suscetível à degradação (KIM et al., 2010). 

Adesivos convencionais têm mostrados ativar a MMP dentinária e eles podem ser 

parcialmente responsáveis pela atividade gelatinolítica observada na camada híbrida 

(MAZZONI et al., 2006; MAZZONI et al., 2012; TJÄDERHANE et al., 2013a) 

Tecnicamente, uma das maiores dificuldades é o controle da contaminação salivar 

(HIRAISHI et al, 2003; PARK; LEE, 2004) durante o procedimento restaurador (HITMI et 

al., 1999; HIRAISHI et al., 2003; PINZON et al., 2010; ABOUSHELIB, 2011). A saliva é 
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composta principalmente por água (99,4%) com 0,6% de sólidos que são compostos por 

macromoléculas de proteínas, glicoproteínas, açúcares e amilase, partículas inorgânicas como 

o cálcio, cloreto de sódio e partículas orgânicas com a uréia, aminoácidos, ácidos graxos e 

glicose (HANSEN; MUNKSGAARD, 1989). Além do aspecto negativo da contaminação 

hidrofílica, as enzimas hidrolíticas presentes na saliva podem comprometer a estabilidade 

estrutural da camada híbrida, como resultado da destruição das fibrilas de colágeno 

(HIRAISHI et al., 2003; SATTABANASUK et al., 2006; ABOUSHELIB, 2011).  

Sob condições clínicas, os fluidos orais podem permear na rede de fibrilas de 

colpageno expostas e enzimas bacterianas podem atacar essas fibrilas (PASHLEY et al., 

1993; SANO et al., 1995). A saliva humana contém uma variedade de enzimas que participa 

da degradação do adesivo, bem como da resina composta (LABOW et al., 1994; 

HUMPHREY; WILLIAMSON, 2001; OKUDA et al., 2002; DONMEZ et al., 2005; LEE; 

POWERS, 2006). 

A presença de saliva em contato com a interface da restauração pode degradar o 

conteúdo resinoso da mesma (devido ao efeito da enzima esterase contida na saliva) e 

degradar o colágeno pela presença de metaloproteinases que, como sabido, estão presentes na 

dentina e, ao serem ativadas, podem degradar o colágeno (WANG et al., 2001). 

Há 40 anos, pesquisadores discutem o efeito prejudicial da água na adesão dos 

materiais dentários ao dente e, até hoje, esse problema continua sem solução (KUGEL; 

FERRARI, 2000). Uma possível solução para o problema de adesão à dentina úmida tem sido 

aumentar a característica hidrofílica dos adesivos com o objetivo de promover o aumento de 

umidade das fibrilas de colágeno. Entretanto, polímeros hidrofílicos absorvem mais água que 

os hidrofóbicos (TAY; PASHLEY, 2003) e a consequência dessa maior absorção de água é a 

redução das propriedades mecânicas (ITO et al., 2005) e aumento da degradação sob 

condições de umidade (OKUDA et al., 2002; DONMEZ et al., 2005; WADGAONKAR et al., 

2006). 

Baseados em numerosas investigações morfológicas e estudos de resistência de união 

(EICK et al., 1993; GWINNETT, 1993; PERDIGÃO et al., 1994; TAM; PILLIAR, 1994; 

HASHIMOTO et al., 2000a) é geralmente aceito que os principais fatores críticos na 

determinação da adequada adesão dente/restauração são:  
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• a umidade da dentina por componentes do sistema adesivo (ERICKSON 1992; 

EICK et al., 1993);  

• a característica hidrofílica do monômero resinoso (para completa penetração na 

rede de fibrilas) (REIS et al.,2013);  

• o emaranhado de fibrilas de colágeno expostas na dentina desmineralizada (que 

precisam estar íntegras para penetração do monômero) (REIS et al., 2013); 

• o aprisionamento do solvente ou água, dentro do adesivo polimerizado, o que 

impede o adequado grau de conversão (REIS et al., 2013)  

• a plastificação do polímero pela absorção de água (a partir do meio bucal ou da 

dentina subjacente (REIS et al., 2013) e 

• a ativação das proteases (MMPs e catepsinas) envolvidas na degradação do 

componente orgânico da camada híbrida pelo sistema adesivo (REIS et al., 2013). 

Uma vez que a degradação da camada híbrida (e consequente diminuição da 

resistência de união das restaurações de resina composta) pode ser atribuída principalmente 

pela degradação das fibrilas de colágeno e, em segundo plano, pela degradação hidrolítica, 

torna-se fundamental avaliar a qualidade da camada híbrida de restaurações adesivas 

realizadas com clorexidina e dois tipos diferentes de sistemas adesivos (hidrofílico e 

hidrofóbico) quando essas passam pelo processo de contaminação salivar após o 

condicionamento ácido. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo in vitro foi analisar o efeito da contaminação por saliva na 

interface dentina/resina composta formada por dois sistemas adesivos em dentina tratada com 

clorexidina a 0,2%, em diferentes tempos, empregando-se testes de microtração e análise da 

interface adesiva em microscopia eletrônica de varredura.  

As seguintes hipóteses nulas foram testadas: 

1- A contaminação por saliva não interfere na resistência de união da interface 

dentina/resina composta tratada ou não com clorexidina 0,2%,  nos diferentes 

tempos de avaliação 

2- A contaminação por saliva na dentina tratada ou não com clorexidina 0,2% não 

interfere na espessura da camada híbrida formada pelos sistemas adesivos com 

características hidrofílicas ou hidrofóbicas, nos diferentes tempos de avaliação 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Materiais Utilizados 

 

Para a realização deste estudo foram utilizados os seguintes materiais: ácido fosfórico 

a 37% (Condicionador Dental Gel®); Clorexidina 0,2% (Digluconato de clorexidina 0,2%); 

sistema adesivo (AdperTM Single Bond 2® e Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose); resina 

composta (FiltekTM Z250 Universal Restorative®). Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Características dos principais materiais que foram empregados no estudo. 
 

Material Composição Lote Validade Fabricante 

Condicionador Dental 
Gel® 

Solução de ácido fosfórico na 
concentração de 37% em gel 

45412 Abril/2015 Dentsply Indústria e 
Comércio Ltda., Rio 
de Janeiro,RJ,Brasil 

Clorexidina 0,2 % Digluconato de clorexidina 0,2%* 3080185 Out/2014 Specífica 
 
 

FiltekTM Z250 
Universal 

Restorative® - Cor A3 

Matriz orgânica: 
Bis-GMA 
UDMA 
Bis-EMA 

Canforoquinona 
Parte inorgânica: 

Zircônia/Sílica (82% em peso, 
60% em volume; partículas de    

0,6 µm). 

 
 
 

122700075 

 
 
 

Maio/2015 

 
 

3M ESPE Produtos 
Odontológicos, 
Sumaré,SP,Brasil 

 
 
 

Adper™ 
Scotchbond™ Multi-

Purpose 

Primer: 
HEMA 

Polímero do ácido polialcenóico 
Água 

Adesivo: 
Bis-GMA 
HEMA 

Aminas terciarias (foto e auto 
polimerizaveis) 
Fotoiniciador 

 
 
 
 

N368780 

 
 
 
 

Fev/2015 

 
 
 

3M ESPE Produtos 
Odontológicos, 
Sumaré,SP,Brasil 

 
 
 

AdperTM 
Single Bond 2® 

Bis-GMA, 
HEMA, 

Diuretano dimetacrilato, 
Copolímero do ácido 

polialcenóico, 
Canforoquinona, 

Água, Etanol, Glicerol 1,3 
dimetacrilato, Sílica 
(5nm;10% em peso) 

 
 
 
 

N358882BR 

 
 
 
 

Mar/2015 

 
 
 

3MESPE Dental 
Products, St. 
Paul,MN,USA 

BisGMA- bisfenol glicidil metacrilato; UDMA - uretanodimetacrilato; Bis-EMA – bisfenol A dimetacrilato 
etoxilado; TEGDMA - trietilenoglicoldimetacrilato; HEMA; hidroxietil metacrilato. 
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4.2 Delineamento Experimental 

 

Este estudo in vitro avaliou a resistência de união (RU), através de teste de 

microtração e espessura da camada híbrida (CH), através de análise em Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), considerando-se os fatores: contaminação salivar, uso de 

clorexidina, tipo de sistema adesivo (hidrofílico ou hidrofóbico) e envelhecimento da adesão. 

Foram utilizados 104 terceiros molares humanos hígidos extraídos por razões 

odontológicas e armazenados em azida de sódio a 0,02% por 2 meses à temperatura de ±10ºC 

(obtidos seguindo o protocolo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos 

da Faculdade de Odontologia de Bauru -USP, sob o número CAAE 06726812.8.0000.5417 

(Anexo). A superfície oclusal foi desgastada e planificada em uma politriz metalográfica 

(Arotec, Cotia, SP, Brasil) à baixa velocidade com lixa d´água número 600 (Excet Corp, 

Enfield, CT, EUA), sob refrigeração em água corrente deionizada durante 1 minuto para 

expor dentina, produzir e padronizar a “smear layer”.  

As amostras foram tratadas com dois tipos de adesivos (Adper Single Bond e Adper 

Scotchbond Multi Purpose) e analisadas em 3 tempos (24h, 6 meses e 1 ano) totalizando em 8 

grupos: 

 

MP (controle): sem contaminação, sem clorexidina 

SB (controle): sem contaminação, sem clorexidina, 

MP-S: com contaminação, sem clorexidina 

SB-S: com contaminação, sem clorexidina 

MP-Chx:,sem contaminação, com clorexidina 

SB-Chx: sem contaminação, com clorexidina 

MP-S-Chx-: com contaminação, com clorexidina 

SB-S-Chx: com contaminação, com clorexidina 
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A sequência de confecção dos espécimes de cada grupo está descrita no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 2- Delineamento experimental dos grupos com Single Bond e Scotchbond Multi Purpose 
 

SB / MP SB-S / MP-S SB-Chx / MP-Chx SB-S-Chx/ MP-S-Chx 

Ác. Fosf. 15s Ác. Fosf. 15s Ác. Fosf. 15s Ác. Fosf. 15s 

Lava 30s Lava 30s Lava 30s Lava 30s 

Seca Seca Seca Seca 

  Chx 30s Chx 30s 

 Contaminação 30s  Contaminação 30s 

 Seca Seca Seca 

Adesivo Adesivo Adesivo Adesivo 

 

 

4.3 Preparo dos espécimes dentários 

 

4.3.1 Preparo dos dentes humanos 

 

Após a extração, os dentes foram limpos com curetas (Duflex 55G, SS White Artigos 

Dentários Ltda., Rio de Janeiro/RJ – Brasil) para remoção de restos de tecidos gengivais e, 

posteriormente, armazenados em solução de azida de sódio a 0,02% renovada a cada 10 dias, 

onde ficaram imersos durante todo o período até o preparo dos espécimes. 

 

4.3.2 Coleta da saliva 

 

Os espécimes dos grupos SM-S, SB-S, SM-S-Chx e SB-S-Chx, foram contaminados 

com 0,01ml de saliva humana sempre coletada a partir de um único indivíduo (o pesquisador). 

O doador não consumiu álcool 24 horas antes da coleta e manteve o mesmo regime alimentar. 

Todas as coletas foram feitas pela manhã no mesmo horário, após mastigar um pedaço de 

torniquete por 1 minuto. A primeira coleta foi excluída e as seguintes utilizadas na pesquisa. 
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A saliva fresca, colhida de um doador, é considerada um material aceitável para ser usado em 

testes de contaminação por saliva (VASSILAKOS, 1992; HITMI et al., 1999). 

 

4.3.3 Tratamento da Superfície Dentinária / Procedimento Restaurador 

 

Após o condicionamento ácido (15s), a dentina (de todos os espécimes) foi lavada com 

spray ar/água por 30 segundos e seca com papel absorvente (Mellita). Para os grupos MP-

Chx, SB-Chx, MP-S-Chx e SB-S-Chx a clorexidina a 0,2% foi aplicada por 30s e seca com 

papel absorvente. Para os grupos MP-S, SB-S, MP–S-Chx e SB-S-Chx foi feita a 

contaminação com saliva (30s) e a secagem com papel absorvente. Após esses tratamentos foi 

aplicado aos espécimes dos grupos com sigla SB o sistema adesivo Adper Single Bond 2 e 

para os espécimes dos grupos com sigla MP o sistema adesivo Scotchbond Multi Purpose, de 

acordo com as instruções do fabricante. A resina composta Filtek Z250 (3M/ESPE) foi 

inserida em 2 incrementos de 2mm aproximadamente, fotoativados por 40 segundos cada um, 

com fotopolimerizador LED (Optilight LD Max- Gnatus Brasil) com intensidade de 500 

mW/cm2 controlada por um radiômetro (Radiometer  LD Max – Gnatus Brasil). 

Todos os espécimes foram armazenados em água deionizada em estufa a 37°C por um 

período de 24 horas.  

 

 

4.4 Testes de microtração  

 

Para que os valores de RU sejam considerados estatisticamente significantes é 

necessário utilizar de 10-40 espécimes por grupo. Se há quebra dos espécimes antes do teste, 

tais espécimes devem receber um valor “0” (HEINTZE, 2013). 

Foram realizadas restaurações em 10 dentes de cada grupo, estes foram submetidos 

aos procedimentos restauradores de acordo com o grupo a que pertence e decorridas 24 horas 

da restauração, os dentes foram levados à maquina de corte para a obtenção dos palitos. Os 

palitos obtidos de cada dente foram divididos em três: a primeira parte foi submetida ao teste 

imediato, a segunda foi armazenada em óleo mineral (Singer do Brasil, Indaiatuba, SP, 

Brasil), para evitar os efeitos do armazenamento em água, sem adição de conservantes ou 

agentes microbianos (CARRILHO et al., 2005a) e colocados em estufa por um período de 6 



Materiais e Métodos  45 

 

meses e a terceira parte também foi armazenada nesse óleo mineral, mas por um período de 1 

ano.  

Para obtenção dos palitos para o teste de microtração, os espécimes foram fixados com 

cera pegajosa em um dispositivo de base cilíndrica que permitiu uma adaptação na máquina 

de corte seriado (IsometTM Low Speed Saw® Buehler, Lake Bluff - EUA). Os dentes foram 

seccionados no sentido vestibulolingual com disco de diamante (Extec Dia. Wafer blade 

5”x.015x1/2, cód 12240 Extec Corp-Einfeld, CT USA) em baixa velocidade sob refrigeração. 

Desse primeiro seccionamento foram obtidas fatias com espessura média de 0,8mm. O 

dispositivo acoplado à maquina de corte foi girado a 90° para  permitir a realização do 

segundo seccionamento no sentido mesiodistal, perpendicularmente aos primeiros cortes. 

Dessa maneira, foram obtidos palitos constituídos de resina composta e dentina com uma área 

transversal de aproximadamente 0,8mm2. 

Para avaliação da resistência de união, os palitos foram fixados individualmente ao 

dispositivo de microtração do tipo Bencor multi T com um adesivo à base de cianocrilato 

(Loctite Super Bonder gel control, Henkel Ltda SP-Brasil), pelas extremidades, de modo a 

posicionar a interface adesiva em orientação perpendicular à força aplicada a uma velocidade 

0,5mm/min., utilizando uma célula de carga de 50N em uma máquina de ensaios universal 

EMIC (Modelo DL 500 DF No. 5775, N.série 168 EMIC, Curitiba-Brasil). Os valores obtidos 

foram referentes à força máxima e força de ruptura, expressas em Kgf, sendo o valor de força 

de ruptura utilizado para o cálculo de resistência de união. Após o teste, as porções fraturadas 

foram cuidadosamente removidas e a área transversal de união correspondente à fratura foi 

medida utilizando um paquímetro digital. O valor da área de secção transversal foi 

transformado em cm2. A resistência de união foi calculada dividindo o valor de força de 

ruptura (Kgf) pela área (mm2) e, posteriormente, convertida em megapascal (Mpa). 

 

- Padrão de fratura 

 

O tipo de fratura é um dado importante nos teste de microtração, pois demonstra a real 

medida da resistência de união. Segundo o tipo de fratura, as fraturas adesivas, ou seja, que 

ocorrem na interface adesiva, registram valores reais, enquanto que fraturas mistas ou 

coesivas sugerem interferências no momento do teste, na execução do preparo cavitário ou no 

preparo dos espécimes (Yang et al., 2006). 
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As superfícies fraturadas de ambos os segmentos foram analisadas com o auxílio de 

um microscópio digital (Dino-Lite Digital Microscope®; AnMo Electronics Corp., New 

Taipei City, San Chung District, Taiwan), com 50x de aumento para determinação do padrão 

de fratura (figura 3). As fraturas foram classificadas em tipo adesiva, mista ou coesiva: 

• Tipo adesiva (Ta): quando a fratura ocorreu na interface adesiva, 

• Tipo coesiva em dentina (Tcd): quando a fratura ocorreu no substrato dentário 

(dentina),  

• Tipo coesiva em resina composta (Tcr): quando a fratura ocorreu no material 

restaurador (resina composta),  

• Tipo mista (Tm): fratura adesiva e coesiva.  

 

Foi possível observar que as falhas foram predominantemente adesivas para todos os 

grupos experimentais, independente do tempo de envelhecimento dos espécimes (p<0,001). A 

distribuição dos tipos de fratura dos espécimes está representada nos gráficos abaixo (Figuras 

1 e 2). 

 

 

Figura 1: Gráfico da análise do tipo de fraturas dos grupos com Single Bond, nos tempos: 24hs, 6 

meses e 1 ano 
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Figura 2: Gráfico da análise do tipo de fraturas dos grupos com Scotch bond, nos tempos: 

24hs, 6 meses e 1 ano 

 

 

Figura 3 – Tipos de fraturas: a – adesiva; b- coesiva em resina composta; c- mista; d – coesiva 

em dentina 
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4.5 Preparo dos espécimes para análise em Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Vários métodos e técnicas tem sido propostos para análise da interface adesiva, sendo 

a MEV um dos mais utilizados (FERRARI, 1994; TAY et al., 1994; TAY et al., 1995; SANO 

et al., 1995; NAKABAYASHI; PASHLEY, 1998; HASHIMOTO et al., 2000a; 

HASHIMOTO et al., 2001b; HASHIMOTO et al., 2003a,b).  

Foram selecionados exclusivamente para a MEV 3 dentes de cada grupo, que foram 

submetidos aos procedimentos restauradores de acordo com o grupo a que pertenciam e, 

decorridas 24 horas da restauração, cada dente foi seccionado com disco diamantado (Extec 

Dia. Wafer blade 5”x.015x1/2, cód 12240 Extec Corp-Einfeld, CT EUA) no sentido 

vestíbulolingual para obtenção de fatias em torno de 1,0mm de espessura. 

Cada dente foi cortado em 4 fatias distribuídas aleatoriamente, sendo duas para análise 

24 horas e, duas para análise de 6 meses. As fatias foram armazenadas em solução de 

cloramina a 1% (GRÉGOIRE et al., 2010). 

Cada análise (imediata e 6 meses) foi realizada com total em 48 fatias. Todas as fatias 

foram lixadas com lixa d’água de granulação 600 (Excet Corp, Enfield, CT, EUA) por 1 

minuto e, em seguida, foram tratadas com ácido clorídrico 18% (HCl 5N) por 30 segundos, 

para remoção da smear layer superficial, lavagem por 30 segundos, seguido da aplicação do 

hipoclorito de sódio a 5% por 15 minutos, para remoção de todo colágeno não infiltrado pelo 

sistema adesivo e posterior lavagem por 30 segundos (PINZON et al., 2011). Os espécimes 

permaneceram 24 horas secando em temperatura ambiente para depois serem montados em 

stubs de alumínio e metalizados com ouro-paládio, em um metalizador (Dentron Vacuum – 

Desk IV(Moorestonn, NJ,USA), previamente à observação em MEV (JSM- T220A, JOEL 

GmbH Produtos – München, Alemanha). 

No MEV, os espécimes foram analisados em 3 pontos (duas extremidades e no 

centro), com aumento de (1500x). Todas as imagens foram posteriormente analisadas no 

programa Image J para medição da espessura da camada híbrida e a média da espessura da 

camada híbrida de cada grupo, para posterior teste estatístico. 
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4.6 Análise Estatística  

 

As medidas da resistência de união e espessura da camada híbrida dos diferentes 

grupos foram analisadas com o teste ANOVA a 4 critérios e pelo teste de Tukey.   
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5 RESULTADOS 

 

 

- Microtração 

 

Após 24hs 

 

Não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) nos grupos para as 

variáveis contaminação e clorexidina, enquanto para a variável sistema adesivo, houve 

diferença estatisticamente significante (p=0,075), tendo o grupo com Single Bond apresentado 

maior resistência de união (RU) que o grupo com Scotchbond Multi Purpose. 

 

Tabela 1 – Médias e desvio-padrão da RU (MPa) após 24 horas 

 

CONTAMINAÇÃO CLOREXIDINA ADESIVO RU 

   Média (DP) 

Sem Sem SB 17,6 (3,61) 

Com Sem SB 15,9 (5,71) 

Sem Com SB 13,6 (3,35) 

Com Com SB 15,8 (3,47) 

Sem Sem MP 13,3 (4,42) 

Com Sem MP 12,4 (3,34) 

Sem Com MP 14,1 (4,43) 

Com Com MP 11,9 (2,16) 

N=10; p<0,05 

 

Após 6 meses 

 

Não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) nos grupos para a variável 

clorexidina, enquanto para as variáveis contaminação, sistema adesivo e tempo, houve 

diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

Para variável contaminação (p=0,048), o grupo sem contaminação apresentou maior 

valor de resistência de união que o grupo com contaminação. Não houve interação entre os 

fatores. 
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Para variável sistema adesivo (p=0,009), o grupo do sistema adesivo Single Bond 

apresentou maior resistência de união que o grupo com Scotchbond Multi Purpose. Não 

houve interação entre os fatores. 

 Para variável tempo (p=0), o grupo de teste após 6 meses apresentou maior resistência 

de união que o grupo após 24 horas. Não houve interação entre os fatores. 

 

Tabela 2 – Médias e desvio-padrão da RU (MPa) após 24 horas e 6 meses 

 

CONT CLX ADESIVO INICIAL 6 MESES 

   Média (DP) Média (DP) 

Sem Sem SB 17,6 (3,61) 19,5 (5,46) 

Com Sem SB 15,9 (5,71) 17,7 (2,46) 

Sem Com SB 13,6 (3,35) 18,7 (3,89) 

Com Com SB 15,8 (3,47) 19,6 (5,31) 

Sem Sem MP 13,3 (4,42) 20,7 (4,09) 

Com Sem MP 12,4 (3,34) 16,4 (4,58) 

Sem Com MP 14,1 (4,43) 18,9 (4,33) 

Com Com MP 11,9 (2,16) 15,0 (4,01) 

N=10; p<0,05 

 

Após 1 ano 

 

Não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) nos grupos para a variável 

clorexidina, enquanto para as variáveis contaminação, sistema adesivo e tempo, houve 

diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

Para variável contaminação (p=0,043), o grupo sem contaminação apresentou maior 

valor de resistência de união que o grupo com contaminação. Não houve interação entre os 

fatores. Essa diferença, nos grupos com e sem contaminação, se aplica às outras variáveis 

estudadas (clorexidina, sistema adesivo e tempo). 

Para variável sistema adesivo (p=0,02), o grupo com Single Bond apresentou maior 

resistência de união que o grupo com Scotchbond MultiPurpose. Não houve interação entre os 

fatores. Essa diferença, nos sistema adesivos, se aplica a todas as demais variáveis estudadas 

(clorexidina, contaminação por saliva e tempo). 
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 Para variável tempo (p=0), o grupo 1 ano apresentou maior resistência de união que o 

grupo 24 horas e 6 meses. Não houve interação entre os fatores. Essa diferença, no fator 

tempo, se aplica a todas as demais variáveis estudadas (clorexidina, sistema adesivo e 

contaminação por saliva). 

 

Tabela 3 – Médias e desvio-padrão da RU (MPa) após 24 horas, 6 meses e 1 ano 

 

CONT CLX ADESIVO INICIAL 6 MESES 1 ANO 

   Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

Sem Sem SB 17,6 (3,61) 19,5 (5,46) 26,5 (5,4) 

Com Sem SB 15,9 (5,71) 17,7 (2,46) 21,8 (4,1) 

Sem Com SB 13,6 (3,35) 18,7 (3,89) 23,6 (7,7) 

Com Com SB 15,8 (3,47) 19,6 (5,31) 24,1 (5,0) 

Sem Sem MP 13,3 (4,42) 20,7 (4,09) 23,7 (8,0) 

Com Sem MP 12,4 (3,34) 16,4 (4,58) 22,2 (6,2) 

Sem Com MP 14,1 (4,43) 18,9 (4,33) 22,6 (8,3) 

Com Com MP 11,9 (2,16) 15,0 (4,01) 20,9 (4,9) 

N=10; p<0,05 

 

 

- MEV 

 

Análise Quantitativa 

 

Após 24hs 

 

Não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) nos grupos para as 

variáveis contaminação, clorexidina e adesivo. 
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Tabela 4 – Médias e desvio-padrão da espessura da CH (µm) após 24 horas 

 

CONTAMINAÇÃO CLOREXIDINA ADESIVO CH 

   Média (DP) 

Sem Sem SB 2,51 (0,22) 

Com Sem SB 2,04 (0,21) 

Sem Com SB 1,89 (0,27) 

Com Com SB 2,67 (0,29) 

Sem Sem MP 2,32 (0,20) 

Com Sem MP 2,53 (0,32) 

Sem Com MP 2,58 (0,22) 

Com Com MP 1,88 (0,31) 

N=10; p<0,05 

 

Após 6 meses 

 

A análise de variância revelou que só houve diferença estatisticamente significante 

para o fator tempo. Houve uma interação significativa de todos os fatores (contaminação, 

clorexidina, adesivo e tempo), logo, a tabela abaixo foi utilizada para comparação múltipla 

entre os 16 grupos por meio do teste de Tukey. 

 

Tabela 5 – Médias e desvio-padrão da espessura da CH (µm) após 24 horas e 6 meses 

 

CONT CLX ADESIVO INICIAL 6 MESES 

   Média (DP) Média (DP) 

Sem Sem SB 2,51 (0,22)c,d,e,f 1,71 (0,17)a,b,d 

Com Sem SB 2,04 (0,21) c,d,e,f 1,54 (0,21)a,b 

Sem Com SB 1,89 (0,27)b,c,d,e 1,82 (0,38)a,b,c,d 

Com Com SB 2,67 (0,29)f 1,86 (0,19) a,b,c,d 

Sem Sem MP 2,32 (0,20)c,d,e,f 1,69 (0,29)a,b 

Com Sem MP 2,53 (0,32)c,d,e,f 1,32 (0,15)a 

Sem Com MP 2,58 (0,22)e,f 1,41 (0,42) a 

Com Com MP 1,88 (0,31)a,b,c,d 1,52 (0,40) a 

N=10; p<0,05 
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Análise Qualitativa 

 

Os espécimes de todos os grupos testados imediatamente, mostraram: 

• camada híbrida com espessura consistente ao longo de toda interface adesiva em 

todos os grupos 

• camada híbrida do MP-S mais difícil de ser delimitada (figura7) 

• camada híbrida separada da resina composta ao longo da interface adesiva nos 

grupos SB e SB-S (figura4 e 6) 

• tags de resina com formato cônico e curtos nos grupos SB, SB-S e MP-S 

(Figuras4,6 e 7) 

• tags de resina curvados, sugerindo uma inadequada polimerização nos espécimes 

dos grupos SB-S e MP-S (figura6 e 7) 

• tags cônicos, mais longos e em maior quantidade nos grupos SB-Chx, MP e MP-

Chx (figuras 5, 8 e 9) 

• tags relativamente longos e unidos uns aos outros nos grupos SB-S-Chx e MP-

SChx (figura 10 e 11) 

 

 
 

Figura4: Sistema SB (controle) mostrando CH separada da resina composta ao longo da interface com tags de 

resina com formato cônico e curtos  

SB - Imediato 
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Figura 5a: Sistema MP (controle) mostrando tags cônicos, mais longos e em maior quantidade  (Aumento 

1500x) 

 

 
 

Figura 5b: Sistema MP (controle) mostrando tags cônicos, mais longos e em maior quantidade  (Aumento 500x) 

MP - Imediato 

MP - Imediato 
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Figura 6: Sistema SB com contaminação mostrando CH separada da resina composta, tags de resina com 

formato cônico, curto e curvados 

 

 
 

Figura 7: Sistema MP com contaminação mostrando CH mais difícil de ser delimitada e  tags de resina com 

formato cônico, curto e curvados 

SB-S - Imediato 

MP-S - Imediato 
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Figura 8: Sistema SB com clorexidina  apresentando tags cônicos, mais longos e em maior quantidade 

 

 
 

Figura 9a: Sistema MP com clorexidina apresentando tags cônicos, mais longos e em maior quantidade 

(aumento 500x) 

SB-Chx - Imediato 

MP-Chx - Imediato 
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Figura 9b: Sistema MP com clorexidina apresentando tags cônicos, mais longos e em maior quantidade 

(aumento 1500x) 
 

 
 

Figura 10: Sistema SB com contaminação e clorexidina apresentando tags relativamente longos e unidos uns aos 

outros 

MP-Chx - Imediato 

SB-S-Chx - Imediato 
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Figura 11: Sistema MP com contaminação e clorexidina apresentando tags relativamente longos e unidos uns aos 

outros 

 

Análise dos espécimes testados após 6 meses mostraram: 

 

• camada híbrida com espessura consistente ao longo de toda interface adesiva, 

porém mais finas, em todos os grupos (quando comparados aos grupos de 24 

horas) 

• camada híbrida fina e difícil de ser delimitada nos grupos SB-SChx, MP e MP-

SChx (figura 13, 18 e 19) 

• camada híbrida separada da resina composta ao longo da interface adesiva nos 

grupos SB e SB-S (figura12 e 14)  

• tags de resina com formato cônico e curtos nos grupos SB-S e MP-S (figura14 e 

15) 

• tags de resina com formato cônico e tamanho diferente (curtos e longos) nos 

grupos SB-S-Chx, MP e MP-Chx (figura 13, 17 e 18) 

• tags de resina curvados, sugerindo uma inadequada polimerização desses nos 

grupos SB-S, SB-S-Chx e MP-S (figura14, 15 e 18)  

• tags cônicos, mais longos e em maior quantidade nos grupos SB-Chx e MP-S-Chx 

(figura16 e 19) 

• tags relativamente longos e unidos uns aos outros nos grupos MP e MP-S-Chx 

(figura 13 e 19) 

MP-S-Chx - Imediato 



 

 

 
 
 
 

  



Resultados  69 

 

 
 

Figura 12: Sistema SB com CH separada da resina composta ao longo da interface adesiva (destaque para falha 

na interface dente/restauração) 
 

 
 

Figura 13: Sistema MP com CH fina e difícil de ser delimitada com tags de resina com formato cônico e 

tamanho diferente (curtos e longos) e alguns unidos uns aos outros 

SB – 6 meses 

MP – 6 meses 
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Figura 14: Sistema SB com contaminação apresentando CH com espessura mais fina que do grupo controle e 

com tags de resina com formato cônico, curto e curvados 

 

 
 

Figura 15: Sistema MP com contaminação apresentando CH com espessura mais fina que do grupo controle e 

com tags de resina com formato cônico, curto e curvados 

 

SB-S – 6 meses 

MP-S – 6 meses 



 

 

 
 

  



Resultados  73 

 

 
 

Figura 16: Sistema SB com clorexidina apresentando  tags cônicos, mais longos e em maior quantidade (que o 

grupo controle e com contaminação) 

 

 
 

Figura 17: Sistema MP com clorexidina apresentando tags de resina com formato cônico e tamanho diferente 

(curtos e longos) e em grande quantidade. 

SB-Chx – 6 meses 

MP-Chx – 6 meses 
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Figura 18: Sistema SB com contaminação e clorexidina apresentando CH fina e difícil de ser delimitada e tags 

de resina com formato cônico, curvados e com  tamanho diferente (curtos e longos) 

 

 
 

Figura 19a: Sistema MP com contaminação e clorexidina apresentando CH bastante fina, muitas vezes até difícil 

de detectar, quando comparada ao grupo SB. Entretanto, com tags de resina mais longos e muitas vezes unidos 

entre si (aumento 500x) 

SB-S-Chx – 6 meses 

MP-S-Chx – 6 meses 
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Figura 19b: Imagem em menor aumento (500x) para melhor visualização do comprimento dos tags e união 

destes. 

 

 

MP-S-Chx – 6 meses 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Resistência de união 

 

Considerando que a dentina desmineralizada pode não ser completamente infiltrada 

pelos monômeros resinosos (WIELICZKA; KRUGE; SPENCER, 1997; SPENCER; 

SWAFFORD, 1999; HASHIMOTO et al., 2002b; WANG; SPENCER, 2003; WANG; 

SPENCER, 2005a; WANG; SPENCER; YAG, 2006; SANTINI; MILETIC, 2008) deixando, 

consequentemente, fibrilas de colágeno desprotegidas, a contaminação por saliva após o 

condicionamento pode acelerar o processo de degradação da camada híbrida, levando a uma 

diminuição da resistência de união. A degradação da camada híbrida pode ocorrer tanto pela 

degradação hidrolítica dos polímeros (MONTAGNER et al., 2014), como pela degradação da 

matriz de colágeno pela ação das MMPs (PASHLEY at al., 2004; MAZZONI et al., 2006; De 

MUNCK et al., 2009; OSORIO et al., 2011). Este estudo, portanto, teve como objetivo 

verificar o efeito da contaminação por saliva e o uso, subsequente, de inibidores das MMPs na 

resistência de união, tanto logo após o processo adesivo, quanto após 6 meses e 1 ano de 

armazenamento, utilizando dois tipos de adesivos convencionais (2 e 3 passos).  

No presente trabalho os espécimes foram armazenados na forma de palitos (e não 

dentes) no intuito de promover uma redução da área das amostras, permitindo um 

envelhecimento mais rápido da camada híbrida (PASHLEY et al., 2004). A solução de 

armazenamento de escolha foi o óleo mineral para que não houvesse nenhuma alteração nas 

propriedades da interface de união (CARRILHO et al., 2004; 2005a). 

Os maiores valores de resistência de união foram registrados para o sistema adesivo 

convencional de 2 passos (Single Bond), para ausência de contaminação por saliva e para 

grupos testados após 6 meses e 1 ano. 

Com os sistemas adesivos convencionais, a difusão do adesivo (que necessita de um 

condicionamento ácido prévio), diminui nas regiões mais profundas da dentina 

desmineralizada. Essa incompleta difusão dos monômeros resinosos na extensão da interface 

pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo as propriedades intrínsecas de cada 

sistema, como solventes utilizados (JACOBSEN; SODERHOLM, 1995; NAKAGIMA et al., 

2002; PASHLEY et al., 2003), parâmetros de solubilidade (NAKAGIMA et al., 2002; 
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PASHLEY et al., 2003) e grau de característica hidrofóbica/hidrofílica do sistema adesivo 

(SPENCER; WANG 2002; WANG SPENCER, 2003).  

Wang, Spencer (2002) quantificaram a penetração de três sistemas adesivos 

convencionais na dentina desmineralizada: Adper Scotchbond Multipurpose (MP), Adper 

Single Bond (SB) e Prime&Bond (PB) e verificaram, através da espectroscopia Raman, que 

todos os 3 sistemas adesivos penetram totalmente no primeiro micrômetro da dentina 

desmineralizada, mas que essa infiltração diminui, sendo menor nas porções mais profundas 

da zona desmineralizada. No sistema MP, a penetração caiu para 40% no segundo 

micrômetro, para 20% no terceiro e na base da zona desmineralizada a infiltração foi de 

aproximada mente 10%. Para o sistema SB, a penetração caiu para aproximadamente 70% no 

segundo micrômetro, para 50% no terceiro e na base da dentina desmineralizada a infiltração 

foi de aproximadamente 20%. Entretanto, no presente estudo, o sistema adesivo SB 

apresentou maiores valores de RU que o MP nos diferentes tempos (imediato, 6 meses, 1 

ano), provavelmente porque no primeiro micrômetro da interface adesiva, apenas 68% da 

concentração do monômero resinoso (BisGMA), em adesivos convencionais de 3 passos,  

penetra na dentina desmineralizada (WANG; SPENCER, 2003). Isso ocorre devido à 

insolubilidade do BisGMA na dentina úmida. As fibrilas de colágeno na parte inferior da 

camada híbrida não são totalmente encapsuladas pelo monômero resinoso (BRESCHI et al., 

2004). O BisGMA, um componente amplamente usado nos sistemas adesivos, tem boas 

propriedades mecânicas depois de polimerizado, mas esse componente é relativamente 

hidrofóbico, sendo assim, não se infiltra adequadamente na dentina desmineralizada úmida 

(SPENCER; WANG, 2002; WANG; SPENCER, 2002; WANG; SPENCER, 2003; WANG; 

SPENCER, 2004; WANG; SPENCER, 2005a). Além de ser composto por grupos 

susceptíveis à hidrólise, como por exemplo, o grupo éster (FERRACANE, 1994; VAN 

LANDUY et al., 2007). 

A contaminação por saliva, após o condicionamento ácido, apresenta efeitos negativos 

na estabilidade adesiva ao longo do tempo podendo levar ao insucesso da restauração 

(ALBOUSHELIB, 2011). Isso ocorre possivelmente porque: as glicoproteínas (presentes na 

saliva) competem com o monômero hidrofílico durante o processo de hibridização, evitando a 

polimerização do primer reduzindo a resistência de união. A adsorção de glicoproteínas leva a 

um adesivo mal polimerizado (FRITZ et al., 1998, OZTOPRAK et al., 2007; JIANG et al., 

2010). Além disso, as proteínas salivares evitam a penetração do monômero nas fibrilas de 
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colágeno, o excesso de saliva pode diluir o primer e assim produzir uma fraca camada híbrida 

(FRITZ et al., 1998, OZTOPRAK et al., 2007). 

O aumento na RU após 6 meses de armazenamento deve-se possivelmente à 

maturação da matriz resinosa, entretanto, após 12, 18 e 24 meses, a absorção de água pela 

interface contribui para queda da RU (MEIERS; YOUNG, 2001). Além disso, outro fator que 

justifica esse aumento na RU nos primeiros meses é que o meio de armazenamento utilizado 

no presente trabalho foi óleo mineral. Este pode funcionar como um meio de desidratação que 

remove a água residual dos espécimes deixando-os parcialmente desidratados, fazendo com 

que os componentes da interface (fibrilas de colágeno e sistema adesivo) se mantenham mais 

firmes e resistentes, sem sofrer degradação hidrolítica (PASHLEY et al., 1995; MACIEL et 

al., 1996; TITLEY et al., 1998; HASEGAWA et al., 1999; ORTENGREN et al., 2001; 

TAKAHASHI et al., 2002b; CARRILHO et al, 2004). 

Hashimoto et al. (2000a) avaliaram a degradação da interface adesiva em função na 

cavidade oral por 1, 2, e 3 anos. Os resultados mostraram que houve uma diminuição  da RU 

estatisticamente significativa com o tempo e as análises em MEV mostraram degradação do 

sistema adesivo, assim como foram notórias a degradação da camada híbrida e do colágeno 

em função dos diferentes períodos.  

São vários os trabalhos que têm demostrado a diminuição da RU de espécimes 

armazenados em água ao longo do tempo (GWINNETT, 1995; BURROW, SATOH, 

TAGAMI, 1996; SHONO et al., 1999; SANO et al., 1999; HASHIMOTO  et al., 2000a; 

HASHIMOTO et al., 2002d; OKUDA et al., 2002; HASHIMOTO et al., 2003a; 

ARMSTRONG et al., 2003; De MUNCK et al., 2003; HEBLING et al., 2005; CARRILHO et 

al., 2007a,b; ABDALLA, 2010; GARCIA-GODOY et al., 2010) e sugerem que isso ocorre 

devido à absorção da água pela porção não infiltrada de dentina desmineralizada, levando à 

degradação hidrolítica dos monômeros resinosos e fibrilas de colágeno. A degradação da 

matriz colágena foi observada, mesmo em dentina intacta sob camada híbrida, após 

prolongados 3 anos de armazenamento in vitro (GARCÍA-GODOY et al., 2007).  

A presença de água na interface adesiva promove uma hidrólise química das ligações 

éster dos adesivos a base de metacrilato (HEMA é um exemplo de monometacrilato, enquanto 

BisGMA e TEGDMA são exemplos de dimetacrilato) (SPENCER et al, 2010). Monômeros e 

polímeros de monometacrilato tem mostrado mais resistência à digestão pela esterase que os 

dimetacrilatos (YOURTEE et al., 2001). A degradação in vivo do dimetacrilato é reduzida por 
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inibidor específico de esterase, fluoreto de fenilmetilsulfonico (FINER; SANTERRE, 2004), 

suportando um mecanismo de degradação através da catálise da esterase.  

Jacobsen e Soderholm (1995) verificaram que a composição HEMA/BisGMA se 

polimeriza menos eficientemente na presença de água e que a quantidade para interferir na 

polimerização do sistema adesivo é muito próxima da condição clínica, ou seja, uma pequena 

quantidade de água pode interferir drasticamente na integridade da interface. Embora a 

presença da umidade na dentina seja necessária para uma melhor penetração do primer, a 

presença dessa mesma água, pode contribuir para o enfraquecimento da RU se não for 

removida adequadamente antes da polimerização do sistema adesivo (PAUL et al., 1999). E 

isso pode acontecer em ambos os sistemas adesivo. 

Armstrong et al. (2003) avaliaram a durabilidade da união adesiva de diferentes 

sistemas adesivos (dentre eles SB e MP) após um período de armazenagem (em água 

destilada contendo cloramina 0,5%) de 15 meses. Os resultados mostraram diminuição da RU 

com o tempo para os dois sistemas adesivos, diferente do que foi observado no presente 

estudo, em que a RU aumentou com o passar do tempo, o que também foi observado por 

Carrilho et al.  (2005a), em que  espécimes  de sistema adesivo Single Bond armazenados em 

óleo por 6 meses e 1 ano apresentaram aumento estatisticamente significante da RU. O que 

evidencia que a presença da água é fator determinante para a queda da RU devido, 

provavelmente, à degradação hidrolítica. 

Independente da maneira que a água atinja a região de adesão, seja pela infiltração 

marginal, nanoinfiltração ou ingresso de fluido orais por meio de canais nanométricos ao 

longo das fibras de colágeno dentro da camada híbrida, ela parece contribuir fortemente para 

o prejuízo da integridade do sistema adesivo em longo prazo. Segundo De Munck et al., 

(2005), a união formada por sistemas adesivo do tipo convencional está suscetível à 

degradação pela água, sendo que os de formulação simplificada, os de dois passos, são mais 

negativamente influenciados por esse fator. 

Além da degradação hidrolítica, outro fator que contribui para a diminuição da RU é a 

degradação proteolítica das fibrilas de colágeno. Vários estudos têm demonstrado a perda da 

RU ao longo do tempo (HASHIMOTO et al., 2003; YIU et al., 2004; WANG; SPENCER, 

2003, 2005a; CARRILHO et al., 2005a; BRESCHI et al., 2008; LIU et al., 2011; 

CARVALHO et al., 2012) e a efetividade do uso de inibidores da ação das MMPs em reduzir 
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a degradação proteolítica (GENDRON et al., 1999; CARRILHO et al., 2010; BRESCHI et al., 

2010; OSORIO et al., 2011; LAFUENTE 2012). 

A clorexidina pode preservar a integridade da camada híbrida através da inativação 

das MMPs que degradam as fibrilas de colágeno (HEBLING et al, 2005; CARRILHO et al., 

2007a,b; BRACKETT et al., 2007; BRACKETT et al., 2009; BRESCHI et al., 2009; 

LOGUERCIO et al., 2009; BRESCHI et al., 2010b). Além disso, a clorexidina tem a 

vantagem da alta substantividade (LOGUERCIO et al. 2009; CARRILHO et al. 2010, LIU et 

al. 2011), exercendo seu papel para além de sua concentração e aplicação (CARRILHO et al. 

2007a,b, BRESCHI et al. 2009, LOGUERCIO et al. 2009). Assim, as recomendações de 

intervalo de uso são de 60 segundos para clorexidina a 2% (CARRILHO et al., 2007a,b, 

BRESCHI et al. 2009, LOGUERCIO et al. 2009, OSÓRIO et al. 2011) até 15 segundos para 

clorexidina a 0,002% (BRESCHI et al., 2009, LOGUERCIO et al., 2009).  

Para os sistemas adesivos convencionais de 2 passos,  a perda da RU , ao longo de 1-2 

anos, é de aproximadamente 50% (TJÄDERHANE et., 2013b). O tratamento da dentina com 

inibidores da ação das metaloproteinases, como a clorexidina (CLX), pode reduzir essa perda 

para 20-25% 

O efeito da CLX na durabilidade da interface adesiva do sistema adesivo convencional 

de 3 passos, tem sido testado (CAMPOS et al., 2009b; KOMORI et al., 2009; SADEK et al., 

2010; PASHLEY et al., 2011). Para alguns autores, este sistema adesivo apresenta um melhor 

desempenho a longo prazo, quando comparado com o de 2 passos (TJÄDERHANE et al., 

2013b), enquanto que para outros (CAMPOS et al., 2009b) não há diferença entre ambos. No 

presente estudo, o uso da clorexidina não mostrou diferença estatisticamente significante na 

RU para nenhum dos adesivos utilizados (SB e MP). O que coincide com o resultado 

encontrado por Campos et al. (2009b), que concluíram que CLX 0,12% e 2%, não mostra 

influência sobre a resistência de união da interface criada por nenhum desses sistemas 

adesivos utilizados. Outros autores também concluíram que o uso da CLX não interfere na 

estabilidade da resistência de união (CAMPOS et al., 2009b; SABATINI, 2013; SIMOES et 

al., 2014) e um aspecto importante que pode contribuir pra tal resultado é o fato do tempo de 

armazenamento possivelmente não ter sido suficiente para detectar degradação hidrolítica da 

interface adesiva. Além disso é importante ressaltar  que no nosso estudo o armazenamento 

foi em óleo e não água (o que retarda ainda mais o efeito da degradação). 
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MEV 

Os resultados dos testes de resistência de união variam consideravelmente de trabalho 

para trabalho e alguns fatores podem justificar tais diferenças, como a idade dos dentes, 

diferença na estrutura da dentina, na técnica de preparo da superfície dentinária, na técnica 

tempo de armazenagem e ainda nas condições de armazenamento (VAN NOORT et al., 1991; 

SÖDERHOLM; GERALDELI; SHEN, 2012).  

A interface e qualidade adesiva têm sido estudadas através de técnicas de investigação 

e caracterização morfológica associadas aos testes de RU (BOUILLAGUET et al., 2001; 

HANNING et al., 2001; CARDOSO et al., 2002; CEBALLOS et al., 2003; AGEE et al., 

2003; HU et al., 2015; STAPE et al., 2015). Entretanto, há a possibilidade de erros de 

interpretação e resultados falso positivo quando se interpretam, por exemplo, valores altos de 

RU como indicativo de interfaces adesivas de alta qualidade, quando de fato estas podem 

possuir defeitos em sua extensão, os quais muitas vezes não são detectados pelas técnicas 

convencionais (SPENCER et al., 2000; HASHIMOTO et al., 2000b; HASHIMOTO et al., 

2001a; WANG; SPENCER, 2002). Sendo assim, para melhor entender toda a dinâmica e 

natureza da interface adesiva, novos métodos e técnicas que caracterizem microscopicamente 

os materiais devem ser empregados (WANG; SPENCER, 2002). A análise microscópica da 

qualidade da interface adesiva é uma ferramenta valiosa que aponta para possíveis 

características da interface, que precisam ser examinadas de perto, além de obter uma visão 

sobre a união dos sistemas adesivos (HEGDE M; HEGDE P; CHANDRA, 2012; HEINTZE, 

2013). 

No presente estudo, além do teste de microtração que registra os valores de RU, foi 

realizada a análise em Microscopia Eletrônica de Varredura para mensurar a espessura da 

camada híbrida. Os maiores valores de RU foram registrados para o sistema adesivo SB, sem 

contaminação e após envelhecimento (6 meses e 1 ano), mas a análise em MEV demonstrou a 

maior média de espessura de CH para os grupos sem envelhecimento (imediato) e não houve 

diferença estatisticamente significante nos grupos para as variáveis contaminação, clorexidina 

e adesivo. 

Apesar do uso da clorexidina não ter demonstrado nenhuma diferença estatisticamente 

significante no quesito RU, a análise microscópica mostrou tags de resinas de melhor 

qualidade no grupo com clorexidina (figura 8). Além disso, foi possível observar essa mesma 
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carcterística dos tags de resinas nos espécimes do grupo controle MP, quando comparado ao 

controle do SB (figura 5) 

Os resultados mostraram que os valores das médias de espessura da CH foram 

menores aos 6 meses do que às 24 horas de envelhecimento (diferente do resultado da RU) 

possivelmente porque ocorre degradação (principalmente na região mais profunda) da CH 

formada pelo sistema adesivo. Isso se deve provavelmente à destruição de grupos polares ao 

longo das fibrilas porque eles não foram suficientemente envolvidos por monômero resinoso, 

portanto, não foram suficientemente protegidos. Além disso, o grupo HEMA deve se difundir 

mais facilmente e rapidamente na rede de fibrilas, que o copolímero (resultado da diferença 

entre os pesos moleculares do grupo HEMA e copolímero polialcenóico) (ELIADES; 

VOUGIOUKLAKIS; PALAGHIAS, 2001). Esses polímeros podem reagir com a água 

residual, que foi removida insuficientemente, para criar hidrogéis poli HEMA (De MUNCK 

et al., 2002). Assim, existe uma possibilidade de que as fibrilas (não encapsuladas) 

permaneçam depois da adesão. Tais fibrilas (desprotegidas e não encapsuladas) são mais 

propensas à hidrólise, ataque enzimático, térmicos, e outras fontes de estresse. 

Consequentemente, fibrilas incompletamente encapsuladas, ou inadequada penetração do 

monômero resinoso na dentina desmineralizada, serão degradados, tal como evidenciado no 

decréscimo da estabilidade da camada híbrida (ELIADES; VOUGIOUKLAKIS; 

PALAGHIAS, 2001).  

A camada híbrida dos espécimes envelhecidos por 6 meses apresentou uma 

inadequada compatibilidade com a resina composta restauradora, pois em alguns locais, ao 

longo da interface, ela se mostrou separada e fusionada na dentina subjacente. Além disso, 

observou-se falha na interface dente/restauração. Em situações onde as fibrilas de colágeno 

são rodeadas pela parte mineral da dentina, elas são protegidas do efeito hidrolítico da água. O 

prolongamento do tempo de armazenagem, no entanto, aumenta a susceptibilidade á 

degradação hidrolítica, devido ao contato direto com a água, ocorrendo uma perda e 

desarranjo da arquitetura do colágeno (crossband), aumento do espaço interfibrilar e 

diminuição do diâmetro das fibrilas de colágeno (HASHIMOTO et al., 2003d). Foi possível 

observar tags de resina mais curtos no grupo com 6 meses de armazenamento (figura 12). 

São vários os trabalhos que verificam uma característica granular e porosa da camada 

híbrida do sistema adesivo SB através da análise de nanoinfiltração em toda extensão da 

interface (PEREIRA et al., 2001; LI; BURROW; TYAS, 2002; TOLEDANO et al., 2003). 
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Entretanto, no presente estudo, essa CH se mostrou nítida, consistente e mais espessa ao 

longo de toda interface, o que está de acordo com Ogata et al. (2002). Ainda foi possível notar 

tags de resina mais curtos (figura 4) devido à menor infiltração do material nos túbulos. O 

adesivo MP se comportou de maneira semelhante, com CH nítida e consistente, entretanto, 

com tags de resina bem longos e numerosos.  

Anchieta et al. (2011) avaliaram a habilidade do adesivo SB se infiltrar na dentina e 

formar CH e tags de resina. Os valores de espessura da CH foram similares aos valores dos 

estudos já realizados (em média 4,39µm), confirmando o alto grau de hibridização desses 

sistemas adesivos, comparados com os de condicionamento ácido total e alguns 

autocondicionantes (PRATE et al., 1998; ARRAIS; GIANNINI, 2002; MACHADO et al., 

2009). A espessura alcançada pela CH se deve, provavelmente, pela completa remoção da 

smear layer e smear plug, seguida pela desmineralização da dentina, pelo condicionamento 

ácido, expondo uma grande quantidade de fibrilas de colágeno (VAN MEERBEEK et al., 

2003; REIS et al., 2007).  

Arrais; Giannini (2002) avaliaram a micromorfologia e espessura da camada híbrida 

formada com diferentes sistemas adesivos, dentre eles SB e MP. Os resultados revelaram que 

os sistemas adesivos produziram interfaces com diferentes espessuras, sendo a do MP com 

média de 7.41± 1.24 µm e SB 5.55± 0.82. Diferente dos resultados do presente trabalho, onde 

a média de espessura do teste imediato foi de 2,28 para adesivo SB e 2,33 para o adesivo MP. 

Wang; Spencer (2003) compararam a qualidade e a estrutura molecular da interface 

adesiva (usando SB). As imagens obtidas em microscopia óptica mostraram a presença de 

colágeno que reagiu com o corante, indicando a ausência de infiltração/proteção pelo sistema 

adesivo. Esses dados foram confirmados pelas análises em Raman, indicando uma diminuição 

gradual da penetração do sistema adesivo na dentina desmineralizada e sugerindo que a 

camada híbrida não é uma interface compacta e impermeável, mas uma estrutura porosa e 

susceptível à falhas e degradação. 

Goracci et al. (1994) avaliaram, in vivo e in vitro, o grau de penetração tubular de um 

sistema adesivo dentinário (MP), assim como as características da camada híbrida e a 

influência do fluido dentinário no procedimento adesivo. Nos espécimes in vitro, uma justa 

união entre o sistema adesivo e a dentina foi observada, produzindo tags de resina bem 

característicos e compactos. Nos espécimes in vivo, a diferença observada foi apenas a 
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presença de tags mais cilíndricos, em torno de 20µm de comprimento. Os autores concluem 

que ambas as situações produziram uma camada híbrida em torno de 5µm e que a presença do 

fluido dentinário tem um efeito mínimo na penetração do sistema adesivo nos túbulos 

dentinários. Diferente dos resultados de Hashimoto et al.(2001), onde eles avaliaram através 

de MEV, a morfologia da interface adesiva (usando MP) produzida in vivo em dentes, após 

anos de função na boca. Os resultados mostraram alterações morfológicas como 

degradação/digestão do colágeno, deterioração da resina adesiva e da camada híbrida nos 

espécimes em função na cavidade oral, o que não foi verificado nos espécimes controle. 

Walshaw; McComb (1995) analisaram a interface adesiva em MEV produzida por 

diferentes sistemas adesivos, dentre eles o MP. Os resultados mostraram uma zona de camada 

híbrida de 2-5µm apresentando penetração inter e intratubular do sistema adesivo. A ausência 

de áreas de gaps foi observada em 75%-80% dos espécimes. As fibrilas de colágeno foram 

completamente impregnadas pelos sistema adesivo em uma extensão de aproximadamente 

2µm. Grandes variações no grau de infiltração ocorreram e a presença de microespaços na 

trama de colágeno foi observada mais frequentemente nas porções mais profundas da zona 

desmineralizada. A presença de gaps aparece onde a camada de sistema adesivo está ausente e 

indica áreas iniciais de possíveis falhas clínicas. 

Hashimoto et al. (2003) avaliaram o padrão de degradação da interface adesiva 

(usando MP) após 1 ano de imersão em água. Os resultados mostraram valores de RU 

significantemente maiores após 24 hs do que depois de 1 ano. Pelas análises em MEV e MET, 

verificou-se que o sistema adesivo ocupou os espaços interfibrilares nos espécimes controle. 

Após 1 ano, a resina foi parcialmente perdida / degradada da camada híbrida, deixando 

fibrilas de colágeno expostas. Uma porção de dentina desmineralizada e não infiltrada pelo 

sistema adesivo foi observada em ambos os períodos. Mas após um ano, sinais de degradação 

do colágeno foram observados nessa região e na camada híbrida. Em ambos os períodos, a 

maioria das fraturas ocorreu de forma coesiva no gel formado pelo ácido polialcenóico 

contido no sistema adesivo, no topo da camada híbrida. 

O problema relacionado à longevidade da interface ainda não foi resolvido, sendo 

importante ressaltar que mesmo com a significativa melhora nas qualidades e propriedades 

dos sistemas adesivos, a técnica não pode ser negligenciada pelo cirurgião dentista, sendo 

importante que o profissional trabalhe apropriadamente com o material de sua predileção, 
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respeitando sua composição e técnica de aplicação (MIYAZAKI, IWASAKI, ONOSE, 2002; 

TURKUN, 2003).  

A contaminação com saliva, após a desmineralização e exposição das fibrilas de 

colágeno, parece não exercer influência negativa na RU nas primeiras horas após processo 

adesivo. O uso da clorexidina não influenciou na RU, mesmo quando a saliva esteve presente 

na interface adesiva, nem nas primeiras horas da adesão, nem após 6 meses e 1 ano. Esses 

resultados parecem indicar que a contaminação com saliva após a desmineralização não afeta 

a RU, o que pode ser de grande importância, principalmente, nos casos de restauração de 

cavidades em áreas cervicais e em cimentação adesiva de peças protéticas.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A contaminação por saliva não interferiu na RU da interface dentina/resina composta 

(tratada ou não com clorexidina 0,2% e com diferentes tipos de sistemas adesivos) no tempo 

de 24 horas, mas mostrou menores valores de RU com 6 meses e 1 ano. 

A contaminação por saliva na dentina tratada ou não com clorexidina 0,2% não 

interfere espessura da camada híbrida formada pelos sistemas adesivos,  no tempo de 24 

horas. Entretanto, decorridos 6 meses, há uma diferença estatisticamente significativa no fator 

tempo. 

Sendo assim, as hipóteses nulas foram rejeitadas. 
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