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INTRODUÇÃO 

 

  É inquestionável o fato de que, nas últimas décadas, a odontologia 

adesiva vem sendo amplamente difundida e investigada, principalmente por meio de 

pesquisas voltadas para inovações de materiais estéticos que possam substituir com 

sucesso a estrutura dentária.  

  Denominada de “Odontologia Adesiva”, a nova concepção de 

tratamento restaurador está centrada na preservação da estrutura dentária e teve início 

com a proposta de Buonocore9 de condicionar o esmalte dentário com ácido 

fosfórico. No início dos anos 70, a técnica do condicionamento foi definitivamente 

introduzida na prática clínica e se estabeleceu na maioria dos procedimentos 

restauradores diretos e indiretos com a efetividade da união produzida entre a 

superfície da dentina e a resina composta41. 

 A busca por uma união satisfatória entre a dentina e o material 

restaurador comparável àquela encontrada no esmalte norteia a evolução dos sistemas 

adesivos atuais que têm se mostrado ferramentas fundamentais na terapêutica 

restauradora. As diferentes características morfológicas e funcionais entre o esmalte e 

a dentina desempenham um papel fundamental na eficiência clínica dos adesivos, e a 

complexidade da estrutura morfológica da dentina continua sendo um grande desafio 

aos pesquisadores. Enquanto o esmalte é predominantemente composto por mineral 

(hidroxiapatita), a dentina é uma estrutura biológica complexa formada em grande 
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parte por água (20% em volume) e material orgânico (30% em volume colágeno Tipo 

I), além da estrutura mineral (50% em volume)35. A dentina também é caracterizada 

como um compósito biológico de matriz de colágeno preenchida com cristais de 

apatita dispersos entre túbulos dentinários que contêm dentina peritubular 

hipermineralizada. Esses túbulos são preenchidos por fluido, o que confere a esse 

tecido uma umidade intrínseca natural22. Quando a estrutura dentária é cortada por 

instrumentos rotatórios ou manuais, uma camada formada por hidroxiapatita, 

colágeno alterado e outros resíduos fica acumulada na superfície de dentina (smear 

layer) vedando a luz dos túbulos dentinários e, com isso, reduzindo a permeabilidade 

dentinária 46. 

  Os sistemas adesivos atuais desenvolvem um mecanismo de retenção 

micromecânica no substrato dentinário por meio de um processo de hibridização. Os 

sistemas adesivos podem ser classificados em adesivos convencionais e adesivos 

autocondicionantes de acordo com o número de etapas clínicas e com sua integração 

com os tecidos dentários. Os sistemas adesivos convencionais realizam o 

condicionamento ácido da superfície removendo completamente a smear layer 

formada, deixando a entrada dos túbulos dentinários aberta, assim como promovem a 

desmineralização superficial da dentina, resultando na formação de uma malha de 

colágeno por onde os monômeros hidrofílicos penetram resultando na formação da 

camada híbrida. Os sistemas adesivos autocondicionantes são aplicados diretamente 

na superfície dentinária, sem o condicionamento ácido prévio, havendo uma 

incorporação da smear layer na camada híbrida formada22. A constante evolução 
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química dos sistemas adesivos é fundamentada na obtenção de uma resistência 

adesiva satisfatória aos esforços mecânicos aos quais a restauração é submetida na 

cavidade bucal. Dessa forma, pesquisar o comportamento físico-mecânico das 

interfaces estabelecidas pelos sistemas adesivos e substrato dentário constitui um 

recurso importante que, somado a outros experimentos in vitro e in vivo, contribui 

para a elaboração de um prognóstico restaurador aceitável12.  

Entre os testes utilizados para avaliar a efetividade do sistema de união 

aderido à superfície de esmalte e dentina está o ensaio mecânico de cisalhamento. 

Com relação ao tipo de substrato utilizado nesses testes, existe uma grande 

dificuldade na obtenção de dentes humanos e, por esse motivo, vários pesquisadores 

têm utilizado a dentina coronária bovina como substituta da dentina coronária 

humana, obtendo resultados confiáveis3,4,7,8,25,26,32,33,38,40,44,49,50,57,65,69.  

As pesquisas continuam no sentido de buscar a melhor união entre os 

materiais restauradores e a dentina, e o que pode ser constatado é que, durante a 

realização dessas pesquisas, não devem ser considerados somente os aspectos 

relacionados ao material utilizado, mas sim à estrutura dentinária, à metodologia 

empregada e à técnica realizada. Embora a renovação freqüente de produtos seja uma 

conseqüência da evolução tecnológica e do aprimoramento dos conhecimentos, 

apresenta-se também como um desafio aos profissionais que se encarregam de avaliar 

esses produtos. Assim, considera-se oportuno verificar se os novos sistemas adesivos, 

empregados em diferentes substratos, podem influenciar nos resultados da resistência 

adesiva de um material restaurador. 



REVISÃO DA LITERATURA 

   

  Na tentativa de aumentar a adesão dos materiais acrílicos nas 

superfícies dentárias, Buonocore9, em 1955, avaliou a possibilidade de alterar a 

superfície de esmalte dentário por meio de tratamento químico produzindo uma nova 

superfície na qual os materiais restauradores pudessem aderir. Verificou que a adesão 

de discos de resina ao esmalte era maior quando este tecido dentário era condicionado 

com ácido fosfórico a 85%, em relação aos corpos-de-prova que não recebiam 

nenhum tratamento ácido prévio. Concluiu que o condicionamento ácido da 

superfície de esmalte produziu um aumento na área de superfície, aumentando 

também a capacidade de umectação desta, permitindo um contato mais íntimo entre a 

resina e o esmalte e aumentando a adesão.  

Nakabayashi et al.41, em 1982, realizaram um estudo verificando a 

efetividade da solução 4-Meta na adesão de um cilindro de acrílico ao esmalte e à 

dentina (bovina e humana) condicionados com a solução formada pela mistura de 

ácido cítrico a 10% e cloreto férrico a 3%. Observaram que monômeros resinosos 

com grupamentos hidrofóbicos e hidrofílicos, como o 4-Meta, infiltravam-se por 

entre as fibras colágenas expostas pelo tratamento ácido e, que após sua 

polimerização, constituía-se uma zona mista de dentina desmineralizada permeada 

por resina, denominada de camada híbrida, a qual promovia aumento na resistência 

de união da resina composta à dentina. 
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Com o objetivo de encontrar um substrato substituto da dentina 

humana para testes de adesão, Nakamishi et al.42, em 1983, realizaram um trabalho 

comparativo com dentinas humana e bovina usando três cimentos de policarboxilato, 

um cimento de ionômero de vidro, um cimento de fosfato de zinco e duas resinas 

compostas. O esmalte e a dentina dos dentes humanos foram preparados efetuando-se 

o desgaste da superfície vestibular de incisivos centrais superiores e molares 

superiores, respectivamente. Nos dentes bovinos, tanto o esmalte como a dentina, 

foram preparados na superfície vestibular de incisivos centrais inferiores. A dentina 

bovina foi preparada em duas profundidades: 0,2mm-0,9mm e 1,4mm-2,1mm. 

Também foram utilizados dentes com diferentes tempos de armazenamento após a 

exodontia (menos de cinco dias e mais de seis meses) com o objetivo de comparar 

esse fator na resistência adesiva. Uma matriz de cobre, com 5,0mm de diâmetro e 

4,0mm de profundidade, foi colocada em contato com a superfície dentária preparada 

e preenchida com os diferentes cimentos e resinas compostas. As amostras foram 

inicialmente armazenadas em uma caixa termoestática a 37oC por 10 minutos e, em 

seguida, colocadas em água, também a 37oC, por uma semana. As amostras foram 

submetidas ao teste de resistência adesiva à tração a uma velocidade de 0,8mm/min. 

As morfologias do esmalte e da dentina, humanas e bovinas foram analisadas por 

meio de Microscopia Eletrônica de Varredura. Não houve diferenças estatisticamente 

significante na resistência adesiva entre o esmalte humano e o bovino, bem como na 

dentina superficial dos dois substratos, independentemente do material utilizado e do 

tempo de armazenamento dos dentes. Entretanto, a resistência adesiva reduziu 
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consideravelmente na dentina bovina profunda. As morfologias do esmalte e da 

dentina, humanas e bovinas, apresentaram-se semelhantes nas fotomicrografias, tanto 

antes como após o condicionamento ácido.  

Em 1990, Retief et al.56 realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar a resistência adesiva ao cisalhamento, a infiltração marginal, bem como a 

penetração de um sistema adesivo nos túbulos dentinários da dentina humana e da 

bovina. Os testes de resistência foram realizados em Máquina de Testes Universal 

Instron, com velocidade de 0,5mm/min, na dentina oclusal de 25 molares 

permanentes humanos e na dentina vestibular de 25 incisivos centrais bovinos, após 

24 horas de aplicação do sistema adesivo Scotchbond 2 e da resina microparticulada 

Silux, período em que ficaram armazenados em soro fisiológico a 37ºC. Para o teste 

de infiltração marginal, foram confeccionadas restaurações de classe V em 15 caninos 

humanos e 15 incisivos bovinos, os quais foram submetidos à ciclagem térmica (500 

ciclos) em solução de azul de metileno a 2%. A penetração do sistema adesivo nos 

túbulos dentinários foi observada em microscopia eletrônica de varredura. A 

resistência adesiva foi significativamente maior na dentina humana que na bovina e a 

infiltração marginal foi significativamente menor. Os autores concluíram que a 

dentina bovina não pode ser indicada para substituir a dentina humana em trabalhos 

com sistemas adesivos. 

Apesar das grandes controvérsias em relação aos estudos de 

laboratório, Retief55, em 1991, em uma revisão de literatura sobre as diversas 

metodologias utilizadas para a avaliação laboratorial da adesão entre materiais 
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adesivos e estrutura dentária, enfatizou ser muito importante a realização de testes 

laboratoriais em razão de se observar rapidamente o desempenho dos materiais e de 

poder servir como projeção para o sucesso clínico. No entanto, deve haver a 

padronização desses testes que estudam a adesão à estrutura dentária, tais como: 

testes de resistência de união (tração/cisalhamento), microinfiltração e medições de 

fendas marginais. Dessa maneira, os fatores variáveis aos testes de resistência de 

união de materiais adesivos ao dente foram destacados: o tipo do teste de resistência 

aplicado (tração ou cisalhamento); a natureza do dente estudado (humano ou bovino); 

o meio e o tempo de duração da armazenagem dos dentes; a preparação da superfície 

dentinária para receber o material adesivo; a forma de preparação dos espécimes; o 

tipo e o valor da força aplicada. Devido à grande variedade nas metodologias dos 

testes, os resultados obtidos de diferentes estudos laboratoriais não podem ser 

comparados. 

Revisando a literatura, Rueggeberg59, em 1991, enumera e discute sete 

fatores relacionados ao substrato dentário utilizado para os testes de adesão: 1) tipo de 

substrato; 2) tempo de armazenamento pós-extração; 3) condições de estocagem; 4) 

risco de infecção; 5) tipo de preparo da superfície; 6) profundidade do preparo e 7) 

localização das áreas de adesão. Quanto ao tipo de substrato, o autor salientou que o 

melhor seria a utilização de dentina humana em condições in vivo, porém as 

dificuldades desta técnica e os riscos de infecção têm motivado a busca de um 

substrato substituto, e a preferência têm recaído sobre os dentes bovinos. Apesar de a 

dentina bovina possuir túbulos dentinários mais largos, o seu uso tem produzido 
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resultados similares de força de adesão quando comparadas com a dentina humana; 

contudo, isto só é verdadeiro quando a camada superficial da dentina é utilizada, e 

sugeriu que novos estudos devem ser realizados comparando esses substratos. A 

possibilidade de uso de dentina bovina congelada tem sido discutida, mas não 

existem relatos na literatura que comprovem a viabilidade em substituir o uso da 

dentina humana pela dentina bovina congelada. Em relação ao tempo de 

armazenagem pós-extração, a maioria dos autores citados no artigo indica que esse 

fator não possui um efeito significativo na força de adesão à dentina ou ao esmalte. 

Quanto às condições de estocagem, há controvérsias, quando, por um lado, alguns 

trabalhos mostram que as soluções de estocagem não afetam a força de adesão à 

dentina e, em outros, se observa justamente o oposto. As soluções de estocagem são 

classificadas em três categorias: 1) antes do desgaste do dente: solução aquosa de 

timol, água, água destilada a 24ºC, 37ºC ou 60ºC, água desmineralizada, soro 

fisiológico a 30% estéril ou 37%, soro fisiológico e formalina; 2) após o desgaste do 

dente: água, água destilada a 24ºC, 37ºC ou 60ºC, soro fisiológico a 30% estéril, soro 

fisiológico, soro fisiológico a 37ºC ou timol; 3) após a aplicação do material 

restaurador: água, água destilada a 24ºC, 37ºC ou 60ºC, soro fisiológico a 30% estéril, 

soro fisiológico, soro fisiológico a 37ºC ou timol. No tipo de preparo da superfície, 

inúmeros métodos são utilizados para se preparar os dentes como também as várias 

superfícies dentárias, mas não há consenso quanto ao melhor. A maior profundidade 

do preparo, segundo a maioria dos autores citados, parece influir negativamente nos 

valores de adesão à dentina, embora existam estudos que não tenham encontrado 
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diferenças nesses valores quando submetido à tensão em dentina superficial, média 

ou profunda. A localização da área utilizada para os testes de adesão deveria 

localizar-se idealmente a 1mm sobre os cornos pulpares ou a 1mm abaixo da junção 

dentina-esmalte, o que resultaria em regiões cêntricas. 

Em 1996, Mason et al.36 realizaram ensaios in vitro e in vivo de 

resistência ao cisalhamento de quatro sistemas adesivos: All Bond 2 (Bisco) - A; 

Scotchbond Multi Purpose (3M ESPE) – S; Clearfil Liner Bond (Kuraray) – C e 

OptiBond (Kerr) – O. Buscaram determinar se a união à dentina sob condições 

clínicas reproduz o que acontece em laboratório. No ensaio in vivo, os corpos-de-

prova foram preparados em dentina, após o desgaste da face oclusal de terceiros 

molares que foram cuidadosamente extraídos após uma semana e armazenados em 

água destilada a 23ºC por no máximo 10 dias. No ensaio in vitro em dentina de dentes 

extraídos, os corpos-de-prova foram submetidos à termociclagem e o armazenamento 

feito da mesma forma. O ensaio de cisalhamento foi realizado com velocidade de 

0,5mm/min e os resultados foram: in vitro, o adesivo (S) apresentou valores 

estatisticamente superiores quando comparados aos dos demais materiais utilizados e 

in vivo, esses valores também foram os maiores, mas sem diferença estatisticamente 

significante. Somente o adesivo (A) apresentou diferença significativa na força de 

união entre os resultados in vivo e in vitro.  Além da análise da resistência adesiva, 

verificou-se também o tipo de fratura ocorrida e que houve uma maior porcentagem 

de fraturas adesivas para todos os grupos. Observaram que altos valores de resistência 

adesiva estavam relacionados com um alto porcentual de fraturas coesivas. 
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Resultados in vivo confirmaram a validade dos ensaios in vitro para os sistemas 

adesivos estudados, confirmando que as condições clínicas não interferem na adesão 

de monômeros hidrófilos e que os ensaios de adesão realizados em laboratório são 

confiáveis. 

Em 1997, Barros5 avaliou in vitro a resistência de união ao 

cisalhamento de dois sistemas adesivos, aplicados em dentina hígida, alterada por 

cárie ou alterada por restauração. Sessenta molares humanos tiveram a superfície 

oclusal desgastada, de modo a expor a superfície dentinária adjacente, sobre a qual se 

delimitou, através de fita adesiva, uma área de 3,5mm de diâmetro. Nesta área, 

aplicaram-se os sistemas adesivos Scotchbond Multi Purpose Plus ou All Bond 2. Por 

meio de uma matriz bipartida, acoplada em um dispositivo apropriado, foram 

construídos cilindros de resina composta com 3,5mm de diâmetro, justamente sobre a 

área adesiva delimitada pela fita adesiva. Após a realização da ciclagem térmica, os 

corpos-de-prova permaneceram estocados durante um mês, quando então foram 

submetidos à força de cisalhamento, aplicada com uma ponta de extremidade em 

forma de faca na base do cilindro de resina composta. A análise dos resultados 

permitiu concluir que: em relação aos materiais testados, somente houve diferença 

significativa quando da utilização do sistema adesivo SBMP sobre a dentina hígida, 

cujos resultados foram maiores do que o sistema adesivo All Bond 2; para os outros 

tipos de dentina, independentemente do sistema adesivo utilizado, as médias de 

adesão se apresentaram sem diferença estatisticamente significantes. 
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Com a finalidade de avaliar in vitro a resistência adesiva ao 

cisalhamento de dois sistemas adesivos que contêm primers acidificados (adesivos 

autocondicionantes) em sua composição, Gordan et al.24 conduziram um estudo em 

1997. Os sistemas adesivos Clearfil Liner Bond 2 (CLB2) e Denthesive II (DTII), 

contendo primers ácidos, foram utilizados com e sem condicionamento ácido. O 

adesivo Scotchbond Multi-Purpose (SBMP) foi utilizado como controle com o prévio 

condicionamento ácido. Sessenta corpos-de-prova de esmalte e de dentina foram 

preparados em dentes molares humanos. Após o tratamento de acordo com o grupo, a 

resina composta Silux Plus foi aplicada com o auxílio de uma matriz de 2,5 mm de 

diâmetro interno e polimerizada durante 40 segundos. Todos os espécimes foram 

termociclados. A resistência adesiva foi avaliada por meio de uma máquina de teste 

Zwick. Após o teste, foi realizada também a análise dos tipos de fratura com o auxílio 

de um microscópio de luz com 40x de aumento. Os resultados obtidos pela análise 

estatística mostraram que houve diferença significante entre o esmalte e a dentina: o 

sistema adesivo Clearfil Bond 2, utilizado com ou sem condicionamento ácido, 

obteve valores de resistência adesiva no esmalte maiores do que o Scotchbond MP. 

Na dentina, os resultados foram semelhantes aos do Scotchbond MP. O sistema 

adesivo Denthesive II utilizado sem o condicionamento ácido prévio apresentou 

menores valores de resistência adesiva no esmalte, quando comparado com o 

Scotchbond MP. Na dentina, os resultados foram semelhantes aos do Scotchbond 

MP. Clearfil Liner Bond 2 apresentou maiores valores de resistência adesiva sem o 

condicionamento ácido quando comparado com a realização do condicionamento 
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ácido prévio. Na dentina esses valores foram similares. Denthesive II obteve maiores 

valores de resistência adesiva com o condicionamento ácido do que sem, tanto no 

esmalte quanto na dentina. Com relação aos tipos de fratura, observou-se que o modo 

de fratura predominante foi adesiva na interface entre o esmalte ou dentina e a resina. 

Os resultados levaram os autores a concluírem que o sistema adesivo Clearfil Liner 

Bond 2 pode ser utilizado com ou sem condicionamento ácido de acordo com as 

recomendações do fabricante e que o sistema adesivo Denthesive deve ser utilizado 

com condicionamento ácido adicional para adesão em esmalte e em dentina.  

A resistência de união do adesivo One Step foi avaliada em esmalte e 

dentina, sob diferentes condições, por Kanca III28 em 1997. Esse estudo utilizou o 

teste de cisalhamento para analisar a aplicação do adesivo na dentina das superfícies 

vestibulares de molares e no esmalte de incisivos humanos após diferentes agentes 

condicionantes, tempos de condicionamento, tempo de lavagem do ácido, padrões de 

umidade do substrato dentinário entre outras condições. Quando não houve aplicação 

do adesivo no esmalte e quando o adesivo foi aplicado em dentina ressecada e em 

esmalte sem condicionamento, os valores de resistência adesiva foram 

estatisticamente inferiores. Nas demais condições, entre elas em dentina profunda, os 

valores de resistência adesiva, tanto em esmalte quanto em dentina, mostraram-se 

semelhantes entre 23MPa e 29MPa. O autor concluiu que o adesivo One Step 

apresenta boa resistência adesiva à dentina, grande o suficiente para resistir ao 

estresse de contração de polimerização do compósito. A análise do padrão de fratura 

mostrou que somente em um grupo as falhas foram adesivas (no qual a dentina foi 
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seca antes da aplicação do sistema adesivo). Em todos os outros grupos, as falhas 

foram do tipo coesiva em dentina ou resina ou mistas. Segundo o autor, os sistemas 

adesivos convencionais de frasco único reduzem o número de passos clínicos no 

procedimento adesivo, simplificando a técnica, também demonstrando um potencial 

clínico significante. 

Em 1998, Abdalla e Davidson1 avaliaram o efeito da contaminação da 

área dentinária com água, saliva e sangue e suas conseqüências nos testes de 

resistência adesiva. Para tal utilizaram os sistemas adesivos simplificados Scotchbond 

1, One Step, Prime & Bond 2.1, Syntac SC e como controle o sistema adesivo de três 

passos Scotchbond MP. A utilização dos materiais ocorreu seguindo as 

recomendações do fabricante, mas antes da aplicação dos sistemas adesivos sobre a 

superfície dentinária simulavam a contaminação com água, saliva artificial ou sangue. 

Cilindros de resina Z100 (3M) foram confeccionados sobre a dentina usando matriz 

de Teflon. A metodologia seguida foi de maneira tradicional para os testes de 

cisalhamento, mas não se realizou a termociclagem. Após 24 horas imersos em água 

destilada, realizou-se os testes de resistência em sistema universal Instron à 

velocidade de 0,5mm/min. A morfologia da interface de dentina/resina foi examinada 

usando uma lupa estereoscópica, e algumas amostras foram replicadas e analisadas 

em microscopia eletrônica de varredura. Pelos resultados concluíram que o substrato 

“molhado” para o sistema One-Step apresentava um aumento na resistência (8,4 MPa 

para 13,5 MPa), enquanto para o sistema Syntac SC ocorreu um significante declínio 

(10,6 MPa para 5,1 MPa). Os testes de resistência para os outros três sistemas 
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sofreram pequenas variações não significantes estatisticamente. A contaminação por 

saliva causou um declínio significante apenas para o Syntac SC, enquanto a área de 

dentina contaminada por sangue apresentou um declínio significativo para todos os 

sistemas testados. Concluíram ainda que os melhores resultados foram com o material 

SBMP, sistema de três passos, para todas as condições avaliadas. Com a dentina seca, 

não houve diferença entre os adesivos simplificados. O tipo de fratura foi 

influenciado pelas condições do substrato e, com a dentina úmida e sem 

contaminação, as fraturas foram na sua maioria coesivas na resina ou na camada de 

adesivo. 

O objetivo do estudo realizado por Cardoso et al.10, em 1998, foi 

determinar a resistência adesiva de três sistemas adesivos distintos na dentina por 

meio de testes de microtração, tração e cisalhamento. Foram utilizados molares 

humanos que tiveram a superfície dentinária exposta em três faces do dente: 

vestibular, mesial e distal. Em cada superfície, a amostra foi preparada para ser 

submetida a cada um dos testes, ou seja, os três testes foram realizados em um 

mesmo dente, em superfícies distintas. Os sistemas adesivos utilizados foram: Single 

Bond (SB), Scothbond Multi Purpose Plus (MP) e Etch & Prime (EP), e sobre as 

superfícies tratadas foi aplicada somente uma marca de resina composta, a Z100. 

Apesar de terem apresentado valores de resistência adesiva diferentes, o 

comportamento dos sistemas adesivos foi o mesmo para os três testes. Os valores 

obtidos no teste de microtração não foram diferentes estatisticamente para os três 

sistemas adesivos. Para os testes de tração e cisalhamento, o Single Bond apresentou 
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maiores valores de resistência adesiva comparado com o Etch & Prime. O adesivo 

Scothbond apresentou valores de resistência adesiva que foram semelhantes aos 

encontrados para o Single Bond e para o Etch & Prime. Comparando os três testes, a 

média de valores obtida foi maior e o coeficiente de variação menor no teste de 

microtração. Portanto, o sistema adesivo de frasco único obteve maiores valores de 

resistência adesiva comparado ao sistema adesivo autocondicionante tanto no teste de 

tração quanto no teste de cisalhamento. Dependendo do teste aplicado, diferenças 

entre os materiais não foram verificadas. 

Leirskar et al.31, em 1998, avaliaram a resistência adesiva em dentina 

de cinco diferentes sistemas adesivos (Scotchbond Multi Purpose Plus, All bond 2, 

Syntac, Optibond e Prisma Universal Bond 3) em combinação com duas resinas 

compostas (Tetric e Z100). Após o teste de cisalhamento, as fraturas foram analisadas 

em microscopia eletrônica de varredura. Terceiros molares humanos foram 

selecionados para esse estudo, sendo o tratamento adesivo e a inserção da resina 

composta realizados na superfície vestibular desses dentes. Os espécimes foram 

levados a uma máquina de teste universal para a determinação da resistência adesiva. 

Os resultados mostraram que a resistência dos sistemas adesivos depende do material 

restaurador utilizado. Para a resina Tetric, os valores de resistência adesiva do Syntac 

(28 MPa) e do Optibond (26,5MPa) foram significativamente maiores que os do All 

Bond 2 (18,7 MPa) e do Scotchbond Multi Purpose Plus (20,6 MPa). O adesivo 

Prisma Universal Bond 3 apresentou os menores valores (9,6 MPa). Para a resina 

Z100, os valores de resistência adesiva do Scotchbond Multi Purpose Plus (28,1 
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MPa), do Syntac (28,6 MPa) e do Optibond (22,4MPa) foram significativamente 

maiores que aqueles encontrados para o All Bond 2 (13,8 MPa). Mais uma vez, o 

Prisma Universal Bond 3 obteve os menores valores (7,0 MPa).  A maioria das 

fraturas foi mista. Fraturas coesivas com depressões profundas na estrutura dentária 

foram freqüentemente observadas, principalmente quando os valores de resistência 

adesiva excederam 30 MPa. Os autores sugeriram que é importante os clínicos 

estarem atentos às variações dos valores de resistência adesiva que são encontrados 

em alguns sistemas adesivos em combinação com diferentes materiais restauradores. 

Com a finalidade de avaliar a morfologia da camada híbrida e a 

resistência adesiva ao cisalhamento de sistemas adesivos convencionais simplificados 

ou não e sistemas adesivos autocondicionantes, Prati et al.52 realizaram estudos em 

molares humanos extraídos, no ano de 1998. Restaurações classe I e V de resina 

composta foram seccionadas ao meio, e uma das metades obtidas de cada dente foi 

desmineralizada e desproteinizada, enquanto a outra metade recebeu polimento 

superficial e foi parcialmente desmineralizada para a verificação da espessura da 

camada híbrida no interior da dentina intertubular e em torno da dentina peritubular 

(intratubular) em microscopia eletrônica de varredura. Foram preparados, também, 

corpos-de-prova para testes de resistência adesiva ao cisalhamento utilizando os 

sistemas adesivos: Clearfil Liner Bond 2, Clearfil KB (experimental), Prime & Bond 

2,0, Prime & Bond 2.1, Scotchbond Multi Purpose, Single Bond, Syntac single e 

OptiBond FL. Os adesivos simplificados, ou de passo único, produziram uma 

espessura de camada híbrida e resistência adesiva similares às apresentadas pelos 
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adesivos convencionais de múltiplos passos. Os valores de resistência adesiva ao 

cisalhamento variaram de 12MPa a 21MPa, dependendo do material utilizado. O 

Single Bond apresentou uma média de 16,6MPa e o Clearfil Liner Bond 2 de 

14,3MPa, com diferença estatisticamente significante dos demais. Os autores 

concluíram que a adesão depende de vários fatores, como a permeabilidade e a 

umidade dentinária, e que a composição química dos adesivos tem fundamental 

importância na resistência e na morfologia adesiva. Além disso, não houve correlação 

entre resistência adesiva ao cisalhamento e espessura e morfologia da camada híbrida.  

Os testes de microtração e cisalhamento foram comparados e os 

modos de fratura avaliados por Schreiner et al.63 em 1998. Foram testados cinco 

sistemas adesivos (Scotchbond Multipurpose com ácido maleico –SM; Scotchbond 

Multipurpose com ácido fosfórico -SP; Scotchbond Multipurpose Plus -SBP; Clearfil 

Liner Bond System -CL e Prime & Bond –PB)  nos dois ensaios de adesão. Os 

resultados mostraram que os adesivos, no teste de cisalhamento, não apresentaram 

diferenças significantes entre eles. No teste de microtração, o adesivo CL apresentou 

maior resistência do que todos os outros sistemas. A maioria das fraturas foi do tipo 

adesiva, tanto para o teste de cisalhamento quanto para o teste de microtração. No 

entanto, o teste de cisalhamento obteve um maior de número de falhas coesivas em 

dentina e resina do que o teste de microtração.  

Por meio de ensaios in vitro em dentes bovinos, Oliveira et al.44, em 

1999, avaliaram a resistência adesiva e os aspectos morfológicos de dois sistemas 

adesivos autocondicionantes e um convencional. Trinta incisivos bovinos recém-



 35

extraídos foram divididos em três grupos de dez, denominados assim: Grupo B –1 

(Bond-1-Jeneric Pentron) – Sistema adesivo convencional; Grupo CLB –2 (Clearfil 

Liner Bond-2 – Kuraray) e Grupo E&P 3.0 (Etch & Prime 3.0 – Degussa) – Sistemas 

adesivos autocondicionantes. Após a confecção dos corpos-de-prova, estes eram 

armazenados em temperatura ambiente por sete dias, para posterior ensaio de 

cisalhamento em uma máquina de ensaios universal da marca EMIC, modelo MEM 

2.000 (Brasil), a uma velocidade de 0,5mm/min. Os resultados, ao serem analisados 

estatisticamente, demonstraram significativa diferença entre os três grupos quando 

utilizado um nível de significância de 0,05. Os dados obtidos pra o Grupo B-1 

apresentaram uma média de 6,29 MPa, para o Grupo CLB-2 uma média de 8,91MPa 

e para o Grupo E & P 3.0 uma média de 4,50 MPa. Dentro desse achados, 

observaram que um dos sistemas adesivos autocondicionantes mostrou resultados 

inferiores aos do sistema convencional, sugerindo que mais pesquisas se fazem 

necessárias para poderem afirmar qual dos sistemas apresentaria maior efetividade de 

resistência adesiva quando teste de cisalhamento fosse empregado em dentina bovina.  

Ainda em 1999, Perdigão et al.49 compararam a resistência adesiva ao 

cisalhamento em esmalte e em dentina de um sistema adesivo com nanopartículas de 

frasco único (Prime & Bond NT) e seu antecessor, com duas aplicações e sem 

partículas de carga (Prime & Bond 2.1). Além disso, analisaram a morfologia da 

interface dentinária por meio de microscopia eletrônica de varredura e de transmissão 

e ilustraram o procedimento clínico do sistema adesivo com nanopartículas 

incorporadas. Vinte amostras de dentina e 20 de esmalte foram obtidas da superfície 
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vestibular de incisivos bovinos e acopladas em resina acrílica. Os espécimes foram 

distribuídos em quatro Grupos: (1) dentina com Prime & Bond 2.1; (2) dentina com 

Prime & Bond NT; (3) esmalte com Prime & Bond 2.1; (4) esmalte com Prime & 

Bond NT. Um cilindro de resina composta (Surefil) foi confeccionado sobre a 

superfície tratada. Após a termociclagem, a resistência adesiva foi determinada e os 

resultados submetidos à análise estatística. Para a análise morfológica, seis discos de 

dentina foram obtidos de terceiros molares humanos e distribuídos igualmente para 

cada sistema adesivo. Os adesivos dentinários foram aplicados de acordo com as 

recomendações dos fabricantes. A camada híbrida e a penetração da resina no interior 

dos túbulos dentinários foram observadas em nível ultramorfológico e as observações 

foram comparadas. Os valores de resistência adesiva obtidos foram: G1 – 17,8 MPa; 

G2 – 20,5 MPa; G3 – 24,7 MPa e G4 – 27,o MPa. A microscopia eletrônica mostrou 

que os dois sistemas adesivos penetraram no interior dos túbulos dentinários e 

formaram uma camada híbrida completamente infiltrada. As nanopartículas 

adicionadas no novo sistema adesivo de frasco único penetraram nos túbulos 

dentinários e infiltraram-se nos microespaços entre as fibras colágenas no interior da 

camada híbrida. Os autores ressaltaram que o sistema adesivo com nanopartículas 

testado nesse estudo resultou em resistência de união e hibridização dentinária 

comparáveis com as do sistema adesivo sem partículas de carga. 

A maioria dos sistemas adesivos de frasco único contém solventes 

orgânicos (acetona ou etanol) em sua composição, que são substâncias voláteis e 

podem evaporar dos frascos durante o uso.  Perdigão et al.50, em 1999, avaliaram, in 
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vitro, os efeitos da repetida abertura de frascos de quatro sistemas adesivos 

simplificados, que contém em suas formulações água, etanol ou acetona, na 

resistência de união ao cisalhamento. Para o estudo utilizaram 80 dentes bovinos 

recém-extraídos divididos em 8 grupos (n= 10). Grupo 1: One Step (OS – base 

acetona); Grupo 2: Optibond Solo (OP- base etanol); Grupo 3: Single Bond (SB- base 

água e etanol) e Grupo 4: Syntac Single (SY- base água), sendo cada um dos sistemas 

adesivos aplicado de acordo com as orientações do fabricante. Para os outros grupos, 

utilizaram os mesmos sistemas, porém os recipientes foram abertos por 1 minuto, 2 

vezes ao dia, por 3 semanas (com exceção dos finais de semana), e só após essa 

simulação foram utilizados semelhantemente aos grupos de 1 a 4 e todos cobertos 

com resina composta para os testes de  resistência. Todas as amostras foram 

termocicladas (500 ciclos – 5°C a 55°C) e submetidas aos testes de resistência ao 

cisalhamento em máquina de ensaios universal Instron (MTS). Os resultados 

demonstraram que não houve relação entre o tipo de solvente e a resistência adesiva 

quando avaliados sem a simulação de abertura de frascos. Os adesivos que continham 

água e etanol apresentaram valores de resistência similar tanto quando imediatamente 

utilizados como quando usados após a simulação. O adesivo que continha acetona 

apresentou uma reduzida força de adesão após três semanas de utilização. O sistema 

SB apresentou os maiores resultados para força adesiva após a simulação de abertura 

dos frascos. Os maiores valores de resistência de união foram obtidos com os 

sistemas OS e SB para as duas situações. Concluíram que os adesivos à base de água 

apresentaram menor força adesiva do que os adesivos à base de acetona e etanol; que 
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a evaporação do solvente à base de acetona após a simulação diminui a força de 

adesão do adesivo na dentina úmida; que as concentrações dos solventes orgânicos 

variam entre os sistemas adesivos; e que mais estudos necessitam ser realizados para 

estudar o comportamento de adesivos à base de acetona, pois eles podem apresentar 

um tempo de vida útil menor do que os adesivos à base de etanol e água. 

  O estudo in vitro realizado por Schilke et al.61, em 1999, determinou a 

resistência adesiva entre a dentina, o sistema adesivo e o material restaurador em 

dentes humanos decíduos, dentes humanos permanentes, coroa dentária bovina e 

dentina radicular bovina, em diferentes profundidades de dentina. Trinta incisivos 

bovinos, 30 dentes humanos decíduos e 30 molares humanos permanentes foram 

seccionados no sentido mésio-distal, e, nos dentes permanentes humanos e bovinos, 

duas regiões de dentina receberam o tratamento adesivo e restaurador (dentina 

superficial e profunda). A resistência adesiva foi determinada depois de 24 horas de 

armazenamento em meio aquoso. Os resultados foram analisados estatisticamente e 

mostraram que não houve diferença entre a dentina coronária permanente humana e a 

dentina bovina coronária e entre as regiões superficial e profunda. Diferenças 

significantes foram encontradas entre a dentina bovina radicular e a dentina coronária 

humana decídua e permanente e entre a dentina bovina radicular e coronária. Além 

disso, diferenças significantes foram registradas entre a dentina humana permanente e 

a decídua. Os autores concluíram que os valores de resistência adesiva encontrados na 

dentina bovina coronária indicaram que ela pode ser utilizada como substituta da 
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dentina coronária humana permanente em estudos que avaliem o desempenho de 

sistemas adesivos dentinários.  

Um grande número de sistemas adesivos convencionais de frasco 

único tem sido introduzido no mercado; no entanto, a resistência adesiva desses 

materiais necessita ser avaliada. O estudo realizado por Al-Ehaideb e Mohammed2, 

em 2000, teve como objetivo avaliar a resistência adesiva ao cisalhamento de cinco 

sistemas adesivos convencionais simplificados (Bond 1, Single Bond, One-Step, 

Prime & Bond 2.1 e Tenure Quick), tendo como Grupo controle o sistema Tenure all-

surface. Foram utilizados 12 espécimes para cada material, e a resistência adesiva ao 

cisalhamento foi avaliada em uma máquina de teste universal a uma velocidade de 

0,5mm/min. Os tipos de fratura também foram observados em microscopia eletrônica 

de varredura. O sistema adesivo One-Step apresentou valores significativamente 

maiores que todos os outros sistemas. Os resultados obtidos no Grupo controle não 

foram diferentes estatisticamente dos outros quatro sistemas adesivos.  Oitenta por 

cento ou mais dos espécimes, de todos os grupos, apresentaram fraturas na interface 

dentina – sistema adesivo, com exceção do Tenure all-surface, com o qual todas as 

fraturas foram na interface dentina – sistema adesivo. Os autores concluíram que os 

adesivos simplificados utilizados nesse estudo podem apresentar o mesmo sucesso 

clínico que os sistemas adesivos convencionais de três passos.  

Braga et al.8, ainda em 2000, avaliaram e compararam a resistência 

adesiva, por meio do teste de tração, de três sistemas adesivos com partículas de 

carga (Optibond Solo, Prime & Bond NT, Prime e Bond NT Dual Cure) e dois sem 
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carga (Prime & Bond 2.1 e Single Bond), em dentina bovina. Após o desgaste do 

esmalte para expor a superfície de dentina de forma uniforme, uma área de 3mm de 

diâmetro foi delimitada para receber o tratamento adesivo. Realizados o 

condicionamento ácido com ácido fosfórico 37% por 15 segundos e a aplicação dos 

sistemas adesivos, todos os grupos receberam a inserção da resina composta TPH. O 

teste de tração foi realizado após 24 horas de armazenamento em água destilada a 

37ºC. Os tipos de fratura também foram avaliados utilizando uma lupa estereoscópica 

com 10x de aumento. Os resultados mostraram diferenças significantes entre o Single 

Bond e o Prime & Bond NT dual cure e entre o Single Bond e o Prime & Bond 2.1. 

Tanto o Single Bond como o Prime & Bond NT apresentaram fraturas coesivas na 

dentina da maioria dos espécimes. Para o OptiBond Solo, o Prime & bond NT dual 

cure e o Prime & Bond 2.1, as fraturas foram predominantemente adesivas. Os 

autores concluíram que, nas condições desse estudo, a utilização de adesivos com 

partículas de carga não foi o fator determinante para a obtenção dos maiores valores 

de resistência adesiva e ressaltaram que esse fator poderia ter uma influência maior 

quando avaliado no interior de preparos cavitários, uma vez que as forças de 

contração do material restaurador são mais expressivas. 

Garcia20, em 2000, avaliou quantitativamente a resistência ao 

cisalhamento de três sistemas adesivos dentinários em dentina. Trinta corpos-de-

prova obtidos de pré-molares humanos foram preparados e cortados transversalmente, 

no sentido vestíbulo-palatino, em seu terço médio. Foram separados em três grupos 

segundo o sistema adesivo hidrófilo a ser utilizado: um convencional – Scotchbond 
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Multi-Purpose (3M), um simplificado – Single Bond (3M) e um autocondicionante – 

Etch & Prime 3,0 / EP (Degussa), e aderidos ao compósito Z100 (3M). Os corpos-de-

prova foram armazenados em umidificador à temperatura de 37 + 2°C por 24 horas e 

submetidos ao ensaio de cisalhamento na máquina universal de ensaios EMIC DL 

500 com velocidade de 1 mm/min. A análise de variância mostrou diferenças 

significantes entre as médias, que foram comparadas entre si pelo teste de Tukey. Os 

valores médios de resistência ao cisalhamento foram: SB: 5,31MPa (a); SM: 4,02 

MPa (ab) e EP: 2,55 MPa (b). Conclui que o sistema adesivo SB apresentou média de 

resistência ao cisalhamento superior à do sistema adesivo EP. O sistema adesivo SM 

mostrou média de resistência ao cisalhamento similar à dos sistemas adesivos SB e 

EP. 

Características do tipo e da estrutura dentinária são de suma 

importância para a interpretação dos dados de investigações de materiais adesivos. 

Assim, Schilke et al.62, em 2000, realizaram uma investigação com o objetivo de 

comparar o número e o diâmetro de túbulos dentinários em preparos similares de 

incisivos bovinos, dentes decíduos humanos e terceiros molares permanentes 

humanos através de microscopia eletrônica de varredura, sendo, apenas nos dentes 

bovinos, usadas coroa e raiz. Esta investigação foi realizada em dentina intermediária 

e profunda e, nos dentes humanos, a avaliação foi realizada na superfície vestibular 

dos molares. O número de túbulos dentinários foi contado a partir do centro de cada 

espécime em fotomicrografias feitas com magnificação de 500x, enquanto, para o 

cálculo do diâmetro, foi usada uma magnificação de 15000x. Após a análise 
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estatística dos dados, verificaram que a densidade dos túbulos em dentina 

intermediária foi estatisticamente maior em dentina radicular bovina (23.760 túbulos 

por mm2) do que em dentina decídua (18.243), dentina permanente (18.781) e dentina 

coronária bovina (17.310), sem diferenças estatisticamente significantes entre esses 

substratos nessa profundidade. Em dentina profunda, os valores correspondentes 

foram: 23.738 (dentina radicular bovina), 24.162 (dentina decídua), 21.343 (dentina 

permanente) e 20.980 (dentina coronária bovina). As diferenças no número de túbulos 

dentinários em relação ao aspecto de profundidade de dentina (intermediária e 

profunda), para todos os grupos de dentina coronária foram estatisticamente 

significantes. A média do diâmetro dos túbulos dentinários em dentina radicular 

bovina foi significantemente maior que em dentina humana, e esses diâmetros em 

dentina profunda são significantemente mais largos que em dentina intermediária. De 

acordo com os achados, concluíram que preparações padronizadas devem ser 

utilizadas, sendo a coroa de dentes bovinos um substituto satisfatório para os dentes 

humanos em estudos de adesão, devendo-se evitar a utilização de dentina radicular 

bovina por apresentar maiores número e diâmetro dos túbulos dentinários em 

comparação com a dentina humana. 

Bouillaguet et al.7, em 2001, compararam in vitro a efetividade de 

união à dentina de oito sistemas adesivos submetidos ao teste de microtração. Para 

isso, utilizaram 30 dentes bovinos que tiveram as superfícies dentinárias da raiz 

desgastadas para obtenção da área de adesão. Foram testados dois sistemas 

convencionais: Scotchbond Multi-Uso Plus e Optibond FL; quatro sistemas frasco 
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único (monocomponentes): Scotchbond 1, Asba S.A.C., Prime & Bond NT e Excite; 

e dois sistemas adesivos autocondicionantes: Clearfil Liner Bond 2V e Prompt L-Pop. 

Todos os materiais foram aplicados seguindo as recomendações dos fabricantes. Após 

o teste, os espécimes foram avaliados em microscopia eletrônica de varredura para 

verificar qual o tipo de fratura ocorrida. Ao submeterem os espécimes obtidos ao teste 

de microtração, observaram que o sistema convencional Scotchbond Multi-Uso Plus 

(30,3 MPa) apresentou a maior média de resistência adesiva, sendo estatisticamente 

superior aos outros. Optibond FL (22,4 MPa), Scotchbond 1 (18,9 MPa), Clearfil 

Liner 2V (18,9 MPa), e Prime & Bond NT (18,3MPa) apresentaram resultados 

estatisticamente semelhantes. Os autores concluíram que, apesar da simplificação dos 

procedimentos de adesão nos sistemas adesivos frasco único e autocondicionantes, os 

resultados indicaram que apenas o sistema Scotchbond Multi-Uso Plus (sistema 

adesivo convencional) produziu valores estatisticamente mais altos de resistência 

adesiva em dentina radicular bovina. Além disso, a maioria das fraturas avaliadas foi 

classificada como adesiva. 

  Por meio do teste de microtração, Castro15, em 2001, analisou in vitro 

o efeito da solução de digluconato de clorexidina a 2% na força de união da resina 

composta à dentina tratada com os sistemas adesivos Prime & Bond NT (Dentsply), 

Single Bond (3M) e Clearfil SE Bond (Kuraray). Para isso, foram avaliados 24 

terceiros molares humanos extraídos e livres de cárie, divididos aleatoriamente em 8 

grupos experimentais, sendo as dentinas tratadas com um dos três sistemas adesivos 

de acordo com as instruções de cada fabricante, associados ou não à aplicação da 
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clorexidina antes ou depois do condicionamento ácido. Todas as amostras foram 

restauradas com a resina composta Z100 (3M), termocicladas em 250 ciclos e 

cortadas, obtendo-se espécimes com secção transversal de 1,0mm2 ± 0,1mm2 para 

serem levados a uma máquina de testes Universal, onde foi realizado o ensaio de 

microtração. Os espécimes tiveram suas áreas de união e espessuras de dentina 

remanescente medidas e anotadas. Os modos de fratura ocorridos foram analisados 

mediante microscopia óptica (40x), e as fraturas mais representativas foram levadas à 

microscopia eletrônica de varredura. Discos de dentina foram obtidos a partir de três 

dentes adicionais, recebendo, logo após, os tratamentos de superfície para serem 

também observados ao microscópio eletrônico de varredura. Os resultados desse 

estudo mostraram não haver diferenças entre os grupos, independente do sistema 

adesivo empregado e da aplicação ou não do desinfetante cavitário. Não foi 

observada correlação entre a força de união e a espessura da dentina remanescente. 

As falhas ocorreram, na sua maioria, na união, mas não foram encontradas falhas 

puramente adesivas entre o adesivo e a dentina em nenhum dos grupos. Os grupos em 

que o sistema adesivo Clearfil SE Bond foi aplicado apresentaram o maior porcentual 

de fraturas no substrato. A microscopia eletrônica de varredura revelou que a 

clorexidina aplicada sobre a smear layer provocou alterações nesta camada e que, 

quando aplicada após o condicionamento ácido, deixou debris cobrindo parcialmente 

a dentina intertubular e obliterando a entrada de alguns túbulos dentinários. 

Dunn e Soderholm18, em 2001, compararam a resistência adesiva ao 

cisalhamento e a resistência flexural de três sistemas adesivos: Scotchbond MP – 
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SBMP, Single Bond – SNBD e Clearfil SE – CLSE. Os autores também avaliaram se 

existe uma relação entre os valores obtidos nos testes aplicados. Para cada material, 

foram confeccionadas 16 amostras, sendo 8 submetidas ao teste de resistência adesiva 

e 8 ao teste de resistência flexural. Após o tratamento, as amostras foram 

armazenadas em água destilada a 37ºC por 30 dias. Após a realização dos testes, os 

espécimes foram avaliados em microscopia eletrônica de varredura para avaliar os 

tipos de fratura. Os resultados mostraram que não houve diferença significante entre 

os materiais, tanto para a resistência adesiva quanto para a resistência flexural. No 

entanto, observaram que houve diferença significante quando comparados os testes 

aplicados, sendo os valores maiores para a resistência flexural em todos os grupos. Na 

análise em MEV, as amostras submetidas ao teste de resistência adesiva 

apresentaram, na maioria, fraturas na dentina (54,2%), seguidas pelas fraturas na 

interface adesiva (41,6%) e fraturas na resina (4,2%). Nas amostras do teste de 

resistência flexural, as fraturas ocorreram mais na interface adesiva (83,3%) seguidas 

pelas fraturas na resina (16,7%). Os autores concluíram que todos os sistemas 

adesivos avaliados apresentaram altos valores de resistência para cada teste aplicado e 

devem promover uma boa adesão na dentina quando avaliados clinicamente. 

O questionamento sobre a influência de diferentes velocidades de 

atuadores em testes de resistência de união ao cisalhamento em dentina e a sua 

relação com o padrão de fratura levaram Hara et al.25, em 2001, a realizarem um 

estudo utilizando 120 dentes bovinos (n=30), os quais foram estocados em solução de 

formalina a 10% por 3 semanas até a realização do teste. Os dentes foram incluídos 
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em tubo PVC preenchido com resina autopolimerizável para desgaste da superfície 

vestibular e exposição de dentina com lixas de granulação 320, 400 e 600, sob intensa 

refrigeração. Essa superfície foi demarcada com um papel adesivo de 3mm de 

diâmetro para a aplicação do sistema adesivo Single Bond. Posteriormente a essa 

etapa, foi realizada a inserção da resina composta Z-100 com o auxílio de uma matriz 

de teflon. Os espécimes foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos, 

variando-se a velocidade dos atuadores: Grupo 1: 0,5mm/min; Grupo 2: 0,75mm/min; 

Grupo 3: 1mm/min; e Grupo 4: 5mm/min. Os resultados obtidos foram submetidos à 

análise de variância ao nível de 5%, quando foi observada diferença significante para 

os Grupos 1e 2 em relação aos Grupos 3 e 4, sem que, no entanto, fossem verificadas 

diferenças  entre os Grupos 1 e 2 e entre os Grupos 3 e 4. As médias para cada grupo 

foram: Grupo 1: 11,78MPa; Grupo 2: 11,82MPa; Grupo 3: 16,32MPa e Grupo 4: 

15,46MPa. Segundo os autores, as diferenças apresentadas entre os grupos, tanto para 

as médias de resistência quanto para o padrão de fratura, indicam que a padronização 

dos testes de cisalhamento é de grande importância e esforços deveriam ser feitos 

para tentar realizá-la. Concluíram que, para o teste de resistência de união ao 

cisalhamento, a variação da velocidade do atuador pode influenciar os valores do 

teste e o padrão de fratura do substrato dentinário, considerando que, com menores 

velocidades (0,5 mm/min e 0,75 mm/min), as falhas adesivas foram predominantes. 

Portanto, os autores ressaltaram que essas velocidades são preferíveis nos testes de 

resistência de união ao cisalhamento.  
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Medina et al.38, em 2001, avaliaram a combinação de procedimentos 

adesivos que devem produzir os maiores valores de resistência adesiva: com ou sem 

condicionamento ácido, com o substrato úmido ou seco, utilizando uma ou duas 

aplicações do sistema adesivo. Além disso, os autores caracterizaram a interface 

resina-dentina e a resina-esmalte produzidas por esses procedimentos adesivos por 

meio de microscopia eletrônica de varredura. Noventa e seis incisivos bovinos foram 

divididos em oito grupos que foram submetidos ao teste de resistência adesiva ao 

cisalhamento em esmalte e em dentina, enquanto outros 32 dentes foram submetidos 

à análise em microscopia eletrônica de varredura. O sistema adesivo Prime & Bond e 

o compósito Dyract AP foram aplicados de acordo com as recomendações dos 

fabricantes. Nos grupos em que o esmalte recebeu o condicionamento ácido, mantido 

úmido ou seco, com uma única aplicação do sistema adesivo, foram apresentados os 

maiores valores de resistência adesiva. Na dentina, os melhores resultados foram 

obtidos nos grupos em que foi realizado o condicionamento ácido e com a dentina 

úmida. O número de camadas aplicadas do Prime & Bond não influenciou a 

resistência adesiva da dentina. A realização do condicionamento ácido resultou em 

melhor adaptação do Prime & Bond no esmalte e na dentina, especialmente quando a 

dentina foi mantida úmida. Os autores ressaltaram que o uso do Prime & Bond e do 

Dyract AP na superfície condicionada, seca ou úmida do esmalte e úmida da dentina, 

resultou em altos valores de resistência adesiva e na íntima adaptação da resina no 

substrato. 
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Em 2001, Quagliatto53 avaliou a resistência de união ao cisalhamento 

de seis sistemas adesivos à dentina, e também, realizou a análise em Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) do infiltrado resinoso. Inicialmente, 72 dentes 

humanos tiveram suas superfícies oclusais desgastadas, até a completa eliminação do 

esmalte e total exposição da dentina, sendo incluídos em matriz bipartida com gesso 

especial. Após a superfície dentinária ter sido submetida à ação de lixas d´água de 

granulação decrescente, os corpos-de-prova (12 por grupo) receberam a aplicação dos 

sistemas adesivos de acordo com as recomendações do fabricante: G1 – Se Bond; G2 

– ABF Bond; G3 – Prime & Bond; G4 – Single Bond; G5 – Tenure Quik Fluoride e 

G6 – Gluma Confort Bond Dessensitizer; sendo posteriormente acoplados em 

Aparatus Ultradent que possui uma matriz de Teflon com diâmetro de 2,35 mm de 

raio, onde uma resina composta (P60 – 3M Espe) foi compactada pelo orifício da 

matriz e fotopolimerizada. Obteve-se assim um cilindro de resina composta que se 

manteve aderido a superfície dentinária. Os corpos-de-prova foram submetidos a 

termociclagem (500 ciclos – 5-55°C), armazenados em água destilada a 37°C por 48 

horas e fixados em máquina de ensaio universal Instron/MTS para os testes de 

cisalhamento. Os valores médios de resistência à união, em MPa, para os grupos 

foram: G1 – 22,9 + 4,3; G2 – 23,9 + 3,2; G3 – 18,0 + 2,2; G4 – 25,0 + 4,9; G5 – 23,5 

+ 4,7; G6 – 22,7 + 3,2. A análise estatística mostrou diferenças significantes entre os 

grupos 1 vs 3; 2 vs 3; 4 vs 3; 5 vs 3; 6 vs 3. A avaliação microscópica mostrou 

presença de infiltrado resinoso em dentina para todos os sistemas adesivos testados, 
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não havendo correlação entre profundidade de penetração e resistência adesiva. Além 

disso, a maior parte das fraturas encontradas foi do tipo coesiva em resina. 

Pequenas alterações nos testes de cisalhamento podem levar a 

diferenças significativas nos valores de resistência adesiva. O objetivo do estudo 

realizado por Sinhoreti et al.67, em 2001, foi comparar a influência dos sistemas de 

carregamento fio ortodôntico, fita de aço inoxidável e cinzel, usados em testes de 

união ao cisalhamento para verificar a resistência na interface dentina-resina. Foram 

utilizados 48 dentes humanos divididos em 3 grupos. Os dentes foram desgastados 

até obter uma superfície lisa e plana, posteriormente delimitada com fita adesiva 

contendo um orifício de 4mm de diâmetro. Em seguida, a superfície de dentina foi 

tratada com o adesivo Scotchbond Multi Purpose Plus (3M/ESPE) e a resina 

composta Z100 (3M/ESPE), foi aplicada em camadas com o auxílio de uma matriz de 

aço inox. Os corpos-de-prova foram armazenados a 37ºC e 100% de umidade relativa 

por 24 horas, e metade das amostras de cada grupo foi submetida a termociclagem 

(500 ciclos). Após isso, foram submetidos ao ensaio de cisalhamento em uma 

máquina de ensaio universal Otto Wolpert, com velocidade de 6mm/min. O sistema 

de carregamento fio ortodôntico apresentou os maiores valores, seguido pelo do 

cinzel e pelo da fita de aço. Concluíram que os valores dependem de uma complexa 

combinação de esforços e resultantes produzidas durante o carregamento das 

amostras e que pequenas variações na metodologia do teste podem acarretar valores 

significativamente diferentes de resistência adesiva. Segundo os autores, diferentes 
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métodos de avaliação da resistência adesiva in vitro tornam difícil a comparação do 

desempenho clínico do material. 

Para avaliar a micromorfologia da interface formada entre o material 

restaurador e os sistemas adesivos primer condicionante em dentina decídua e 

permanente, Telles et al.68, em 2001, seccionaram a superfície oclusal de 15 dentes 

decíduos e 15 dentes permanentes. A dentina exposta teve a sua superfície dividida ao 

meio, tendo uma metade recebido o tratamento com o sistema Prompt L-Pop e a outra 

metade, usada como controle, sido tratada com Single Bond ou Vitremer Primer, de 

acordo com as recomendações dos fabricantes. O Grupo 1 foi restaurado com resina 

composta Z250, o Grupo 2 com compômero Hytac e o Grupo 3 utilizou uma resina 

modificada com ionômero de vidro, Vitremer. Todas as amostras foram levadas à 

microscopia eletrônica de varredura para determinar a qualidade do selamento na 

interface e medir as fendas entre o material restaurador e a dentina. Os autores 

concluíram existir qualidade similar na adesão em dentina decídua e permanente com 

o adesivo Prompt L-Pop. O uso convencional de ácido fosfórico mais o sistema 

adesivo Single Bond promoveu melhor selamento com o uso de compômero e resina 

composta quando comparado com o sistema autocondicionante. Utilizando o 

Vitremer, o melhor selamento na interface foi alcançado com o Prompt L-Pop. Os 

autores concluíram que o sistema adesivo autocondicionante não foi eficaz no 

selamento consistente entre a dentina dos dentes decíduos e permanentes e a resina 

composta ou o compômero utilizados nesse estudo. 
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O trabalho de Youssef et al.74, em 2001, analisou, in vitro, a 

efetividade de dois sistemas adesivos de quarta geração simplificados, um com carga 

(Optisolo – Kerr) e outro sem carga (Single Bond - 3M), sobre a dentina 

condicionada utilizando duas resinas compostas híbridas procedentes de diferentes 

fabricantes (Prodigy - Kerr e Z100 - 3M). Foram utilizados 80 terceiros molares 

humanos, desgastados em sua face vestibular até a exposição da dentina no sentido 

longitudinal. Esses dentes foram divididos em 4 grupos de 20 unidades. Foram 

combinadas duas resinas compostas com dois adesivos dentinários usados de acordo 

com as recomendações dos fabricantes. Os corpos-de-prova foram submetidos a teste 

de tração na máquina de ensaios Universal Mini-Instron 4442, a uma velocidade de 

0,5 mm/min. Para avaliar o tipo de fratura, foi usada lupa Magnifer FD20 com 

aumento de 7 vezes, classificando-as em Adesiva (A), Coesiva (C) e Adesiva-Coesiva 

(A-C). Pelos resultados obtidos, verificaram que o adesivo Optisolo (11,03 MPa) 

promoveu maior resistência de união à dentina que o Single Bond (8,37 MPa). Para o 

fator resina, não foi detectada diferença estatisticamente significante. Além disso, 

puderam observar que a grande maioria das fraturas ocorridas foi do tipo adesiva. 

Carrilho et al.12, em 2002, realizaram um estudo com o objetivo de 

avaliar a resistência adesiva à microtração de quatro sistemas adesivos, 

composicionalmente diferentes, aplicados à dentina humana. Doze molares humanos 

tiveram o esmalte oclusal removido para a exposição de uma superfície plana de 

dentina, na qual foram realizados os procedimentos de adesão. Os dentes foram 

divididos em quatro grupos, considerando o sistema adesivo e a resina composta a 
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serem empregados: Grupo 1 – Single Bond + P60 (SB); Grupo 2 – Bond 1 + Surefill 

(B1); Grupo 3 – Prime & Bond NT + Alert (NT) e Grupo 4 – Prime & Bond 2.1 + 

TPH (2.1). Após 24 horas de armazenagem em água destilada a 37ºC, os dentes 

foram seccionados, longitudinalmente, em cortes perpendiculares entre si, para que 

fossem obtidos espécimes em formato de um paralelogramo com secção transversal 

retangular de 0,8mm2 de área e 10mm de comprimento, em média. Os espécimes 

foram submetidos ao teste de microtração. A análise de variância demonstrou não 

haver diferença significante entre os valores médios de resistência obtidos pelos 

quatro sistemas adesivos, embora a análise dos espécimes que sofreram fratura 

precoce tenha evidenciado menor sensibilidade para o sistema SB. O modo de fratura 

predominante foi o adesivo, entre o sistema adesivo e a dentina, seguido pelo modo 

misto.  

Em 2002, Miyazaki et al.40 compararam a capacidade de adesão ao 

esmalte e à dentina de quatro sistemas adesivos: Reactmer Bond, One-Up Bond F, 

AQ Bond e Prompt L-Pop associados a diferentes resinas compostas. Avaliaram 

também o tipo de fratura de cada grupo. O compômero F200 foi utilizado como o 

material do Grupo controle. Incisivos mandibulares bovinos foram inseridos em uma 

resina autopolimerizável, e a superfície vestibular dos dentes foi desgastada para 

expor o esmalte ou a dentina. Os dentes foram distribuídos em 5 grupos com 15 

amostras por grupo de esmalte e de dentina, receberam o material restaurador 

seguindo as recomendações dos fabricantes, armazenados em água destilada a 37ºC 

por 24 horas e depois submetidos ao teste de cisalhamento a uma velocidade de 1 
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mm/min. Não houve diferença significante entre os valores de resistência adesiva no 

esmalte para os grupos comparados com o compômero, com exceção do sistema 

Prompt L-Pop, que obteve valores mais altos. Na dentina, a resistência adesiva não 

foi diferente entre os grupos. Para o esmalte, todas as fraturas observadas foram 

adesivas e, para a dentina também houve um maior número de fraturas adesivas para 

todos os materiais. Os resultados desse estudo sugerem que as propriedades dos 

novos sistemas adesivos de frasco único são comparáveis às das restaurações de 

compômero. 

Os adesivos dentinários são caracterizados como os responsáveis pela 

resistência de união à dentina; no entanto, grandes variações existem dentro do 

mesmo material, dependendo do instrumento de teste para avaliação. O objetivo do 

estudo realizado por Pecora et al.48 em 2002 foi avaliar dois tipos de pontas do 

equipamento que avalia a resistência adesiva ao cisalhamento de diferentes sistemas 

adesivos. As superfícies oclusais de 120 terceiros molares recentemente extraídos 

foram desgastadas para expor a dentina e polidas com disco de lixa de granulação 

600. Três sistemas adesivos de frascos únicos (Optibond Solo Plus, Single Bond e 

Excite) e três sistemas adesivos de frascos múltiplos (Optibond FL, Multipurpose 

Plus e Syntac) foram aplicados para depois receber a resina composta Tetric Ceran, 

totalizando 20 dentes para cada grupo. Os espécimes foram armazenados em 

ambiente com 100% de umidificação, por 24 horas. A resistência adesiva foi 

mensurada em kilogramas e depois convertida em megapascal para cada material, 

usando o método convencional (ponta em forma de cinzel) e uma ponta Ultradent 
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acoplada a uma máquina de teste universal (Instron) com velocidade de 0,5 mm/min. 

A análise de variância foi utilizada comparando os materiais e os testes a que foram 

submetidos. Os resultados mostraram que o Optibond Solo Plus (26,85 + 8,76 MPa), 

o Optibond FL (25,40 + 4,44 MPa), o Single Bond (28,12 + 5,01 MPa) e o 

Multipurpose Plus (34,40 + 7,9 MPa) apresentaram valores significativamente mais 

altos quando testados  com a máquina Ultradent. As médias de valores para o Excite 

(19,47 + 6,17 MPa) e o Syntac (20,20 + 7,07 MPa) foram também maiores quando 

utilizada a máquina Ultradent, não sendo, porém, essa diferença significante. Dentro 

das limitações desse estudo, todos os sistemas adesivos testados resultaram maiores 

valores de resistência adesiva quando utilizado o aparatos Ultradent, comparado com 

a ponta em forma de cinzel. Os adesivos de frasco único apresentaram valores de 

resistência adesiva semelhantes quando comparados aos adesivos de frascos 

múltiplos. Esse estudo confirmou que a comparação da resistência adesiva de 

diferentes materiais deve ser realizada somente utilizando o mesmo equipamento para 

teste. 

Peutzfeldt e Asmussen51, em 2002, realizaram um estudo com o 

objetivo de identificar e descrever as modificações das instruções de uso de seis 

sistemas adesivos e testar seu efeito na resistência adesiva do esmalte e/ou dentina da 

maioria dessas divergências mais comuns. A hipótese testada pelos autores é que as 

modificações das respectivas instruções de uso diminuem a resistência adesiva no 

esmalte e na dentina. Um completo questionário foi preenchido por 355 dentistas em 

uma pesquisa sobre o uso dos sistemas adesivos em Dinamarca, e os tipos de 
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modificações das recomendações dos fabricantes nos procedimentos clínicos também 

foram avaliados para os seis sistemas adesivos mais freqüentemente utilizados: 

Scotchbond Multi Purpose, Scotchbond 1, Prime & Bond 2.1, Syntac, Gluma Classic 

e Gluma CPS. Superfícies planas de dente foram tratadas com cada sistema adesivo 

seguindo as recomendações dos fabricantes ou com as modificações identificadas 

(ex.: menor tempo de aplicação, não aplicação da segunda camada, etc.). Após a 

inserção da resina composta e armazenamento em água destilada por 7 dias a 37ºC, a 

resistência adesiva dos espécimes ao cisalhamento foi avaliada. Algumas 

modificações nas recomendações dos fabricantes reduziram significativamente a 

resistência adesiva de três sistemas adesivos (Scotchbond Multi Purpose, Scotchbond 

1 e Prime & Bond 2.1) na dentina dos seis avaliados, enquanto no esmalte não foram 

encontrados efeitos negativos na adesão de nenhum dos seis sistemas adesivos. Os 

autores concluíram que os sistemas adesivos podem variar sensivelmente quando as 

recomendações dos fabricantes não foram seguidas e que adesão na dentina é mais 

sensível que no esmalte. Para se obter resultados mais confiáveis, o procedimento 

clínico recomendado pelo fabricante deve ser seguido meticulosamente. 

Cinco sistemas adesivos foram avaliados por Sengün et al.64, em 2002, 

em relação às suas capacidades de adesão em dentinas cariadas. Os materiais 

utilizados foram: Solid Bond - SB (condicionamento total), Clearfil SE Bond – CSE e 

Etch and Prime – EP (autocondicionantes), Prime & Bond 2.1 – PB e One Coat Bond 

– OCB (adesivos de frasco único). Sessenta molares humanos que apresentavam cárie 

na superfície proximal (mesial ou distal) se estendendo para a dentina foram 
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utilizados. Após a aplicação dos materiais, seguindo as instruções dos fabricantes, os 

espécimes foram armazenados por 10 dias em água destilada a 37ºC. Os resultados 

obtidos com o CSE, o SB e o EP foram similares em dentinas cariada e sadia. Porém, 

a resistência adesiva dos materiais OCB e PB foi menor na dentina sadia do que na 

dentina cariada. A adesividade do CSE, do SB e do EP na dentina cariada foi maior 

do que a do OCB e do PB. Na dentina sadia, os valores de adesão com o CSE foram 

os maiores e os de SB e EP foram semelhantes entre si e maiores do que com OCB e 

PB. Os autores concluíram que o tipo de dentina e a sua estrutura histológica são 

importantes aspectos a serem considerados na avaliação do desempenho dos materiais 

restauradores adesivos. Além disso, a composição química do sistema adesivo pode 

alterar o desempenho desses materiais em diferentes substratos. 

Em 2003, Bonilla et al.6 avaliaram a interação de cinco técnicas de 

aplicação e a resistência adesiva ao cisalhamento de quatro sistemas adesivos: 

OptiBond FL, Clearfil SE Bond, PQ1 e Prime & Bond NT. A resina composta 

utilizada foi a Herculite. Grupo A: aplicação do adesivo com um pincel da 3M por 30 

segundos, seguida por jato de ar a 0,5 cm de distância durante um segundo; Grupo 2: 

aplicação do sistema adesivo com pincel da 3M por 30 segundos, seguida de jato de 

ar a 0,5cm de distância durante 3 segundos; Grupo 3: aplicação do sistema adesivo 

com pincel da 3M por 30 segundos seguida da remoção do excesso de adesivo com 

outro pincel 3M limpo, sem jato de ar; Grupo 4: aplicação do sistema adesivo com 

um microaplicador Kerr por 30 segundos seguida de jato de ar a 0,5 cm de distância, 

durante um segundo; Grupo 5: aplicação do sistema adesivo com um microaplicador 
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Kerr por 30 segundos, seguida da remoção do excesso de adesivo com um pincel 

limpo, sem jato de ar. Os espécimes foram armazenados em água por 24 horas, a 

37ºC, para depois ser realizada a termociclagem (1000 ciclos entre 5 e 55ºC). A 

resistência adesiva foi determinada por meio de uma máquina de teste Universal, 

operando com velocidade de 0,5 mm/min. Os tipos de fratura foram observados por 

meio de microscopia. Os resultados levaram os autores a concluírem que houve uma 

interação entre a técnica de aplicação e o agente adesivo testado.  Todos os sistemas 

adesivos utilizados com a aplicação de um jato de ar durante um segundo 

apresentaram os maiores valores de resistência adesiva. Ressaltaram que a resistência 

adesiva da resina composta à dentina pode ser aumentada utilizando um jato de ar por 

um segundo sobre o sistema adesivo, formando uma fina e uniforme camada de 

adesivo sobre a superfície dentinária. 

A dificuldade de se comparar os resultados obtidos em diferentes 

laboratórios de pesquisa criou a necessidade de se padronizar os procedimentos 

laboratoriais. Em 2003, Cardoso et al.11 realizaram um estudo comparando a 

resistência adesiva ao cisalhamento de dois sistemas adesivos, um autocondicionante, 

Etch & Prime 3,0, e um sistema de condicionamento total, Single Bond, utilizando 

dois métodos de aplicação de força (fio ortodôntico e cinzel). A hipótese de que o 

tipo de substrato influencia nos resultados obtidos também foi investigada. As 

superfícies proximais de 24 molares humanos foram preparadas para que a dentina 

fosse exposta. Os sistemas adesivos foram aplicados de acordo com as 

recomendações dos fabricantes, e um cilindro de resina composta foi confeccionado 
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com a resina composta Z100. Em um mesmo dente, uma superfície proximal foi 

submetida ao teste de cisalhamento com o fio ortodôntico e a outra com o cinzel. Os 

resultados mostraram que os valores obtidos com o Etch Prime 3,0 foram 

significativamente menores que aqueles obtidos com o Single Bond para os dois tipos 

de força. Com relação ao método de aplicação de força, houve diferença 

estatisticamente significante para o adesivo Etch Prime 3,0, tendo a ponta em forma 

de cinzel promovido valores de resistência adesiva maiores que os do fio ortodôntico. 

Para o Single Bond, não houve diferença significante entre os dois métodos. Os 

valores obtidos em um mesmo elemento dentário apresentaram magnitudes similares 

apesar das metodologias utilizadas. Isso significa que os dentes que apresentaram 

altos valores de resistência adesiva com o fio ortodôntico apresentaram também altos 

valores com o cinzel. Os autores ressaltaram que mais estudos devem ser realizados 

utilizando outros testes como microtração, microinfiltração e análise morfológica. 

O objetivo do estudo realizado por Lopes et al.34, em 2003, foi 

comparar os valores de resistência de união sobre esmalte e dentina humanos com os 

valores obtidos em dentes bovinos, utilizando dois sistemas de união com princípios 

de atuação distintos. Os dentes foram estocados em hipoclorito de sódio a 0,9%, e 

tiveram suas superfícies vestibulares desgastadas até a obtenção de uma área plana 

de, pelo menos, 5mm de diâmetro. As amostras foram divididas em 4 grupos de 20 

espécimes cada, sendo: 1) esmalte humano; 2) esmalte bovino; 3) dentina humana; 4) 

dentina bovina. Os espécimes de cada grupo foram divididos em 2 subgrupos de 10 

amostras cada, de acordo com o sistema adesivo utilizado: a) Scotchbond Multi-Uso 
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Plus (SBMU) e b) Clearfil Liner Bond 2V (CLB2V). Para delimitar a área adesiva, 

um papel adesivo com 4mm de diâmetro foi utilizado. Para confecção dos cilindros 

de resina composta foi utilizada uma matriz de aço inoxidável bipartida para receber 

o material (Z-100 - 3M). Após a confecção dos espécimes, estes foram armazenados 

em água destilada por 24 horas a 37ºC, para, em seguida, serem posicionados em uma 

máquina de testes universal Instron, (modelo 4411), a fim de serem submetidos ao 

teste de cisalhamento a uma velocidade de 0,5mm/min até a falha da amostra. Após 

análise estatística, verificaram que, em esmalte, não houve diferença estatística entre 

os dentes humanos e bovinos para os materiais SBMU (7,36 MPa – humano e 8,24 

MPa – bovino) e CLB2V (10,01 MPa - humano e 7,95 MPa – bovino). Verificaram 

também que o SBMU apresentou média estatisticamente inferior em dentina humana 

(7,01 MPa) quando comparado com o empregado em dentina bovina (11,74 MPa). 

Para o material CLB2V, não houve diferença estatística entre o substrato humano 

(7,43 MPa) e o bovino (9,27 MPa). Finalizam afirmando que o uso de dentes bovinos 

em substituição aos dentes humanos em testes de laboratório de ensaios de 

cisalhamento parece ser parcialmente válido, visto que os valores obtidos não foram 

sempre proporcionais para os dois substratos, e depende do sistema adesivo utilizado. 

Rocha et al.57, em 2003, avaliaram a resistência de união ao 

cisalhamento de três sistemas adesivos: um sistema autocondicionante, o Clearfil SE 

Bond (Grupo I), e dois convencionais, o Opitbond Solo Plus e o Prime & Bond NT 

(Grupo II e Grupo III), os quais formaram os três grupos de trabalho desse estudo, 

cada um com 10 espécimes. O substrato utilizado para o trabalho foi a dentina 
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bovina, cuja superfície vestibular foi desgastada com lixa de granulação 80 até a 

exposição da superfície dentinária, que depois foi regularizada com lixas seqüenciais 

de granulação 240, 400 e 600 durante 20 segundos cada, com o objetivo de criar uma 

smear layer uniforme. Os espécimes dos Grupos I e II foram condicionados com 

ácido fosfórico por 15 segundos, lavados, secos com um leve jato de ar e receberam a 

aplicação dos sistemas adesivos respectivos. No Grupo III, foi aplicado o sistema 

adesivo autocondicionante de acordo com as instruções do fabricante. Uma matriz de 

teflon foi adaptada aos espécimes para a inserção da resina composta Z-100 (3M 

Brasil) em três camadas de incrementos, sendo cada camada polimerizada por 40 

segundos, formando cilindros de resina composta com 3mm de diâmetro e de altura. 

A seguir os espécimes foram submetidos a termociclagem, em 300 ciclos entre 5ºC e 

55ºC. Os espécimes foram submetidos ao teste de cisalhamento com uma velocidade 

do atuador de 0,5mm/min. Os dados foram obtidos em Kgf e transformados em MPa 

e submetidos ao teste estatístico. A média de resistência de união ao cisalhamento 

para o Optibond Solo Plus foi de 21,2 MPa; do Prime & Bond NT de 14,37MPa e do 

Clearfil SE Bond de 11,0 MPa, os quais, de acordo com o teste estatístico de análise 

de variância, apresentaram diferença estatisticamente significante, o que os levou a 

concluir que: com base nas condições experimentais utilizadas no estudo, o sistema 

adesivo autocondicionante apresentou o menor desempenho quando comparado com 

os sistemas adesivos convencionais, e que estes, quando comparados entre si, 

mostraram que o Optibond Solo Plus apresentou uma média de resistência  mecânica 

significativamente superior à do Prime & Bond NT.   
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Ainda em 2003, Shimada et al.66 verificaram a resistência adesiva de 

sistemas adesivos na junção esmalte-dentina. Três tipos de substratos foram 

utilizados no teste: esmalte, dentina e junção dentina-esmalte. Utilizaram os sistemas 

adesivos: Clearfil SE Bond, Single Bond e One Step. Cada região do dente foi 

restaurada com um sistema adesivo, e as amostras restauradas com resina composta 

foram submetidas ao teste de microcisalhamento. A área do dente submetida ao 

tratamento adesivo possuía 0,8mm de diâmetro e 0,5mm de altura. Os resultados 

mostraram que não houve diferença estatisticamente significante na resistência 

adesiva entre os sistemas utilizados ou entre as regiões dos dentes avaliadas, ou seja, 

a adesão na junção dentina-esmalte é potencialmente boa tanto quanto na dentina 

quanto no esmalte.  

Titley et al.69, em 2003, avaliaram os efeitos da termociclagem e de 

diferentes tempos de armazenamento na integridade, ao longo das paredes, entre o 

sistema adesivo e a resina composta, da dentina bovina, utilizando sistemas adesivos 

de frascos múltiplos e de frasco único. Na superfície vestibular de incisivos bovinos, 

a dentina foi exposta e, em uma área de 4mm de diâmetro, foi realizada a aplicação 

dos sistemas adesivos de acordo com as recomendações dos fabricantes. Os adesivos 

utilizados foram: Scotchbond Multipurpose, Single Bond, All Bond 2, One Step e o 

Prime & Bond NT. Sobre a superfície dentinária tratada foi aplicada a resina 

composta Z100. Os espécimes foram divididos em 5 grupos com 12 amostras em 

cada: G1 – armazenamento em água por 24 horas (Grupo controle para o tempo de 

armazenamento); G2 – armazenamento em água por 7 dias (Grupo controle para a 



 62

termociclagem); G3 -  armazenamento em água por 270 dias; G4 – termociclagem 

após 24 horas de armazenamento e novo armazenamento por um tempo total de 7 

dias; G5 – armazenamento em água por 6,5 dias e termociclagem totalizando 7 dias. 

Para todos os grupos foram realizados 500 ciclos de termociclagem, e a temperatura 

de armazenamento em água foi de 37ºC. Todos os espécimes foram submetidos ao 

teste de cisalhamento após os períodos determinados, e depois foi realizada a 

classificação das fraturas. O teste de cisalhamento demonstrou que, para os cinco 

grupos, os valores de resistência diminuíam de acordo com o aumento do tempo de 

armazenamento. Os efeitos da termociclagem mostraram ser variáveis e dependeram 

do sistema adesivo utilizado. Os resultados indicaram que a adesão entre os sistemas 

adesivos, resina composta e estrutura dentária deteriora com o passar do tempo e esse 

fator deve ser considerado tanto pelos dentistas quanto pelos fabricantes.  

Em 2004, Ateyah e Elhejazi4 efetivaram um estudo com o propósito de 

comparar a microinfiltração marginal da resina composta Z-100 (3M) e a resistência 

adesiva ao cisalhamento de diferentes sistemas adesivos: Scotchbond Multi-Purpose, 

All-Bond 2, One-Step e Perma Quick, procurando também verificar se existia alguma 

correlação entre microinfiltração e resistência ao cisalhamento. Utilizaram como 

substrato para o teste de cisalhamento dentina bovina (20 amostras), que foi estocada 

em água deionizada, sendo a superfície vestibular desgastada com lixas de granulação 

240 e 400 sob intensa refrigeração, e posteriormente polida com lixa de granulação 

600 para regularização e remoção de possíveis debris que poderiam vir a estar 

presentes sobre a estrutura dentinária. Foram confeccionados, de acordo com as 
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instruções de cada fabricante, espécimes com 6mm de diâmetro e 3mm de altura, 

sendo 5 espécimes para cada grupo de adesivo, imediatamente estocados em água 

destilada após a confecção, durante 24 horas a 37°C, para posterior realização do 

teste em uma máquina Instron, com uma velocidade do atuador de 0,5mm/min, sendo 

os valores expressos em MPa. Obtiveram como médias de resistência: 13,72 MPa 

para o Scotchbond Multi-Purpose Plus; 4,32 MPa para o One-Step; 6,85 MPa para o 

All-Bond 2 e 8,45 MPa para o Perma Quick, sendo os valores do Scotchbond Multi-

Purpose Plus significantemente maiores que os demais. Concluíram que, em relação à 

microinfiltração, nenhum dos sistemas adesivos testados foi capaz de impedi-la, 

tendo o Scotchbond Multi-Purpose Plus o melhor desempenho, e que nenhuma 

correlação foi encontrada entre microinfiltração e resistência adesiva ao 

cisalhamento. 

Goracci et al.23, em 2004, realizaram um estudo com o objetivo de 

avaliar a resistência à microtração de três sistemas adesivos autocondicionantes, no 

esmalte e na dentina comparados com um sistema adesivo de condicionamento total 

como grupo controle. Um total de 40 molares humanos foram armazenados em 

solução salina até o uso e divididos em 4 grupos de 10 dentes cada, sendo esses 

grupos divididos em subgrupos de acordo com o substrato dentário avaliado (esmalte 

ou dentina). Os sistemas adesivos utilizados foram: Adper Prompt-L-Pop – 3M/ESPE 

(AP); Xeno CFII – Sanking Kogyo (X); AdheSE – Ivoclar/Vivadent (AS) e o Excite 

– Ivoclar/Vivadent (EX). Os espécimes foram submetidos ao teste de microtração a 

uma velocidade de 0,5 mm/min, e a resistência adesiva foi calculada em MPa. Após a 
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análise dos resultados, verificaram que o adesivo EX apresentou valores 

significativamente maiores que os outros produtos tanto no esmalte quanto na 

dentina. Os resultados obtidos com os sistemas adesivos AS e X foram 

significativamente maiores que os do AP na dentina. No esmalte não houve diferença 

significante entre os adesivos autocondicionantes. Concluíram que, apesar de os 

sistemas adesivos autocondicionantes simplificarem a técnica de aplicação 

comparados aos sistemas adesivos que necessitam do condicionamento ácido prévio, 

eles não se igualam a estes materiais no que diz respeito à resistência adesiva. Os 

autores sugeriram que os resultados desse trabalho devem ser complementados com 

observações em microscopia e validados por estudos realizados in vivo. 

Helvatjoglu-Antoniades et al.26, em 2004, avaliaram o efeito da 

termociclagem na resistência adesiva da dentina bovina tratada com quatro diferentes 

sistemas adesivos. Quarenta incisivos bovinos foram utilizados, tendo as suas 

superfícies vestibulares desgastadas até expor a superfície de dentina, deixando-a 

plana. Para esse estudo, três sistemas adesivos convencionais de frasco único (Single 

Bond, Bond 1, One Step) e um sistema adesivo autocondicionante (Clearfil Liner 

Bond 2) foram avaliados. O tratamento da dentina ocorreu de acordo com as 

recomendações dos fabricantes. Uma matriz cilíndrica de Teflon foi colocada sobre a 

superfície dentinária e preenchida com resina composta e depois armazenada a 37°C 

durante 24 horas. Cinco espécimes de cada grupo foram termociclados (5.000 ciclos – 

5°C e 55°C) e cinco não, para então serem submetidos ao teste de cisalhamento a uma 

velocidade de 0,5mm/min até fraturar. A análise estatística demonstrou que as 
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amostras submetidas à termociclagem apresentaram menores valores de resistência 

adesiva para todos os materiais, variando de 6,06MPa a 9,35MPa, não havendo 

diferença significante entre eles. Para as amostras que não foram termocicladas, os 

valores de resistência adesiva foram de 10,98MPa a 22,5MPa e, com exceção do One 

Step, que apresentou baixa resistência adesiva, não houve diferença significante entre 

os demais materiais. Os autores puderam concluir que a realização da termociclagem 

reduziu a resistência adesiva dos sistemas adesivos avaliados, sugerindo que a 

diminuição da resistência não está diretamente relacionada com o tipo de tratamento 

da dentina no sentido de remover ou manter a smear layer intacta. 

Kina29, em 2004, avaliou, comparativamente, a influência da smear 

layer e da condição de tratamento da dentina (in vivo e in vitro), sobre a resistência 

de união entre um sistema adesivo autocondicionante e o substrato dentinário. Foram 

realizados preparos cavitários de classe I em primeiros pré-molares superiores 

humanos, com profundidade média de 2,5mm. Todos os dentes foram restaurados 

com resina composta (Z100/3M), utilizando sistema adesivo autocondicionante 

Clearfil SE Bond (Kuraray). As amostras foram divididas em quatro grupos 

experimentais: G1 – in vivo, com remoção da smear layer; G2 – in vivo, sem 

remoção da smear layer; G3 – in vitro, com remoção da smear layer e G4 – in vitro, 

sem remoção da smear layer. Para os Grupos 1 e 2 (in vivo), os procedimentos 

operatórios foram realizados com o dente na cavidade bucal dos pacientes, e para os 

Grupos 3 e 4 (in vitro), esses procedimentos foram realizados após extração dos 

dentes. Cada espécime foi individualmente submetido ao teste de microtração, e os 
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valores de resistência de união foram expressos em MPa. Os resultados mostraram 

que tanto in vivo como in vitro, a resistência de união média foi estatisticamente 

maior quando realizada a remoção da smear layer. No entanto, apesar de os grupos in 

vitro apresentarem valores de resistência de união superiores aos dos grupos in vivo, 

essa diferença não foi estatisticamente significante. Não houve correlação entre a 

resistência de união e a espessura da dentina remanescente (p = 0,830). De acordo 

com as condições experimentais, foi possível concluir que os grupos in vivo e in vitro 

apresentaram valores de resistência de união semelhantes, os quais foram superiores 

quando a smear layer foi removida. 

O estudo realizado por Kiremitçi et al.30, em 2004, teve por objetivo 

avaliar a efetividade de três diferentes sistemas adesivos na adesão à dentina e ao 

esmalte. As superfícies vestibulares e linguais de 60 molares humanos recém-

extraídos foram desgastadas, obtendo-se uma superfície de esmalte ou de dentina 

plana e lisa. Um sistema adesivo de condicionamento total (Prime e Bond NT), um 

sistema adesivo autocondicionante com dois frascos (Clearfil SE Bond) e um sistema 

adesivo autocondicionante de frasco único (Prompt-L-Pop) foram avaliados. Cada 

sistema adesivo foi aplicado de acordo com as recomendações do fabricante e depois 

foi realizada a confecção do cilindro de resina composta (TPH Spectrum) com 4mm 

de diâmetro e 2mm de altura. Após 24 horas, os dentes foram submetidos ao teste de 

cisalhamento. Cada grupo era composto por 10 espécimes. O adesivo Prompt-L-Pop 

apresentou os maiores valores de resistência adesiva no esmalte, comparado com os 

outros materiais. Na dentina não houve diferença significativa entre os sistemas 
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adesivos. Os valores de resistência adesiva do Prompt-L-Pop no esmalte foram 

maiores que na dentina, enquanto não houve diferença estatisticamente significante 

entre o esmalte e a dentina para os sistemas adesivos Clearfil SE Bond e Prime & 

Bond NT. Os autores concluíram que, de acordo com os resultados obtidos, os 

sistemas adesivos autocondicionantes apresentam uma boa adesão tanto ao esmalte 

quanto à dentina. Além disso, a capacidade de adesão dos sistemas 

autocondicionantes parece ser similar à dos sistemas adesivos de condicionamento 

total. No entanto, as forças a que são submetidas as restaurações clinicamente são de 

natureza complexa, sendo observado que nem os testes de tração nem os de 

cisalhamento simulam completamente as forças intra-orais. Os autores ainda 

sugeriram que os resultados obtidos em testes laboratoriais devem ser 

complementados por investigações clínicas.  

Em 2004, Lopes et al.33 compararam a resistência adesiva ao 

cisalhamento, no esmalte, de cinco sistemas adesivos autocondicionantes e um 

sistema adesivo de condicionamento total simplificado. Sessenta incisivos bovinos 

recém-extraídos foram preparados e divididos em seis grupos de acordo com o tipo de 

sistema adesivo utilizado: Adper Prompt Self-Etch (AD), Optibond Solo Plus Self-

Etch (OP), AdheSE (AS), Tyrian (TY) e Clearfil SE Bond (SE), considerando o 

sistema adesivo de condicionamento total Single Bond (SB) como Grupo controle. Os 

corpos-de-prova foram confeccionados com resina composta (Filtek P60 – 3M/ESPE) 

e depois submetidos à termociclagem  (500 ciclos) para então serem submetidos ao 

teste de cisalhamento. Os resultados mostraram que somente o sistema adesivo 
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autocondicionante SE obteve valores semelhantes aos do Grupo controle (SB). AD e 

AS apresentaram valores de resistência adesiva intermediários enquanto o TY e OP 

apresentaram os menores valores. Os autores concluíram que a resistência adesiva ao 

esmalte dos sistemas adesivos autocondicionantes depende de suas composições. 

  Em 2004, Reis et al.54 realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar a resistência de um sistema adesivo no esmalte e na dentina humana, 

bovina e de porcos e comparar a micromorfologia da superfície em microscopia 

eletrônica de varredura. Trinta dentes recém-extraídos foram utilizados nesse estudo: 

dez terceiros molares humanos, dez incisivos bovinos e dez molares de porco. As 

coroas dos dentes foram desgastadas até expor a superfície de esmalte ou a dentina 

intermediária. Após a aplicação do sistema adesivo, restaurações de resina composta 

(TPH Spectrum), de aproximadamente 8mm de altura, foram realizadas na superfície 

coronária. Após o período de 24 horas de armazenamento em água, os espécimes 

foram preparados para serem submetidos ao teste de microtração. A análise estatística 

mostrou diferenças significantes nos valores de resistência adesiva entre o esmalte e a 

dentina. No entanto, não houve diferença significante entre os diferentes substratos 

avaliados. A análise em MEV mostrou uma morfologia dentinária similar entre as três 

espécies. No entanto, o esmalte de porco apresentou uma distribuição dos prismas de 

esmalte muito diferente da dos outros. Os autores concluíram que os dentes bovinos 

são possíveis substitutos dos dentes humanos nos testes de resistência adesiva, tanto 

em esmalte quanto em dentina. No entanto, embora os dentes de porco tenham 
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apresentado valores de resistência adesiva similares aos dos humanos e bovinos, a 

morfologia do esmalte apresentou uma configuração muito diferente. 

Ainda em 2004, Sattabanasuk et al.60 investigaram a influência da 

localização da dentina, profundidade dentinária e da orientação dos túbulos 

dentinários na resistência adesiva entre a resina composta e a dentina utilizando dois 

sistemas adesivos (Clearfil SE Bond e OptiBond Solo Plus). Além disso, a interface 

entre os adesivos resinosos e a superfície dentinária foi avaliada em microscopia 

eletrônica de varredura. Para cada material, superfícies planas de dentina foram 

preparadas em pré-molares humanos extraídos e divididas em oito grupos de acordo 

com as características dos substratos: localização da dentina (oclusal ou cervical); 

profundidade da dentina (superficial ou profunda) e orientação dos túbulos 

(perpendicular ou paralelo). Uma área de 0,75mm de diâmetro de dentina recebeu o 

tratamento adesivo, seguindo as recomendações dos fabricantes, antes de ser inserido 

0,5mm de resina composta. Os resultados obtidos do teste de microcisalhamento 

mostraram que não houve diferença estatisticamente significante com relação à 

localização da dentina (cervical ou oclusal). O Clearfil SE Bond apresentou maiores 

valores de resistência adesiva em dentina profunda com os túbulos dispostos 

perpendicularmente do que os espécimes com túbulos dispostos paralelamente. 

Contudo, resultados opostos foram obtidos com o OptiBond Solo Plus. No caso da 

dentina superficial, não houve diferenças entre os dois materiais quando comparada a 

disposição dos túbulos dentinários. Os resultados indicaram que a resistência adesiva 

pode ser influenciada pela profundidade da dentina, pela orientação dos túbulos 
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dentinários e pelo sistema adesivo utilizado, mas não pela localização da dentina. A 

análise em microscopia mostrou que as fraturas foram predominantemente mistas e 

que não houve fratura coesiva nem na dentina, nem na resina.  

 Com o objetivo de comparar a resistência adesiva ao cisalhamento e à 

tração, Atash e Van Den Abbeele3, em 2005, utilizaram oito diferentes sistemas 

adesivos aplicados em esmalte e dentina de dentes bovinos. Duzentos e cinqüenta e 

seis incisivos bovinos foram armazenados em solução de cloramina a 1%, em 

temperatura ambiente, por um período não superior a três meses. Os adesivos testados 

foram: Clearfil SE Bond (SE), Adper Prompt-L-Pop (LP), Optibond Solo Plus Self-

etch (OB), AdheSE (AS), Xeno III (XE), Scotch Bond 1 (SB), Etch & Prime 3,0 (EP) 

e I Bond (IB). Os valores de cisalhamento variaram de 18,1MPa a 8,9MPa no esmalte 

(em ordem decrescente: SE, LP, OB, AS, XE, SB, EP e IB) e de 17,8MPa a 8,2MPa 

na dentina (em ordem decrescente: SE, SB, OB, AS, XE, LP, IB e EP). Os valores de 

tração variaram de 13,1MPa a 6,7MPa no esmalte (em ordem decrescente: SE, OB, 

AS, LP, XE, IB, SB e EP) e de 12,1MPa a 5,7MP na dentina (em ordem decrescente: 

SE, SB, OB, AS, XE, LP, IB e EP). Tanto para o teste de cisalhamento quanto para o 

de tração, estatisticamente houve diferença entre os adesivos, ao compararem a 

aplicação no esmalte e na dentina. O sistema adesivo autocondicionante SE 

apresentou os maiores valores de resistência adesiva na dentina e no esmalte para os 

dois testes aplicados, enquanto o sistema adesivo autocondicionante EP apresentou os 

menores valores de resistência adesiva na dentina, independentemente do teste 

aplicado. A resistência ao cisalhamento foi significativamente maior no esmalte para 
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cinco dos oito sistemas adesivos avaliados, enquanto a resistência adesiva à tração foi 

significativamente maior em esmalte para todos os sistemas adesivos. Os autores 

concluíram que existem claras diferenças de resistência adesiva entre os adesivos 

avaliados nesse estudo e que essas diferenças podem interferir no desempenho clínico 

desses materiais. Além disso, ressaltaram que os sistemas adesivos apresentam uma 

técnica sensível e que, na odontopediatria, a escolha do tipo de adesivo deve se basear 

não somente em sua resistência adesiva, mas também na sua técnica de aplicação. 

  O objetivo do trabalho realizado por Courson et al.16, em 2005, foi 

comparar a resistência adesiva ao cisalhamento de nove sistemas adesivos em dentina 

de dentes decíduos e permanentes. Duzentos molares humanos (100 molares 

permanentes e 100 molares decíduos) foram armazenados em solução de cloramina a 

1%, logo após a extração e por um período não superior a três meses. Os dentes 

foram limpos e embebidos em resina acrílica para o preparo de suas superfícies 

oclusais. Os dentes decíduos e permanentes foram divididos em 10 grupos de 10 

amostras cada, totalizando 20 grupos experimentais. Foi utilizado um sistema adesivo 

de condicionamento total de frascos múltiplos (Scotchbond Multipurpose Plus - 

3M/ESPE – SBMP) e quatro de frasco único (Prime & Bond 2.1 – Dentsply, com e 

sem condicionamento ácido prévio - PBE e PBNE, respectivamente); One Step – 

Bisco - OS; Scotchbond 1 – 3M/ESPE – SB1 e Optibond Solo Plus – Kerr - OpSo); 

três sistemas adesivos autocondicionantes com dois frascos (Clearfil Liner Bond 2 – 

Kuraray – CLB2; Clerfil SE Bond – Kuraray- SEB e Prime e Bond NT com NRC – 

Dentsply - PBNT) e um sistema adesivo autocondicionante de frasco único (Prompt-
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L-Pop – 3M/ESPE - PLP). Cilindros de resina composta (Z100 – 3M/ESPE) foram 

confeccionados nas superfícies tratadas, apresentando 2mm de diâmetro e 3mm, de 

altura e armazenados em água destilada a 37ºC por 24 horas para, então, serem 

submetidos ao teste de cisalhamento. Após o teste, as fraturas foram analisadas em 

microscópio óptico com 200x de aumento e classificadas como adesivas, coesivas na 

resina composta, coesivas na dentina e mistas. A análise estatística revelou haver 

diferença tanto entre os substratos quanto entre os adesivos. Oito dos dez grupos 

apresentaram maior resistência adesiva na dentina permanente comparada à dentina 

humana. Com relação aos sistemas adesivos, na dentina decídua, os adesivos OpSo e 

SBMP apresentaram os maiores valores de resistência adesiva, mas não foram 

significativamente diferentes dos adesivos CLB2, SEB, PBE e PBNE. Para os dentes 

permanentes, os maiores valores foram encontrados para o adesivo SBMP e os 

menores valores para os adesivos PLP e PBNE. As fraturas foram, na maioria, 

adesivas para os dois substratos. Os autores concluíram que a redução no número de 

passos durante a aplicação do sistema adesivo não necessariamente melhora o 

desempenho do sistema adesivo em relação à sua resistência adesiva. 

 Em 2005, German et al.21 avaliaram a resistência adesiva ao 

cisalhamento obtida com um sistema adesivo autocondicionante (Adper Prompt-L-

Pop), comparado com um sistema adesivo de condicionamento total (Prime & Bond 

NT), na dentina de dentes decíduos e permanentes. Vinte e oito molares humanos 

foram selecionados (14 decíduos e 14 permanentes). As superfícies vestibulares e 

linguais foram preparadas e receberam a aplicação dos sistemas adesivos de acordo 
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com as recomendações dos fabricantes. Um compômero (Compoglass) e uma resina 

composta (TPH Spectrum) foram utilizados como materiais restauradores. As 

amostras foram termocicladas para serem então submetidas ao teste de cisalhamento. 

Os modos de fratura produzidos também foram avaliados e classificados como 

adesivos, coesivos na dentina, coesivos no material restaurador e mistos. Os 

resultados mostraram que os valores de resistência adesiva obtidos com o sistema 

adesivo Prime & Bond NT, tanto com a resina composta quanto com o compômero, 

foram significativamente maiores do que os valores obtidos com o Adper Prompt-L-

Pop. Não houve diferença significativa entre os dentes decíduos e permanentes. A 

maioria das fraturas foi classificada como mistas. Os autores ressaltaram que, embora 

os sistemas adesivos autocondicionantes reduzam o tempo clínico, de acordo com os 

resultados obtidos nesse trabalho, eles podem também diminuir a força de adesão. 

  O objetivo do trabalho realizado por Lima32, em 2005, foi avaliar 

comparativamente in vitro, a resistência de união ao cisalhamento de uma resina 

composta à dentina bovina em função da combinação de três diferentes sistemas 

adesivos e de dois diferentes agentes dessensibilizantes. Foram utilizados os sistemas 

adesivos: Single Bond, Máster Bond e Prime & Bond 2.1 e os seguintes agentes 

dessensibilizantes: o Oxagel e o G.H.F. Dessesibilizador. Para a confecção dos 

corpos-de-prova, 90 incisivos bovinos (n=10) foram utilizados, os quais tiveram suas 

superfícies vestibulares desgastadas até a exposição dentinária, de tal forma que a 

área de adesão padronizada tivesse 4mm de diâmetro. Após a realização dos 

tratamentos de superfície, onde os grupos controle eram indicados apenas pela 
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aplicação do sistema adesivo e os grupos experimentais pela aplicação dos agentes 

dessensibilizantes testados após o condicionamento ácido, foram confeccionados 

cilindros de resina composta Z-100 com o auxílio de uma matriz bipartida. Os 

corpos-de-prova foram então armazenados em água destilada a 37ºC por 24 horas, e 

submetidos, em seguida, ao ensaio de cisalhamento a uma velocidade do atuador de 

0,5mm/min. Os resultados mostraram que houve influência dos agentes 

dessensibilizantes quando estes eram aplicados na dentina bovina e interagiam com 

os sistemas adesivos, tendo o G.H.F. Dessensibilizador aumentado estatisticamente 

os valores de resistência de união do Single Bond e do Prime & Bond 2.1 e o Oxagel 

não influenciado os valores de resistência de união dos sistemas adesivos testados.  

  Roh e Chung58, em 2005, avaliaram se a combinação de adesivos 

dentinários e resinas compostas de um mesmo fabricante apresentam maiores valores 

de resistência adesiva ao microcisalhamento do que outras combinações de diferentes 

fabricantes. Utilizaram dois sistemas adesivos autocondicionantes (Clearfil SE Bond 

– CS e Syntac – SY), três sistemas adesivos de condicionamento total (Prime & Bond 

NT – PB, Onecoat Bond – OC, Excite – EX) e cinco resinas compostas (Spectrum – 

SP, Tetric Ceram – TC, Synergy Compact – SC, Clearfil AP-X – CX, Z100 – Z100). 

Após o ensaio de microcisalhamento, observaram que as combinações dos sistemas 

adesivos com as resinas do mesmo fabricante apresentaram menores valores de 

resistência adesiva à dentina comparados com as outras combinações. Os sistemas 

adesivos autocondicionantes resultaram em maiores valores de resistência adesiva do 

que os de condicionamento total. Ressaltaram ainda que os valores de resistência 
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adesiva dos sistemas adesivos autocondicionantes dependem do adesivo utilizado, 

enquanto os sistemas adesivos convencionais dependem da resina composta utilizada.  

  Buscando comparar o comportamento de sistemas adesivos 

autocondicionantes e de sistemas adesivos convencionais, Sensi et al.65, em 2005, 

realizaram um estudo utilizando seis sistemas adesivos autocondicionantes: Adper 

Prompt Self-Etch Adhesive (3M-ESPE), One-up Bond F (Tokuyama), AdheSE 

(Ivoclar-Vivadent), Clearfil SE Bond (Kuraray), Optibond Solo Plus-Self-Etch (Kerr) 

e Tyrian SPE (Bisco), e um sistema adesivo de condicionamento total, Single Bond 

(3M ESPE), como Grupo controle, sendo 10 amostras para cada grupo distribuídas 

aleatoriamente. Todos os sistemas foram aplicados na dentina das superfícies 

vestibulares de incisivos bovinos, seguindo as recomendações dos fabricantes, com 

uma resina composta híbrida (Filtek Z250 – 3M/ESPE). Os corpos-de-prova, com 4,3 

mm de diâmetro, foram submetidos à termociclagem (500 ciclos) e levados à 

máquina de teste universal Instron, com velocidade do atuador de 0,5 mm/min, para 

que fosse avaliada a resistência ao cisalhamento. Os valores de resistência dos 

adesivos autocondicionantes Adper Prompt Self-Etch Adhesive (3M-ESPE), One-up 

Bond F (Tokuyama) e Tyrian SPE (Bisco) foram os mais baixos. Optibond Solo Plus-

Self-Etch (Kerr) apresentou a maior média de resistência adesiva, enquanto os outros 

materiais avaliados nesse estudo apresentaram médias de resistência adesiva similares 

às do sistema adesivo de condicionamento total (Single Bond- 3M ESPE). Os autores 

ressaltaram que nem todos os sistemas foram capazes de reproduzir a resistência 
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adesiva encontrada com o adesivo de condicionamento total e que a resistência 

adesiva dos sistemas autocondicionantes depende da composição de cada um deles.  

  Em 2005, Xavier71 avaliou in vitro a força de união da resina 

composta à dentina tratada com quatro adesivos dentinários, sendo dois sistemas 

universais simplificados (G1- Prime & Bond® NT™/ Dentsply, G2- Single Bond™/ 

3M) e dois autocondicionantes (G3- AdheSE® / Vivadent, G4- Adper™- Prompt™L-

Pop™/ 3M). Foram utilizados 20 terceiros molares humanos íntegros e livres de 

cárie, que tiveram suas superfícies oclusais cortadas em 3mm. Após o corte, cada 

grupo de dentes recebeu seus respectivos sistemas de tratamento adesivo pré-

selecionados. Todas as amostras de dentes foram restauradas com a resina composta 

Tetric Ceram® / IvoclarVivadent, termocicladas em 550 ciclos e cortadas, dessa forma 

obtendo espécimes de 1,0mm2 ±0,1mm2, que foram levados a uma Máquina de Teste 

Universal, onde foi realizado o ensaio de microtração. Os tipos de fratura foram 

analisados mediante microscopia óptica (40X), e as fraturas mais representativas 

foram levadas à microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram que os 

sistemas universais simplificados (G1 e G2) apresentaram valores de resistência de 

união mais elevados do que os sistemas autocondicionantes (G3 e G4). A maioria das 

fraturas encontradas foi do tipo adesiva para os Grupos 3 e 4, enquanto nos Grupos 1 

e 2 87% dos modos de fratura foram distribuídos entre adesivas e coesivas da resina. 

  Maurin et al.37, em 2006, avaliaram e compararam os valores de 

resistência adesiva à tração e ao cisalhamento de um sistema adesivo convencional de 

três passos (Scotchbond Multipurpose Plus – SMP / 3M-ESPE) e dois sistemas 
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adesivos autocondicionantes (Prompt-L-Pop 2 – PLP e Adper Prompt-L-Pop – APLP 

/ 3M-ESPE) aplicados na dentina humana. Para esse estudo foram utilizados 120 

molares humanos, divididos em 3 grupos (de acordo com o sistema adesivo aplicado) 

e estes subdivididos em outros 2 grupos (de acordo com o teste realizado). Tanto o 

teste de tração quanto o teste de cisalhamento foram realizados a uma velocidade do 

atuador de 5mm/min. Os resultados mostraram que, independentemente do tipo de 

sistema adesivo utilizado, os valores de cisalhamento foram maiores que os de tração. 

Com relação ao comportamento dos sistemas adesivos, no teste de cisalhamento, o 

adesivo PLP apresentou maiores valores que o APLP e SMP que, por sua vez, 

apresentaram resultados semelhantes entre si. Para o teste de tração, não houve 

diferença significante entre os adesivos SMP e PLP, os quais mostraram valores 

significativamente maiores do que o adesivo APLP. De acordo com os autores, esses 

resultados evidenciaram que as modificações químicas realizadas no novo sistema 

adesivo APLP não melhoravam a sua resistência adesiva quando comparado à sua 

versão anterior (PLP).  

  Com o objetivo de avaliar o efeito da contaminação por saliva e os 

métodos de descontaminação na resistência adesiva de sistemas adesivos 

autocondicionantes, Yoo et al.73 realizaram um estudo em 2006. Foram utilizados três 

sistemas adesivos autocondicionantes (One Up Bond F, Xeno III e Adper prompt) e 

uma resina composta (Filtek Z-250). Terceiros molares foram armazenados em água 

destilada com 0,5% de timol a 4º C. Os espécimes foram divididos em grupos de 

acordo com os métodos de contaminação: sem contaminação (Grupo controle - C), 
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contaminação da superfície adesiva com saliva antes da polimerização do adesivo (A) 

e contaminação da superfície adesiva com saliva após a polimerização do adesivo 

(B). Cada grupo de contaminação foi depois subdividido em três subgrupos de acordo 

com o método de descontaminação: A1 e B1 – saliva foi removida com um leve jato 

de ar e o adesivo polimerizado; A2 e B2 – saliva foi lavada, a superfície seca e o 

adesivo polimerizado; A3 e B3 – saliva foi lavada, a superfície seca e uma nova 

camada do adesivo foi aplicada e polimerizada. Após a aplicação da resina composta, 

os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de microcisalhamento. O subgrupo A2 

resultou nos menores valores de resistência adesiva. Para os adesivos One Up Bond F 

e Adper Prompt, não houve diferença significativa entre o subgrupo A1 e o controle e 

entre o subgrupo A3 e o controle. A resistência adesiva de todos os Grupos B foi 

menor do que a do controle. Para o adesivo Xeno III, o subgrupo A1 apresentou uma 

grande diminuição da resistência comparado com o controle. Por outro lado, 

apresentou maior resistência à contaminação salivar após a polimerização do adesivo. 

Não houve diferença significante entre os Grupos controle. Os autores concluíram 

que a contaminação salivar interfere na resistência adesiva à dentina de sistemas 

adesivos autocondicionantes e recomendaram o uso rotineiro de isolamento absoluto 

durante a realização de restaurações adesivas. 

 



PROPOSIÇÃO 

 

  O presente trabalho tem por objetivo avaliar comparativamente, in 

vitro, a resistência de união ao cisalhamento de uma resina composta em função dos 

seguintes fatores em diferentes níveis, a saber: 

 

1 – Sistema Adesivo (S) em quatro níveis: 

 S1 – Single Bond®/3M 

 S2 – Prime Bond NT®/ Dentsply 

 S3 – AdheSE®/Ivoclar-Vivadent 

 S4 – Adper Prompt-L-Pop®/ 3M 

2 – Tipo de substrato (T) dentinário em dois níveis: 

 T1 – Dentina coronária humana 

 T2 – Dentina coronária bovina 

 

 
 



MATERIAL E MÉTODO 

 

OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

Para a realização deste trabalho, foram selecionados 40 dentes 

molares humanos hígidos irrupcionados, recém-extraídos, e 40 dentes incisivos 

bovinos jovens hígidos e irrupcionados, obtidos imediatamente após o abate do 

animal. Todos os dentes foram limpos com curetas periodontais e receberam uma 

profilaxia com escova de Robson, pedra-pomes e água, sendo armazenados em 

água destilada refrigerada a uma temperatura de 4°C, até o momento de sua 

utilização, por um período não superior a três meses, sendo a água destilada 

trocada periodicamente27. A obtenção dos dentes humanos utilizados neste estudo 

foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Araraquara - UNESP (Apêndice 1). 

 

PREPARO DOS DENTES 

Inicialmente, os dentes foram montados em plataformas de madeira 

de 4,5cm x 4,5cm x 1cm e fixados com godiva de baixa fusão para que se 

procedesse à separação corono-radicular dos mesmos, por meio de um corte 

realizado ao nível da junção amelo-cementária, utilizando-se a máquina de cortes 

seriados ISOMET 1000® (BUEHLER Ltda. Lake Bluff, Illinois, USA), sob 

refrigeração intensa (Figura 1). As raízes foram descartadas, o tecido pulpar 

removido mecanicamente, e as coroas receberam nova profilaxia para retirar 

possíveis resíduos de godiva da superfície dentária.  
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Após a profilaxia, as superfícies vestibulares dos molares 

humanos27 e dos incisivos bovinos foram inseridas em aproximadamente 1,0mm 

de cera utilidade (Polidental). Cilindros obtidos de tubos de PVC (Poli Vinil 

Cloreto rígido / Tigre), medindo 2 cm de diâmetro interno e 3 cm de altura, foram 

fixados individualmente na cera, envolvendo cada um dos espécimes.  Verteu-se 

dentro de cada cilindro resina acrílica ativada quimicamente até o limite de sua 

base inferior (Figuras 2a, 2b e 2c). Decorrida a polimerização da resina, foi 

removida a cera utilidade e todo o conjunto (coroa dentária, tubo de PVC e resina 

acrílica ativada quimicamente) foi levado à Politriz Horizontal, modelo DP – 10, 

Panambra Industrial e Técnica S. A. – São Paulo – Brasil, para o desgaste da 

superfície vestibular até que se obtivesse uma superfície homogênea de dentina. 

Dessa forma, com o auxílio de lixa d’água de granulação 120 sob adequada 

refrigeração, iniciou-se o desgaste da estrutura de esmalte.  

  Após a remoção de todo o esmalte e/ou exposição das ilhas de 

esmalte sobre a dentina, foi realizada a padronização da smear layer com lixas de 

granulação 240, 400 e 600 respectivamente33,57,50,65, sempre sob abundante 

refrigeração, deixando as superfícies planas, padronizadas e com diâmetro maior 

que 3,0mm (Figura 3). Cada dente era submetido a ação de cada uma das lixas por 

30 segundos50,65, sendo que as lixas foram trocadas por novas a cada quatro 

dentes. Após o desgaste, a superfície de dentina foi lavada, seca e examinada em 

uma lupa estereoscópica com aumento de 25X para verificar a ausência de 

esmalte e a planicidade da superfície de dentina. Se a câmara pulpar fosse 

visualizada, o dente seria descartado.  
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FIGURA 1 - Fixação dos dentes com godiva de baixa fusão e separação corono-radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – a) Inserção das superfícies vestibulares (V) dos dentes em cera utilidade; b) vista do 

interior do tubo PVC com o dente fixado na cera utilidade; c) preenchimento do interior do tubo 

PVC, com resina acrílica ativada quimicamente até o limite de sua base inferior (BI). 

 

   

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Corpos de prova preparados - dente humano (a) e bovino (b). 
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As 40 amostras com dentes bovinos e as 40 amostras com dentes 

humanos foram divididas aleatoriamente em 4 grupos experimentais, de acordo 

com o sistema adesivo utilizado, totalizando 8 grupos com 10 amostras cada∗: 

 

Quadro 1 - Sistemas adesivos utilizados 

GRUPOS SUBSTRATO  SISTEMAS ADESIVOS 
G1 Dentina humana Sistema adesivo universal simplificado 

Single BondTM / 3M ESPE 
Lote 3JC 

G2 Dentina humana Sistema adesivo universal simplificado 
Prime Bond® NTTM / Dentsply 
Lote 168410 

G3 Dentina humana Sistema adesivo autocondicionante 
AdheSE® / Vivadent 
Lote F53302 

G4 Dentina humana Sistema adesivo autocondicionante 
AdperTMPromptTM L-PopTM / 3M ESPE 
Lote EXM - 618 

G5 Dentina bovina Sistema adesivo universal simplificado 
Single BondTM / 3M ESPE 
Lote 3JC 

G6 Dentina bovina Sistema adesivo universal simplificado 
Prime Bond® NTTM / Dentsply 
Lote 168410 

G7 Dentina bovina Sistema adesivo autocondicionante 
AdheSE® / Vivadent 
Lote F53302 

G8 Dentina bovina Sistema adesivo autocondicionante 
AdperTMPromptTM L-PopTM / 3M ESPE 
Lote EXM - 618 

                                                 
∗ A composição dos sistemas adesivos utilizados neste estudo é descrita no Apêndice 2. 
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OBTENÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA PROPRIAMENTE DITOS 

Para a padronização da área adesiva, foi colado sobre a superfície 

de dentina um papel adesivo com uma perfuração interna de 3 mm de diâmetro 

(contact - Vulcan), delimitando assim a área que seria submetida aos diferentes 

tratamentos superficiais (Figura 4). Após a determinação da área dentinária, 

iniciou-se a técnica de aplicação dos sistemas adesivos utilizados no estudo 

(Figura 5), de acordo com as informações dos fabricantes, conforme descrição 

detalhada a seguir: 

 

GRUPOS I e V: SISTEMA ADESIVO SINGLE BOND 

Primeiramente foi realizado o condicionamento ácido da dentina 

com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos, seguido de lavagem com spray 

ar/água por 15 segundos e secagem com papel absorvente retirando o excesso de 

água de tal forma que a superfície dentinária permanecesse brilhante. Em seguida, 

realizou-se a aplicação consecutiva de duas camadas do adesivo, seguida de leve 

secagem por 2 a 5 segundos e fotopolimerização por 10 segundos. 

 

GRUPOS II e VI: SISTEMA ADESIVO PRIME BOND NT 

Iniciou-se também com o condicionamento ácido da dentina com 

ácido fosfórico a 37% por 15 segundos, seguido de lavagem com água por 15 

segundos e secagem com papel absorvente retirando o excesso de água de tal 

forma que a superfície dentinária permanecesse brilhante. Em seguida, realizou-se 

a aplicação de uma camada do sistema adesivo, mantendo-se repouso por, pelo 



 87

menos, 20 segundos, seguida de leve secagem com jato de ar (por, no máximo, 5 

segundos) e fotopolimerização por 10 segundos. 

 

GRUPOS III e VII: SISTEMA ADESIVO ADHESE 

Com o auxílio de um pincel, o primer foi aplicado em toda a 

superfície por um tempo mínimo de 30 segundos; em seguida, removeu-se o 

excesso com um forte jato de ar e depois foi feita a aplicação do Adhese Bond. O 

excesso do adesivo foi removido com um aplicador novo e seco e então foi 

realizada a fotopolimerização por 10 segundos. 

 

GRUPOS IV e VIII: SISTEMA ADESIVO ADPER PROMPT-L-POP 

Foram realizadas duas aplicações do sistema adesivo 

autocondicionante. A primeira, friccionando-se o material durante 15 segundos na 

superfície, secando-se ligeiramente com um jato de ar; e uma segunda aplicação 

por 3 segundos, sem esfregaço, e seca novamente com um ligeiro jato de ar e 

depois foi realizada a fotopolimerização por 10 segundos. 

 

  Após essa fase, o papel adesivo foi removido e os corpos-de-prova 

foram adaptados a uma matriz de aço inoxidável bipartida que apresentava 2,5 cm 

de diâmetro e 1cm de altura, com perfuração central de 3 mm de 

diâmetro2,10,11,18,21,25,26,31,52  (Figura 6). Essa matriz foi colocada sobre o tubo PVC 

e fixada por meio de um anel externo, também de aço inoxidável, com o mesmo 

diâmetro do tubo PVC. Passou-se então à inserção da resina composta Tetric® 
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Ceram cor B3 (Ivoclar/Vivadent) no interior do orifício da matriz, na área de 

dentina já tratada e previamente delimitada pelo adesivo. A resina composta foi 

aplicada em dois incrementos de 2 mm de espessura cada, com o auxílio de uma 

espátula para compósitos Thompson® /GTX nº 9. Cada um desses incrementos foi 

fotopolimerizado por 40 segundos com um fotopolimerizador 3M Curing Light 

XL 3000 (3M Dental Products) com intensidade de luz sempre superior a 

450mW/cm2 (Figuras 7a, 7b e 7c). 

Após o completo preenchimento do orifício, o anel externo foi 

retirado em um movimento único no sentido vertical, de baixo para cima27. Em 

seguida, a matriz bipartida foi removida, e o cilindro de resina composta 

resultante recebeu fotopolimerização adicional por mais 40 segundos. Os cilindros 

de resina composta apresentavam 3 mm de diâmetro e 4 mm de altura (Figura 8). 

  Os corpos-de-prova foram identificados, armazenados em frascos 

individuais, embebidos em água destilada e levados a uma estufa a 37ºC por 24 

horas27. Após esse período, os espécimes foram submetidos à ciclagem térmica, 

sendo realizados 550 ciclos à temperatura de 10ºC e 55ºC em água, com tempo de 

permanência de 20 segundos em cada temperatura27. Foi utilizado o aparelho de 

ciclagem térmica Máquina Simuladora de Ciclagem Térmica – Modelo MSCT - 3. 

Concluída a ciclagem térmica, os corpos-de-prova foram armazenados novamente 

em água destilada a 37ºC, por 48 horas. 
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FIGURA 4 - Superfície de dentina delimitada pelo papel adesivo e aplicação do adesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Sistemas adesivos avaliados. 

 

   

 

 

 

 

 

FIGURA 6 -  Matriz bipartida. 
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ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE UNIÃO AO CISALHAMENTO 

 

Decorridas as 48 horas do armazenamento em água destilada, os 

corpos-de-prova foram acoplados a dispositivos apropriados e montados em uma 

Máquina de Ensaios Mecânicos MTS (Material Test System 810 – MTS Systems 

Corporation – Minneapolis – USA) para serem submetidos ao ensaio de 

cisalhamento. Utilizou-se célula de carga de 1 kN (Load Transducer Modelo 

66118D – 01) e velocidade do atuador de 0,5 mm/min27, sendo submetidos a uma 

força de cisalhamento através de uma ponta de extremidade em forma de cinzel 

aplicada na base do cilindro de resina composta, paralelamente à interface adesiva 

(Figuras 9a e 9b). O movimento era cessado até que se desse a ruptura ou falha 

dos espécimes, e os dados coletados por meio de software específico (TestWorks 

– Sistema TestStar 2 – MTS Systems Corporation –  Minneapolis – Minnesota – 

USA). Os valores finais de resistência adesiva foram calculados dividindo-se os 

valores de carga máxima, obtidos em Newton (N), pelas áreas de união dos 

espécimes, obtidas em mm2, sendo, portanto, expressos em MPa. 
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FIGURA 7 - a) Matriz acoplada no tubo PVC; b) Inserção da resina composta;  

c) Polimerização da resina composta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Corpo-de-prova finalizado com o cilindro de resina composta. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Corpo-de-prova posicionado para o teste de cisalhamento: a) vista frontal e b) vista 

lateral. 

a b c

a b
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AVALIAÇÃO DO TIPO DE FRATURA 

 

  Para complementação do estudo, após os testes de resistência de 

união ao cisalhamento, as superfícies de dentina e resina correspondentes à área 

de adesão foram lavadas e secas e observadas com lupa estereoscópica (QUIMIS 

model Q734-ZT), com aumento de 40 vezes, para verificação do tipo de falha 

ocorrida5,24,25,32, sendo classificadas em 7,12,21,24,25,32,58,65: 

 Adesivas: quando o adesivo estava presente na resina composta, na dentina 

ou em ambas; 

 Coesivas na Resina Composta: quando ocorria fratura da resina composta, 

estando os dois lados do espécime cobertos com resina composta; 

 Coesivas na Dentina: quando ocorria fratura da dentina, e os dois lados do 

espécime possuíam remanescente dentinário; 

 Mistas: quando havia presença de dois ou mais tipos de falha descritos 

anteriormente. 

  Após a classificação do tipo de fratura, a amostra mais 

representativa de cada tipo foi fotografada em Microscopia Eletrônica de 

Varredura. O aparelho utilizado foi o JEOL-JSM, modelo T-330 A, acoplado a um 

analisador de energia dispersiva espectroscópica e a uma câmera fotográfica. 

Tanto o Microscópio eletrônico de varredura quanto a Lupa estereoscópica 

pertencem ao Instituto de Química de Araraquara – UNESP. 
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  Para a observação em Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), as amostras foram desidratadas em dessecador (Pyrex Brand Desiccator, 

Brasil) por 72 horas previamente ao processo de metalização (SCD 050 Sputter 

Coater, Baltzer, Munich, Germany), cobertas com ouro e observadas no 

microscópio em aumentos de 50x e 1500x. Fotomicrografias ilustrativas dos tipos 

de fratura foram realizadas apenas no lado voltado para a dentina. 

 

 

METODOLOGIA ESTATÍSTICA 

  A avaliação estatística da resistência de união ao cisalhamento de 

quatro tipos de sistemas adesivos aplicados em substrato dentinário humano e 

bovino foi realizada pela análise de variância ao nível de 5% de significância. 

Complementado a análise, foram empregadas comparações múltiplas de médias 

pelo teste de Tukey, também ao nível de 5% de significância. 

  A análise de variância pressupõe independência entre as medições, 

obtida pela forma de realização dos experimentos; homogeneidade de variâncias, 

provada pelo teste de Levené, e normalidade dos erros experimentais, provada 

pelo teste de Shapiro-Wilk. 

 

 

 

 

 



RESULTADO 

 

ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO AO CISALHAMENTO 

  Os dados referentes aos valores de resistência de união ao 

cisalhamento, expressos em MPa, de todos os grupos de estudo estão expostos na 

Tabela 1, de acordo com o tipo de substrato dentinário (humano e bovino) e o 

sistema adesivo empregado: SB (Single Bond), PB (Prime e Bond NT), Ad 

(AdheSE) e PP (Adper Prompt L-POP). As médias e os desvios padrão de 

resistência de união estão resumidos na Tabela 2. 

  Na Tabela 3 é mostrado o sumário da análise de variância para a 

avaliação dos efeitos de tipo de dente e de sistema adesivo sobre a resistência ao 

cisalhamento. O efeito de interação não é significativo (p>0,05), indicando que os 

efeitos de tipo de dentina e de sistema adesivo sobre a resistência são 

independentes, ou seja, os valores de resistência adesiva obtidos para a dentina 

humana são semelhantes àqueles obtidos para a dentina bovina, para todos os 

sistemas adesivos. Somente foi significativo o efeito de sistema adesivo (p<0,05) 

e, então, foi utilizado o teste de Tukey para a comparação múltipla de médias de 

sistemas adesivos, agrupando-se os resultados dos tipos de dentes. Os valores-p 

dessas comparações estão na Tabela 4. Nota-se que os sistemas adesivos podem 

ser divididos em dois grupos equivalentes: o primeiro formado pelo Single Bond e 

pelo Prime e Bond NT, com médias de resistência ao cisalhamento 

significativamente maiores do que as médias do segundo grupo formado pelo 

AdheSE e pelo Adper Prompt L-POP.  
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Tabela 1 - Medidas de resistência de união ao cisalhamento, em MPa, de acordo 

com o tipo de substrato dentinário (humano e bovino) e o sistema 

adesivo empregado: SB (Single Bond), PB (Prime e Bond NT), Ad 

(AdheSE) e PP (Adper Prompt L-POP) 

 

Dentina Amostra   Sistema adesivo   

  SB PB Ad PP 

    G1 G2 G3 G4 

Humana 1 10,22 10,47 7,61 3,27 

 2 6,07 19,68 14,48 5,98 

 3 13,34 14,71 4,43 11,36 

 4 11,43 15,79 3,62 14,93 

 5 18,58 9,51 16,66 12,74 

 6 19,44 11,17 7,75 4,26 

 7 11,52 24,68 7,09 14,71 

 8 13,09 15,53 7,82 17,76 

 9 14,38 11,86 8,43 10,58 

  10 18,44 12,26 15,41 9,89 

Bovina 1 11,22 23,12 9,39 6,6 

 2 10,07 7,86 14,44 8,26 

 3 13,94 9,14 9,9 16,7 

 4 16,71 16,82 6,08 10,4 

 5 21,14 17,27 5,98 12,94 

 6 25,58 17,58 13,7 12,86 

 7 17,94 12,5 8,93 11,87 

 8 14,33 17,81 10,11 8,66 

 9 11,64 5,3 6,74 2,17 

  10 12,81 13,28 22,37 8,9 
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Tabela 2 - Médias e desvios padrão (DP) de resistência de união ao cisalhamento 

em MPa (médias com letras iguais não diferem significativamente ao 

nível de 5% pelo teste de Tukey) 

 

Sistema adesivo Dentina Humana  Dentina Bovina 

  Média  DP  Média   DP

Single Bond 13,65a 4,22  15,54 a 4,88

Prime e Bond NT 14,57a 4,68 14,07 a 5,47

AdheSE 9,33b 4,56 10,76 b 4,99

Adper Prompt L-POP 10,55b 4,81  9,94 b 4,00

  

 

Tabela 3 - Sumário da análise de variância para avaliar os efeitos de tipo de dente 

e sistema adesivo sobre a resistência ao cisalhamento (Provas de 

homogeneidade de variâncias e normalidade dos erros) 

 

Efeito Graus de Média       F     p 

 liberdade quadrática  

Dente 1 6,11 0,27 0,602 

Sistema 3 124,30 5,58 0,002 

Dente*sistema 3 8,36 0,38 0,771 

Resíduo 72 22,29   
Homogeneidade p= 0,207 (Levene) 

Normalidade p= 0,971 (Shapiro-Wilk) 
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Tabela 4 - Valores-p do teste de Tukey para a comparação de médias de 

resistência ao cisalhamento, em MPa, de sistemas adesivos, 

independentemente do tipo de dentina 

 

Sistema adesivo Média Sistema adesivo 

  SB PB Ad PP 

Single Bond (SB) 14,60 0,998 0,017 0,024 

Prime e Bond NT (PB) 13,82 0,998 0,028 0,039 

AdheSE (Ad) 10,15 0,017 0,028  0,999 

Adper Prompt L-POP (PP) 10,44 0,024 0,039 0,999  

   

   

  Na Figura 10 estão representadas graficamente as médias de 

resistência ao cisalhamento, evidenciando o resultado acima da formação de dois 

grupos equivalentes, um deles com médias significativamente maiores do que as 

médias do outro. Nessa Figura estão representados também os intervalos de 95% 

de confiança para as médias populacionais de resistência. Esses intervalos 

permitem quantificar as diferenças entre as médias e evidenciam os sistemas 

adesivos com maior resistência adesiva, ainda que a precisão nas médias não seja 

alta. 
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FIGURA 10 - Representação gráfica de médias de resistência de união ao 

cisalhamento, em MPa, de acordo com o tipo de dente e o 

sistema adesivo empregado: SB (Single Bond), PB (Prime e 

Bond NT), Ad (AdheSE) e PP (Adper Prompt L-POP). O traço 

vertical representa um intervalo de 95% de confiança para a 

média populacional. 

 

   

  A análise dos resultados permite verificar que os sistemas adesivos 

Single Bond e Prime Bond NT apresentaram valores de resistência adesiva 

semelhantes entre si e significativamente maiores que os sistemas adesivos 

AdheSE e Adper Prompt-L-Pop, independentemente do tipo de substrato 

dentinário. 
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ANÁLISE DO TIPO DE FRATURA 

   

  A Tabela 5 mostra a freqüência observada de cada tipo de fratura: 

adesiva, coesiva na resina composta, coesiva na dentina e mista, de acordo com o 

tipo de dente e o sistema adesivo. A simples observação dos resultados permite 

algumas afirmações, não parecendo ser apropriada alguma análise estatística. Não 

ocorreram fraturas coesivas de dentina e as fraturas coesivas de resina foram 

apenas duas em um grupo, uma em três grupos ou nenhuma nos restantes. A 

fratura adesiva ocorreu com maior freqüência, sempre em mais da metade das 

amostras de todos os grupos experimentais, seguida pela fratura mista. Somente 

um caso se destaca, que é o do sistema adesivo Single Bond, para o qual nos 

dentes humanos, em somente uma amostra a fratura não foi adesiva, enquanto nos 

dentes bovinos, utilizando o mesmo sistema adesivo, a freqüência de fratura mista 

teve ocorrência mais equilibrada em relação à fratura adesiva. Entretanto, houve 

homogeneidade entre dentes humanos e dentes bovinos nos outros sistemas 

adesivos quanto à ocorrência de cada tipo de fratura. 
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Tabela 5 – Freqüência de cada tipo de fratura em dentinas, humana e bovina, de 

acordo com o sistema adesivo utilizado. 

 

Dentina Sistema 

adesivo 

Adesiva Coesiva 

resina 

Coesiva 

dentina 

Mista 

Humana SB 9 1 0 0 

 PB 6 2 0 2 

 Ad 7 0 0 3 

 PP 7 1 0 2 

Bovino SB 6 0 0 4 

 PB 8 0 0 2 

 Ad 7 0 0 3 

 PP 7 1 0 2 

Total  57 (71,3%) 5(6,3%) 0 (0,0%) 18 (22,5%) 

 
   

  Avaliando-se o total das fraturas na Tabela 5, pode-se observar que 

71,3% das fraturas foram adesivas, 22,5% mistas, 6,3% coesivas na resina 

composta e 0,0% coesiva na dentina. 

  A amostra mais representativa de cada um dos tipos de fratura são 

apresentadas a seguir nas Figuras 11 a 16 obtidas na lupa estereoscópica e no 

Microscópio Eletrônico de Varredura.  
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Fratura coesiva da resina composta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

FIGURA 11- Aspecto da fratura coesiva em resina composta, no espécime 1 do Grupo 4, sob lupa 

estereoscópica com 40X de aumento, onde R é a resina composta. 

 

 a b 
   

FIGURA 12 - Aspecto da fratura coesiva em resina composta, no espécime 1 do Grupo 4, sob 

microscopia eletrônica de varredura com 50X (a) e 1.500X de aumento (b).  
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Fratura Adesiva 
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FIGURA 13 - Aspecto da fratura adesiva, no espécime 1 do Grupo 2, sob lupa estereoscópica com 

40X de aumento, onde D é a dentina e A é o adesivo. 
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FIGURA 14 - Aspecto da fratura adesiva, no espécime 1 do Grupo 2, sob microscopia eletrônica 

de varredura com 50X (a) e 1.500X de aumento (b). 
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Fratura Mista 

 

A

D 

FIGURA 15 - Aspecto da fratura mista, no espé

40X de aumento, onde R é a resina c

a 

FIGURA 16 - Aspecto da fratura mista, no espé

varredura com 50X (a) 
R

 

cime 7 do Grupo 2, sob lupa estereoscópica com 

omposta, A é o adesivo e D é a dentina. 

 

   

 
b 

cime 7 do Grupo 2, sob microscopia eletrônica de 

e 1.500X de aumento (b).  

 



DISCUSSÃO 

 

  Os sistemas adesivos são, por definição, os materiais responsáveis por 

produzir a união do material restaurador às estruturas dentárias13. O desenvolvimento 

e o aperfeiçoamento desses sistemas estão baseados em dois principais objetivos: 

prevenir a infiltração marginal na interface dente-restauração e reter a restauração na 

estrutura dentária, resistindo às forças mastigatórias e aos ciclos térmicos que 

ocorrem na cavidade bucal, impedindo o aparecimento de falhas na interface 

adesiva4. Em razão da rápida evolução desses materiais, existe uma grande 

quantidade de publicações com variabilidade de resultados quando da análise de 

resistência adesiva por meio de testes mecânicos sobre a dentina, uma das formas 

empregadas para se avaliar a eficiência desses materiais53. 

  Esses testes mecânicos se baseiam na aplicação de cargas de 

deslocamento sobre a interface de união formada entre os materiais restauradores 

poliméricos e o substrato dentário na tentativa de reproduzir esforços similares 

àqueles sofridos pela restauração durante sua função no meio bucal. Entretanto, a 

complexidade das tensões que são geradas no interior da interface de união e das 

estruturas que a compõe, em resposta aos esforços mecânicos intrabucais, determina 

que nenhum ensaio laboratorial seja capaz de reproduzir adequadamente o que ocorre 

quando as restaurações são submetidas à condição fisiológica de solicitação 

mecânica55. 
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  Retief55 considerou, entretanto, que a avaliação laboratorial de 

sistemas adesivos é importante para uma análise prévia da necessidade e até da 

conveniência de se levar a efeito um estudo clínico, muito mais dispendioso em 

termos de tempo e de recursos. Para o autor, se o sistema adesivo não se mostrar 

promissor nos testes laboratoriais, dificilmente o será no desempenho de sua função 

no meio bucal. Os ensaios mecânicos laboratoriais são particularmente interessantes 

aos fabricantes que, de maneira imediata, podem avaliar o potencial de seus materiais, 

corrigir deficiências e programar melhorias. 

  Quanto às diferenças que possam surgir para os testes realizados in 

vitro ou in vivo, trabalhos mostram que os valores encontrados para os testes de 

resistência de união foram similares quando realizados seguindo um protocolo para o 

estudo29,36. Em um trabalho recente, Kina29 não encontrou diferença estatisticamente 

significante entre resultados in vivo e in vitro, apesar de os grupos in vitro 

apresentarem valores de resistência de união à microtração na dentina superiores aos 

dos grupos in vivo. Mason et al.36 avaliaram a resistência adesiva ao cisalhamento, in 

vivo e in vitro, de quatro sistemas adesivos e, em somente um grupo, os valores não 

foram equivalentes. Para os outros três sistemas adesivos, não houve diferenças 

significativas para as diferentes condições experimentais. Esses autores ressaltaram 

que os resultados in vivo confirmam a validade do teste in vitro quando utilizados 

agentes adesivos hidrofílicos. 

  Entre os ensaios mecânicos utilizados para mensurar os valores de 

resistência de união dos sistemas adesivos à estrutura dentária, pode-se destacar o 
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teste de cisalhamento, e mais recentemente, o de microtração. O teste de cisalhamento 

é largamente empregado em diversas pesquisas encontradas na 

literatura2,16,18,20,21,24,25,26,28,30,31,33,36,40,44,49,50,51,52,61,69 e, segundo Retief55, esse teste é o 

mais próximo da realidade quando comparado com o de tração e segue aceito como 

um método eficaz para se testar a resistência de união entre substratos14.  

  Independentemente do tipo utilizado, diferentes métodos e/ou 

modificações de um mesmo teste são procedimentos de rotina nas investigações 

científicas, mesmo havendo a padronização dos testes mecânicos pela ISO/TR 

1140527. Embora os objetivos sejam semelhantes, os resultados dessas investigações 

podem fornecer dados de difícil comparação entre os trabalhos por falta de 

padronização da técnica55. Para que sejam possíveis uma correta interpretação e a 

comparação dos dados, uma análise detalhada de algumas variáveis metodológicas 

empregadas neste estudo é descrita no decorrer desta discussão. 

  Quando se realiza o teste de cisalhamento, a união é rompida por uma 

carga aplicada paralelamente à interface adesiva por meio de uma ponta que está 

acoplada em uma máquina de ensaio universal. Assim, pela divisão da força aplicada 

pela área adesiva total, obter-se-á a resistência de união induzida pela tensão de 

cisalhamento em MPa19. Esse equipamento dispõe de diferentes formas de pontas 

aplicadoras de tensão e diferentes velocidades. Algumas pesquisas11,48,67 puderam 

comprovar que, dependendo do tipo de ponta utilizada, existe uma variação nos 

valores de resistência adesiva de acordo com o sistema adesivo empregado. Entre as 

pontas disponíveis para a realização desse teste, destaca-se a ponta em forma de 
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cinzel, que é recomendada pela ISO/TR 1140527 e que foi utilizada neste estudo e em 

outros encontrados na literatura3,4,10,11,16,31,40,49,50,61,65.  

  Em relação à velocidade com que são realizados os ensaios, Hara et 

al.25, em 1999, observaram que a variação da velocidade do atuador pode influenciar 

os valores do teste de cisalhamento e o padrão de fratura do substrato dentinário. 

Segundo os autores, velocidades de 1 mm/min e de 5 mm/min geram altos valores de 

resistência adesiva quando comparados aos obtidos com velocidades de 0,5 mm/min 

e 0,75 mm/min. Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de o estresse 

originado, quando a carga é aplicada na base do cilindro de resina composta a uma 

velocidade relativamente alta, ser desviado da interface adesiva para outros 

componentes do espécime, resina composta ou o substrato dentinário. Isto pode 

causar altos valores de resistência de união28 e fraturas coesivas do material 

restaurador ou da dentina25. Baseada na literatura1,2,3,4,11,16,18,25,26,32,36,44,48,50,65 e nas 

normas da ISO/TS 1140527, a velocidade do atuador utilizada nesta pesquisa foi de 

0,5 mm/min.   

  Para a realização do ensaio de cisalhamento, é recomendada a 

confecção de espécimes em forma cilíndrica, com diâmetro variando de 3mm a 

4mm19. Neste trabalho, foram confeccionados cilindros de resina composta 

apresentando 3mm de diâmetro2,10,11,18,21,25,26,31,52 embora possam ser encontradas na 

literatura pesquisas que utilizaram diferentes medidas como 2mm3,6,16; 2,5mm24,64; 

3,5mm20; 3,6mm51; 3,9 mm1; 4mm28,30,34,38,40,69, chegando até a 5mm37,44.   
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  Além das características inerentes ao equipamento e aos tipos de teste 

realizados, outros fatores podem influenciar e interferir nos resultados de resistência 

adesiva. Entre eles, devem ser observados o tipo e as condições do substrato, a 

localização das áreas de adesão, a profundidade do preparo, as soluções e o tempo de 

armazenamento dos espécimes durante o estudo, a calibração do operador59 e a 

técnica de aplicação do sistema adesivo6. 

  A maior parte dos trabalhos realizados in vitro utiliza os dentes 

humanos como substratos em seus testes. Os dentes mais utilizados são os terceiros 

molares ou pré-molares, normalmente extraídos por motivos cirúrgicos, periodontais 

ou ortodônticos. Enquanto há um aumento na necessidade de se obter dentes 

humanos sadios nos centros de pesquisa, dentes humanos extraídos e hígidos, vêm se 

tornando imensamente difíceis de conseguir devido aos avanços nos tratamentos 

conservadores durante as últimas décadas. Em adição, a necessidade dos termos de 

consentimento dos doadores, exigidos pelos comitês de ética, tem dificultado ainda 

mais essa aquisição54. 

  Neste estudo, com o objetivo de padronizar as amostras em relação aos 

dentes humanos selecionados, teve-se a preocupação de utilizar dentes já 

irrupcionados na cavidade, pois a resistência adesiva de terceiros molares humanos 

inclusos é menor que a resistência de dentes molares já irrupcionados56. Outro 

cuidado tomado foi o de não incluir dentes com lesões cariosas, uma vez que as 

variações morfológicas e químicas sofridas pela dentina durante um processo de cárie 
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podem interferir no comportamento de alguns sistemas adesivos comparada com a 

dentina sadia64.  

  Alternativas de substrato têm sido avaliadas, entre elas a utilização de 

dentina coronária bovina. Diversos autores já utilizaram esse substrato em seus 

estudos3,4,7,8,25,26,32,33,38,40,44,49,50,57,65,69 e acreditam que ele possua características 

semelhantes às da dentina coronária humana, o que torna essa substituição viável e 

satisfatória para que as pesquisas sejam válidas e passivas de comparações. 

  No presente trabalho, buscou-se comparar a resistência adesiva ao 

cisalhamento em dentina coronária humana e em bovina, utilizando diferentes 

sistemas adesivos. Pode-se observar na Tabela 2 que, na dentina humana, os sistemas 

adesivos convencionais simplificados, Grupos 1 e 2, apresentaram média de 

resistência adesiva semelhante à dos Grupos 5 e 6, nos quais os mesmos adesivos 

foram aplicados em dentina bovina. Da mesma forma, os resultados obtidos com os 

sistemas adesivos autocondicionantes em dentina humana (Grupos 4 e 5) foram 

semelhantes àqueles encontrados em dentina bovina (Grupos 7 e 8). Assim como 

relatado por Nakamichi et al.42, em 1983, esses resultados mostram que as adesões à 

dentina coronária humana e à dentina coronária bovina são muito semelhantes e que 

os dentes bovinos podem ser utilizados como substitutos dos dentes humanos nos 

testes de resistência adesiva.  

  Em concordância com estes resultados, Schilke et al.61 demonstraram 

que os valores de resistência ao cisalhamento obtidos para a dentina coronária 

humana de dentes permanentes foram semelhantes àqueles encontrados para a dentina 
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coronária bovina. Outro trabalho de Schilke et al.62 verificou que a diferença entre o 

número e o diâmetro de túbulos em dentina humana e dentina coronal bovina não é 

significante, sugerindo que a dentina coronária bovina é um substituto ideal à 

humana. Entretanto, estes autores recomendaram evitar trabalhar em dentina radicular 

bovina, pois esta apresenta uma densidade de túbulos e diâmetro maior que a dentina 

humana levando a erros nos resultados de pesquisas que são realizadas nessa região. 

Rueggeberg59 considerou que, apesar de a dentina coronária bovina possuir túbulos 

dentinários mais largos, o seu uso tem produzido resultados similares de força de 

adesão quando comparados com os da dentina humana.  

   No entanto, alguns autores ainda questionam a validade dessa 

substituição. Retief et al.56 encontraram diferentes valores de resistência adesiva ao 

cisalhamento e de microinfiltração marginal comparando o uso da dentina coronária 

humana e o da dentina coronária bovina. Os autores verificaram que a morfologia da 

dentina humana e a da bovina, logo abaixo da junção esmalte/dentina, diferem 

significativamente. Em discordância ao presente estudo, esses autores contra-

indicaram o uso dos dentes bovinos em substituição aos dentes humanos. 

  Nossos resultados também não estão de acordo com os resultados 

encontrados por Lopes et al.34, que compararam a resistência ao cisalhamento em 

esmalte e em dentina coronária, humana e bovina, de dois tipos de sistemas adesivos. 

Esses autores observaram que, para um dos adesivos estudados, a média encontrada 

para a dentina bovina foi significativamente maior que aquela encontrada para a 

dentina humana. 
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  A superfície dos dentes molares humanos utilizada para a realização 

dos testes de adesão é variável entre os pesquisadores. Enquanto alguns trabalhos 

utilizam a superfície oclusal1,2,16,18,24,36,37,58,63,71, outros utilizam a superfície vestibular 

ou lingual6,10,21,28,30,31,61,62 ou as superfícies proximais6,10,11,34. Olsson et al.45 

compararam a variação no porcentual de túbulos abertos em uma determinada área, 

nas superfícies oclusais e vestibulares de terceiros molares humanos, e verificaram 

que a superfície vestibular apresentou menores variações e promoveram condições 

mais favoráveis para a realização de testes de resistência adesiva. Sendo assim, neste 

trabalho optou-se por utilizar a superfície vestibular dos molares humanos. 

  A profundidade da dentina também deve ser considerada quando se 

realiza o teste de resistência adesiva. Com base na literatura consultada, observou-se 

que a maioria dos estudos obtém as amostras de dentina pelo desgaste superficial de 

uma face dentária com lixas de granulação decrescente até expor uma área suficiente 

para a adesão, plana e regular2,4,5,8,11,20,25,33,50,57,65. Em nosso trabalho, após a remoção 

do esmalte, foram utilizadas as lixas nos 240 e 400, finalizando com a lixa no600, com 

o auxílio de uma politriz elétrica giratória refrigerada a água33,50,57,65. Este 

procedimento, além de propiciar a realização do teste nas camadas mais superficiais 

do tecido dentinário, também padroniza a formação da smear layer55.   

  A utilização de dentina em regiões mais profundas pode diminuir a 

resistência adesiva ao cisalhamento em virtude de alguns fatores como pressão 

pulpar, presença dos fluidos, diâmetro aumentado dos túbulos e maior permeabilidade 

da dentina profunda60. Além disso, a interface entre a resina composta e a dentina 
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parece ser mais homogênea e livre de bolhas na dentina superficial quando 

comparada com a dentina profunda52. No entanto, outros estudos15,28,29,61 não 

encontraram correlação entre a resistência de união e a espessura de dentina 

remanescente.  

A utilização ou não do procedimento de termociclagem como parte da 

metodologia em trabalhos de pesquisa sobre adesão é fator que gera divergência de 

opiniões entre autores. Em nosso estudo foi realizada a ciclagem térmica, com 550 

ciclos, à temperatura de 10ºC e 55ºC em água, sendo o tempo de permanência em 

cada temperatura de 20 segundos27. 

A termociclagem é um processo realizado in vitro que simula a 

introdução de calor e de frio extremos na cavidade bucal e demonstra a relação do 

coeficiente de expansão térmica entre o dente e o material restaurador. Durante a 

termociclagem, os dentes são expostos a mudanças de temperatura e também à 

exposição adicional à água26,69. Com o objetivo de simular o estresse que o dente 

sofre na boca após receber a restauração e reproduzir o envelhecimento dessa 

restauração, é importante a realização da termociclagem nos testes de resistência 

adesiva26.  

De acordo com Helvatjoglu-Antoniades et al.26, a realização da 

termociclagem reduziu a resistência adesiva dos sistemas adesivos avaliados e, 

segundo os autores, a diminuição da resistência adesiva ocorre independentemente do 

sistema adesivo utilizado. Titley et al.69 afirmaram que os efeitos da termociclagem 

são variáveis e dependem do sistema adesivo utilizado.   
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  Os sistemas adesivos contemporâneos são classificados de acordo com 

o número de etapas clínicas e com a sua interação com os tecidos dentários. Embora o 

mecanismo utilizado por cada sistema adesivo para a produção da camada híbrida 

possa diferir, todos têm como primeiro obstáculo a presença da smear layer 

recobrindo a superfície dentinária, a qual pode impedir ou interferir negativamente na 

obtenção dessa estrutura. Um primeiro grupo de sistemas adesivos (sistemas adesivos 

convencionais) proporciona a remoção completa da smear layer e seu procedimento 

clínico de aplicação é dividido em três ou duas etapas. Nesses sistemas, o processo de 

desmineralização das estruturas dentárias ocorre pela aplicação prévia do ácido 

fosfórico em concentrações variáveis entre 30% e 40% aplicadas por 15 e 30 

segundos na dentina e no esmalte, respectivamente. Na seqüência, o primer e o 

adesivo podem ser aplicados sobre a dentina separadamente (dois frascos) ou 

combinados em frasco único sob a forma de uma solução contendo solventes como 

água, acetona e álcool. Esses sistemas são do tipo “All etching” ou “condicionamento 

total”. O segundo grupo de sistemas adesivos promove a dissolução da smear layer e 

a desmineralização da superfície da dentina, com difusão simultânea dos monômeros 

em toda a extensão desmineralizada para determinar a união, não necessitando de 

condicionamento ácido prévio por já apresentarem uma solução com pH baixo. O 

procedimento técnico envolve duas ou apenas uma etapa de aplicação clínica. 

Denominados de autocondicionantes (ou “self-etching”), esses materiais são 

compostos por monômeros ácidos ou derivados, monômeros hidrófilos e água 

(primer ácido) e monômeros hidrófilos e hidrófobos (adesivos) contidos em frascos 
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distintos e aplicados separadamente e sucessivamente sobre o esmalte e a dentina, ou, 

ainda, o primer ácido e o adesivo podem ser quimicamente balanceados e contidos 

em apenas um frasco para exercer a função de primer condicionante e adesivo em 

apenas uma aplicação (sistema All-in-one)22.  

  Para os sistemas adesivos convencionais, muitos fatores podem 

interferir na adequada adesão aos tecidos dentinários, entre eles o condicionamento 

ácido excessivo, que pode desnaturar as fibras colágenas, o controle da umidade 

dentinária, o tipo de solvente e a possibilidade de colapso das fibras colágenas 

durante a secagem da dentina Além disso, os monômeros resinosos podem não 

conseguir penetrar em toda a profundidade da dentina descalcificada, resultando em 

um segmento de colágeno exposto, sujeito à degradação ao longo do tempo. Esta foi 

uma das razões que levou ao desenvolvimento dos sistemas adesivos 

autocondicionantes, os quais dispensam o passo de condicionamento ácido prévio 

(eliminando a etapa clínica de lavagem do agente condicionador e posterior secagem 

da superfície), reduzindo a sensibilidade da técnica72.  

  No entanto, a utilização de adesivos autocondicionantes em detrimento 

dos adesivos de condicionamento ácido total é controversa, visto que o mecanismo de 

interação desses sistemas adesivos ainda gera dúvidas. Para a realização deste estudo, 

foram utilizados dois sistemas adesivos convencionais simplificados (Single Bond e 

Prime & Bond NT), um sistema adesivo autocondicionante de dois frascos (AdheSE) 

e um sistema adesivo autocondicionante de frasco único (Adper Prompt-L-Pop). 

Outros autores também avaliaram e compararam a resistência adesiva de sistemas 
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adesivos de condicionamento total e 

autocondicionantes3,7,11,16,20,21,23,26,30,33,37,40,44,57,58,64,65,66 buscando esclarecer o 

comportamento dos diferentes tipos de sistemas adesivos em diferentes situações 

clínicas. Os resultados encontrados são variáveis, pois, enquanto alguns trabalhos 

verificaram menor resistência adesiva em dentina para os sistemas adesivos 

autocondicionantes7,10,11,20,21,23, outros não encontraram diferenças significativas entre 

diferentes tipos de adesivos6,24,26,40 e outros observaram maior resistência adesiva para 

os adesivos autocondicionantes nesse mesmo substrato30,37,58,68. Um dos motivos que 

poderia ter levado a essas diferenças nos resultados, além das particularidades da 

metodologia empregada em cada um desses trabalhos, é a diferença na espessura e na 

densidade da smear layer43. 

  Em nosso estudo, independentemente do tipo de substrato dentinário 

(humano ou bovino), as médias de resistência adesiva para os sistemas adesivos 

convencionais foram sempre maiores que os sistemas adesivos autocondicionantes 

(Tabela 2).  Isto pode ter ocorrido, pois embora os sistemas adesivos 

autocondicionantes apresentem menor sensibilidade de técnica e diminuição do 

tempo clínico, sua eficiência de condicionamento e penetração no esmalte e dentina 

depende da acidez inicial do material e da capacidade de tamponamento que o 

substrato oferece. Segundo Carvalho13, a estrutura mineralizada do dente neutraliza a 

ação desmineralizante desses sistemas alguns segundos após a sua aplicação. Quando 

o sistema adesivo autocondicionante é aplicado no substrato dentário, ele se depara 

primeiramente com a presença da smear layer, que pode interferir na resistência 
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adesiva tanto pela quantidade quanto pela qualidade de seus componentes43. Uma vez 

que essa smear layer não é totalmente removida por esses sistemas, ela será 

incorporada à interface adesiva, sendo este fenômeno apontado como uma importante 

desvantagem, pois pode resultar em uma área mais susceptível a falhas39.  Quanto 

menor o pH do material, maior a capacidade de penetração dos monômeros no 

interior da dentina sólida subjacente à camada de smear layer, determinando retenção 

através da formação da camada híbrida13.   

  Um outro fator que pode ter contribuído para o pior desempenho dos 

adesivos autocondicionantes é a não remoção desses sistemas de natureza ácida pela 

lavagem com água, podendo esse baixo pH prejudicar a polimerização dos 

monômeros resinosos, não permitindo a formação de uma camada híbrida estável e 

resistente 68. 

  Os resultados da presente investigação corroboram os resultados 

encontrados por German et al.21, que verificaram menor média de resistência adesiva 

ao cisalhamento para o Adper Prompt-L-Pop (13,5 MPa) comparado ao sistema 

adesivo convencional simplificado, Prime & Bond NT (16,95 MPa).  O mesmo 

resultado foi encontrado por Courson et al.16, para os quais um adesivo 

autocondicionante de frasco único (Prompt-L-Pop) apresentou média de resistência 

adesiva (6,2 MPa) inferior à média (12,1MPa) de um sistema adesivo convencional 

simplificado (Prime e Bond 2.1). 

  No entanto, nossos resultados são conflitantes com os resultados 

observados por Kiremitçi et al.30, e Maurin et al.37, os quais observaram maior 
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resistência adesiva para o sistema adesivo autocondicionante Prompt-L-Pop 

comparado com os sistemas adesivos convencionais empregados em seus estudos. 

Sensi et al.65 não verificaram diferença significativa na resistência adesiva entre o 

sistema adesivo autocondicionante AdheSE e o sistema adesivo convencional Single 

Bond. Outros trabalhos3,33,44,65 afirmaram que a resistência adesiva dos sistemas 

adesivos autocondicionantes depende de suas composições, podendo alguns adesivos 

autocondicionantes comportar-se melhor que os convencionais e outros não. É 

importante salientar que as comparações entre os resultados dos diferentes estudos 

estão sendo realizadas desconsiderando as diferenças nas metodologias empregadas 

em cada um deles. 

  Conforme visto anteriormente, os sistemas adesivos 

autocondicionantes podem ser aplicados em dois passos ou em passo único. Nos 

adesivos autocondicionantes de dois passos, o caráter ácido e fluido é encontrado no 

primer do material, que é a primeira solução a ser aplicada. O segundo passo é 

representado pela aplicação do adesivo, de características hidrofóbicas e que não 

contém solventes ou água. Nos adesivos de “passo único”, uma única solução é 

aplicada diretamente sobre o substrato dentário não condicionado e desempenha a 

função de desmineralização, infiltração e posterior ligação com o material 

restaurador. Essa camada do adesivo autocondicionante de passo único aplicada na 

cavidade dentária é muito fina, e o oxigênio do ar pode se difundir rapidamente nos 

monômeros líquidos, comprometendo a polimerização de toda a camada aplicada e, 

conseqüentemente, toda a união13. Segundo Carvalho13, a ausência da aplicação 
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adicional da camada de uma resina hidrofóbica trouxe significantes complicações 

para esses materiais e evidências científicas que apontam deficiências desses produtos 

estão aumentando nos meios de divulgação científica. De acordo com Telles et al.68, o 

sistema adesivo autocondicionante de passo único não é capaz, como o sistema 

adesivo convencional, de formar uma camada híbrida homogênea.  

  No entanto, no presente trabalho, não foi encontrada diferença na 

resistência adesiva entre os dois tipos de sistema. O sistema adesivo 

autocondicionante de dois passos (AdheSE – Grupos 3 e 7) e o de passo único (Adper 

Prompt-L-Pop – Grupos 4 e 8) apresentaram médias de resistência adesiva 

semelhantes entre si. Outros autores também relataram não haver diferença na 

resistência adesiva entre os autocondicionantes de passo único e de dois passos 3,33. 

  Um fator de importância fundamental à qualidade da adesão é a 

umidade do substrato aderente, que deve ser específica para o tipo de adesivo 

empregado. O sistema adesivo deve ser aplicado sobre a dentina úmida, pois a água 

evita o colapso da rede de fibras colágenas que favorece a infiltração do monômero. 

A aplicação dos sistemas adesivos na dentina úmida é possível pela incorporação dos 

solventes orgânicos, como o álcool e a acetona, em sua composição.  O solvente deve 

remover a água da superfície dentinária e da rede de colágeno, permitindo a 

penetração dos monômeros nos pequenos espaços da densa rede de fibras colágenas, 

aumentando a resistência adesiva13.  

  Quando a acetona utilizada como veículo de sistemas adesivos, como 

o Prime & Bond NT, entra em contato com a dentina úmida, há um aumento intenso 
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da pressão de vapor de água remanescente e, se esta não estiver em quantidade 

suficientemente elevada, rapidamente a dentina terá a sua permeabilidade diminuída, 

dificultando assim a penetração dos monômeros resinosos13. No entanto, adesivos que 

têm como solvente uma mistura de água e etanol, como o Single Bond, que não 

alteram tão abruptamente a pressão de vapor da água, podem ter seu desempenho 

prejudicado quando aplicados em substratos mais úmidos1. Nesses sistemas, o 

excesso de água pode provocar falhas e vazios ao longo da camada híbrida, além do 

incompleto vedamento dos túbulos, pois compromete a penetração da resina na 

dentina intratubular pela presença de água nos túbulos dentinários e em suas 

aberturas74. 

  Neste estudo, comparando-se os sistemas adesivos convencionais 

simplificados Single Bond (Grupos 1 e 5) e Prime & Bond NT (Grupos 2 e 6), 

verificou-se que, embora tenha ocorrido uma pequena diferença entre as médias de 

resistência adesiva, ela não foi estatisticamente significante. Os sistemas 

apresentaram um desempenho semelhante entre si apesar da diferença em suas 

composições. Isso pode ter acontecido pelo fato de a obtenção da umidade dentinária 

compatível com o solvente presente em cada sistema adesivo utilizado ter sido 

favorecida pelas condições do substrato (dentina planificada) e do protocolo seguido, 

que permitiram trabalhar com uma quantidade de água predeterminada. Outros 

autores também não encontraram diferenças significativas na resistência adesiva entre 

os adesivos à base de acetona e os adesivos à base de água e etanol2,50. 
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  A presença de excesso de água no substrato dentinário influenciou os 

resultados do trabalho de Abdalla e Davidson1, no qual os adesivos à base de acetona 

apresentaram uma maior resistência ao cisalhamento do que os adesivos à base de 

água. Braga et al.8 verificaram que a resistência adesiva à tração do Single Bond (15,6 

MPa) foi significativamente maior que a do Prime & Bond 2,1 (7,1 MPa). Estes 

autores ressaltaram que uma possível explicação para esse fato seria que o Single 

Bond, por possuir água como solvente, é menos sensível a variações no grau de 

umidade da superfície dentinária, principalmente nos casos onde houve o colapso das 

fibras colágenas durante a secagem da superfície. 

  De acordo com Courson et al.16, não é apropriado concluir que o tipo 

de solvente represente um papel determinante nos testes de resistência adesiva, mas o 

controle da umidade dentinária deve ser cuidadosamente observado pelos clínicos. 

Outra observação importante ressaltada por Perdigão et al.50 é que os sistemas 

adesivos à base de acetona podem apresentar um tempo de vida útil menor do que os 

adesivos à base de etanol e água devido à evaporação do solvente durante a abertura 

do frasco para uso. 

  A média de resistência adesiva encontrada em nosso estudo para o 

sistema adesivo Single Bond foi de 13,65MPa em dentina humana e de 15,54MPa em 

dentina bovina e para o Prime & Bond NT foi de 14,57MPa em dentina humana e de 

14,07MPa em dentina bovina. Lima32, em 2005, utilizando o teste de cisalhamento 

em dentina bovina, relatou que a média da resistência de união do sistema adesivo 

Single Bond foi de 8,15MPA. Em dentina humana, Pecora et al.48 verificaram que a 
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média de resistência adesiva para o Single Bond foi de 17,50 MPa, também 

realizando o teste de cisalhamento.  

  A média de resistência adesiva ao cisalhamento do sistema adesivo 

Prime & Bond NT em dentina bovina relatada na literatura é variável, sendo 

encontrados valores de  14,37 MPa57, 20,5 MPa49 e 16,43 MPa38. A grande variação 

encontrada na resistência adesiva, utilizando-se o mesmo material, ocorre 

provavelmente devido às diferenças no protocolo utilizado nos diferentes 

laboratórios. 

  Além do tipo de solvente, os sistemas adesivos também podem se 

diferenciar pela presença ou não de partículas de carga em sua composição. A 

incorporação de partículas de carga pode reduzir a contração de polimerização das 

restaurações, diminuindo a formação de fendas e a sensibilidade pós-operatória8. 

Alguns pesquisadores3,8,49,74 têm avaliado a influência das partículas de carga na 

resistência adesiva desses sistemas. Embora esta variável não tenha sido objeto de 

estudo deste trabalho, pode-se observar que, assim como no caso do tipo de solvente, 

a presença ou não de partícula de carga no adesivo não influenciou os resultados de 

resistência adesiva ao cisalhamento neste estudo, visto que os valores para o Prime & 

Bond NT (com carga) foram semelhantes aos do Single Bond (sem carga). Outros 

trabalhos8,49  também não encontraram diferenças significativas na resistência adesiva 

utilizando sistemas adesivos com ou sem partículas de carga. Deve-se ressaltar que, 

nos ensaios de resistência adesiva, o material é aplicado sobre uma superfície plana e 
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que o efeito das partículas de carga na resistência adesiva pode ser mais evidente 

quando aplicado no interior dos preparos cavitários8.  

  Neste estudo, as médias de resistência adesiva ao cisalhamento 

encontradas para todos os sistemas adesivos avaliados foram baixas, nenhum deles 

alcançando a média de resistência adesiva necessária para resistir às forças de 

contração de polimerização do material restaurador, a qual, de acordo com a 

literatura17, é de 17 MPa a 20 MPa. Essas médias, relativamente baixas, podem ser 

atribuídas à natureza do teste de cisalhamento e à utilização de uma área adesiva 

grande19. Baixos valores de resistência adesiva ao cisalhamento também foram 

encontrados por outros autores1,4,10,11,16,20,37,40,57,65,69.  

  Os espécimes preparados para os testes de cisalhamento e tração 

convencional apresentam uma área de adesão com secção transversal, em média, dez 

vezes maior do que a área de um espécime preparado para o teste de microtração. Em 

áreas maiores, aumentam as chances de que o procedimento adesivo seja feito em 

substrato mais heterogêneo e, conseqüentemente, que este contenha maior número de 

defeitos, intrinsicamente relacionados ao processo de adesão. A concentração de 

tensões ao redor desses defeitos poderá ocasionar fraturas com valores de resistência 

mais baixos. Com o teste de microtração, a probabilidade de que a interface de união 

contenha defeitos é menor, aumentando-se, portanto, os valores nominais de 

resistência19.  

  No trabalho realizado por Xavier71, em 2005, foi avaliada a resistência 

adesiva ao teste de microtração utilizando os mesmos sistemas adesivos utilizados 
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neste estudo e a mesma resina composta, sendo que as médias dos valores obtidos 

foram as seguintes: Single Bond – 35,15 MPa; Prime & Bond NT – 31,52 MPa; 

AdheSE – 10,75 MPa e Adper Prompt-L-Pop – 13,26 MPa. Comparando-se essas 

médias com as médias obtidas no presente estudo (Tabela 2), pode-se comprovar que, 

com o teste de microtração, a maioria dos valores de resistência foi superior 

comparados aos do teste de cisalhamento. No entanto, apesar de numericamente 

diferentes, a mesma conclusão é observada nos dois estudos: os sistemas adesivos 

que utilizam o condicionamento total (Single Bond e Prime & Bond NT) 

apresentaram maior média de resistência adesiva do que os sistemas adesivos 

autocondicionantes (AdheSE e Adper Prompt-L-Pop) em dentina humana.  

  A mesma situação pode ser verificada na pesquisa de Cardoso et al.10, 

que compararam a resistência adesiva de três sistemas adesivos submetidos aos testes 

de tração, cisalhamento e microtração. Apesar de as médias de resistência adesiva dos 

materiais terem sido maiores com a microtração, o sistema adesivo que obteve a 

maior média para um teste obteve também a maior média para os outros. Da mesma 

forma, o sistema adesivo que obteve a menor média para um teste obteve também a 

menor média para os outros. 

  Com o objetivo de diminuir a área adesiva nos testes de cisalhamento, 

alguns trabalhos estão empregando o teste de microcisalhamento58,60,66,73, em que o 

diâmetro da área de adesão varia em torno de 1mm58,73. Embora tendo utilizado o 

teste de microcisalhamento, Roh e Chung58 encontraram uma média de resistência 

adesiva com o Prime & Bond NT e a resina Tetric Ceram (11,5 MPa) inferior à 
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encontrada em nosso estudo (14,57 MPa), com os mesmos materiais. Apesar de 

promissor, esse tipo de ensaio mecânico necessita de mais estudos laboratoriais para 

estabelecer um protocolo de pesquisa.  

  A avaliação do modo de fratura dos espécimes após a realização dos 

testes de resistência adesiva é um procedimento freqüentemente empregado pelos 

pesquisadores1,2,6,7,12,15,16,18,21,25,28,31,32,36,40,53,60,63,69,71,74. A ocorrência de fraturas do 

tipo coesiva da dentina (permanecendo a interface adesiva intacta) poderia induzir o 

raciocínio de que, enfim, havia se desenvolvido materiais que estariam promovendo 

uma adesão tão ou mais resistente do que a própria resistência coesiva da dentina70. 

Alguns trabalhos até relacionaram altos valores de resistência adesiva com a 

ocorrência de fraturas coesivas31,36,53. Entretanto, embora se tenha aumentado o valor 

nominal da resistência adesiva promovida pelo uso de novos sistemas adesivos, o 

aumento do número de fraturas coesivas seria devido à distribuição não homogênea 

das tensões durante a realização dos testes mecânicos e não à maior força de adesão 

do material na estrutura dentária70. 

  A ocorrência de fraturas na interface de união (do tipo adesiva ou 

mista) dos espécimes submetidos aos testes de resistência adesiva permite uma 

análise da real resistência de união entre o material restaurador e a estrutura 

dentária15. Foi o que ocorreu neste estudo, no qual a maioria das falhas foi do tipo 

adesiva ou mista (Tabela 5).  Embora alguns autores15,63 tenham relatado que a 

realização do teste de cisalhamento resulta em um maior número de fraturas coesivas, 

comparado ao teste de microtração, devido à distribuição das tensões, neste trabalho 
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não foi verificada a ocorrência de fratura do tipo coesiva da dentina e somente 6,3% 

dos espécimes apresentaram fraturas coesivas da resina composta. Outros trabalhos 

2,16,20,21,24,31,32,36,40 também não encontraram maior ocorrência de fraturas coesivas 

com o teste de cisalhamento. 

  Youssef et al.74, encontraram maior freqüência de fraturas adesivas do 

que coesivas realizando o teste de tração. Carrilho et al.12 verificaram que a maior 

parte das fraturas foi do tipo adesiva (63%), seguidas pela fratura mista (34%), 

empregando em seu estudo o teste de microtração. Bouillaguet et al.7 e Castro15, 

utilizando esse mesmo teste, também encontraram maior freqüência de fraturas 

adesivas e mistas nos adesivos avaliados, comparadas com as fraturas coesivas. 

  Xavier71, aplicando o teste de microtração e os mesmos materiais 

empregados neste estudo (Quadro 1), encontrou maior freqüência de fraturas adesivas 

quando utilizou os sistemas autocondicionantes, enquanto, para os adesivos 

convencionais simplificados, os modos de fratura foram distribuídos entre adesivos e 

coesivos na resina composta.   

  Em um trabalho realizado por Roh e Chung58, verificou-se que todos 

os espécimes apresentaram fraturas do tipo mista. Os autores ressaltaram que, nos 

espécimes tratados com os sistemas adesivos convencionais, a região da fratura 

estava recoberta por uma maior quantidade de resina composta do que quando 

utilizaram os sistemas adesivos autocondicionantes. Segundo Pashley et al.47, 

diferentes materiais adesivos produzem distintos modos de fratura e isto se deve ao 

fato de a distribuição das tensões também ser diferente entre os vários sistemas. Nesta 
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pesquisa, não houve relação entre o tipo de sistema adesivo empregado (convencional 

ou autocondicionante) e o tipo de fratura ocorrido.  

  Assim, diante do exposto e dos resultados encontrados neste trabalho, 

verifica-se que vários são os fatores envolvidos com os testes que avaliam a 

resistência adesiva do material à estrutura dental, e esses devem ser cuidadosamente 

observados durante as comparações entre os resultados obtidos em diferentes 

trabalhos. Com as novas perspectivas ante os materiais restauradores adesivos e a 

oferta cada vez maior de produtos odontológicos no mercado, estudos longitudinais, 

tanto laboratoriais quanto clínicos, vão se tornando cada vez mais necessários para 

que seja determinada a eficácia dos referidos materiais. 

  Para eleger o material de escolha, o profissional deve identificar as 

vantagens e as limitações de um determinado produto em uma determinada situação 

clínica e ponderar alguns fatores como custo, sensibilidade da técnica, durabilidade 

de união entre outros. Cabe aos pesquisadores fornecer subsídios que orientem o 

clínico na seleção criteriosa dos materiais e na realização de técnicas que resultem em 

restaurações mais eficientes e seguras.  

 

 



CONCLUSÃO 

 

  De acordo com a metodologia aplicada e com os resultados obtidos, 

pode-se concluir que: 

 

 O desempenho dos sistemas adesivos autocondicionantes (Adper Prompt-L-

Pop e AdheSE) com relação à resistência adesiva ao cisalhamento foi inferior 

ao dos sistemas adesivos de condicionamento ácido total (Single Bond e 

Prime & Bond NT);  

 a dentina coronária humana pode ser substituída pela dentina coronária bovina 

quando se realiza o teste de resistência de união ao cisalhamento. 
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Apêndice 2 

 

Tabela A1 – Composição dos sistemas adesivos e do compósito utilizados 

MATERIAL COMPOSIÇÃO 

Sistema adesivo universal simplificado 

Single BondTM / 3M ESPE 

Água, etanol, HEMA, Bis-GMA, dimetacrilatos, 

fotoiniciadores e copolímero funcional dos ácidos 

poliacrílico e politacônico, ácido polialquenóico. 

Sistema adesivo universal simplificado 

Prime Bond® NTTM / Dentsply 

Resinas de Di e Trimetacrilato, Sílica Coloidal 

nanométrica silanizada, PENTA, Fotoiniciadores, 

Estabilizantes, Hidrofluoreto  de cetilamina e 

Acetona. 

Sistema adesivo autocondicionante 

AdheSE® / Vivadent 

Primer: dimetacrilato, acrilato de ácido fosfônico, 

iniciadores e estabilizadores em solução aquosa. 

Adesivo: HEMA, dimetacrilato, dióxido de silício, 

iniciadores e estabilizadores. 

Sistema adesivo autocondicionante 

AdperTMPromptTM L-PopTM / 3M ESPE 

Líquido A: mono e di-hema fosfatos, dimetacrilato, 

canforoquinona, amina aromática substituída e 

fenol substituído. 

Líquido B: Água, hidroximetilmetacrilato, ácido 

policarbônico de metacrilato e fenol substituído. 

Resina Composta Tetric® Ceram  

cor B3 (Ivoclar/Vivadent) 

Bis-GMA, dimetacrilato de uretano e 

trietilenoglicol dimetacrilato, vidro de bário, 

trifluoreto de itérbio, vidro de fluorsilicato de 

alumínio e bário, dióxido de silício altamente 

disperso e óxidos mistos esferoidais. 
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uma resina composta à dentina humana e à bovina, tratadas com diferentes 

sistemas adesivos. 2006. 151p. Tese (Doutorado em Dentística Restauradora) – 

Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2006. 

 

RESUMO 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar, comparativamente, in vitro, a 

resistência de união ao cisalhamento de uma resina composta à dentina humana e 

à dentina bovina, submetidas ao tratamento com dois sistemas adesivos 

convencionais simplificados (Prime Bond NT®, Dentsply e Single Bond®/3M) e 

dois sistemas adesivos autocondicionantes (AdheSE®/Ivoclar-Vivadent e Adpper 

Prompt-L-Pop®/ 3M). Para a confecção dos corpos-de-prova, foram utilizadas as 

superfícies vestibulares de 40 dentes molares humanos e de 40 dentes incisivos 

bovinos, as quais foram divididas aleatoriamente em 8 grupos de 10 amostras 

cada, de acordo com o tipo de substrato e o sistema adesivo utilizado: Grupo 1 – 

dentina humana tratada com o sistema adesivo Single Bond; Grupo 2 – dentina 

humana tratada com o sistema adesivo Prime Bond NT; Grupo 3 – dentina 

humana tratada com o sistema adesivo AdheSE; Grupo 4 – dentina humana 

tratada com o sistema adesivo Adpper Prompt-L-Pop; Grupo 5 – dentina bovina 

tratada com o sistema adesivo Single Bond; Grupo 6 – dentina bovina tratada com 

o sistema adesivo Prime Bond NT; Grupo 7 – dentina bovina tratada com o 

sistema adesivo AdheSE; Grupo 8 – dentina bovina tratada com o sistema adesivo 

Adpper Prompt-L-Pop. Após o tratamento das superfícies, com o auxílio de uma 

matriz bipartida, foram confeccionados cilindros de resina composta Tetric Ceram 

apresentando 3mm de diâmetro e 4mm de altura. Os corpos-de-prova foram então 

armazenados em água destilada a 37ºC por 24 horas e submetidos a 

termociclagem (550 ciclos à temperatura de 10ºC e 55ºC). Após 48 horas de 

armazenamento em água destilada a 37ºC, foram levados a uma Máquina de Teste 

Universal para a realização do teste de cisalhamento utilizando-se uma ponta em 

forma de cinzel e velocidade do atuador de 0,5 mm/min. Os tipos de fratura foram 

analisados em lupa estereoscópica com 40X de aumento. Os resultados obtidos 
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foram submetidos à análise de variância, ao nível de 5% de significância. Os 

sistemas adesivos Single Bond e Prime Bond NT apresentaram valores de 

resistência adesiva semelhantes entre si e significativamente maiores que os 

sistemas adesivos AdheSE e Adper Prompt-L-Pop, independentemente do tipo de 

substrato dentinário. A maioria das fraturas encontradas em todos os grupos foi do 

tipo adesiva. A partir da metodologia e dos resultados obtidos neste trabalho 

pode-se concluir que o desempenho dos sistemas adesivos autocondicionantes 

com relação à resistência adesiva foi inferior ao dos adesivos convencionais e que 

a substituição da dentina humana permanente pela dentina bovina é viável para o 

teste de resistência de união ao cisalhamento. 

 

Palavras-chave:  Dentina; adesivos dentinários; resistência ao cisalhamento. 
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2006. 151p. Tese (Doutorado em Dentística Restauradora) – Faculdade de 
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ABSTRACT 
The purpose of this in vitro study was to evaluate, comparatively, the shear bond 

strength of a composite resin to human and bovine dentin treated with two 

conventional simplified adhesive systems (Prime Bond NT®/Dentsply and Single 

Bond®/3M) and two self-etching adhesive systems (AdheSE®/Ivoclar-Vivadent 

and Adpper Prompt-L-Pop®/3M). For preparation of specimens, the buccal 

surface of 40 human molars and 40 bovine incisors were obtained and randomly 

assigned to 8 groups (n=10), according to the type of substrate and adhesive 

system used. Group1 - human dentin treated with Single Bond; Group 2 - human 

dentin treated with Prime Bond NT; Group 3 - human dentin treated with 

AdheSE; Group 4 - human dentin treated with Adpper Prompt-L-Pop; Group 5 - 

bovine dentin treated with Single Bond; Group 6 - bovine dentin treated with 

Prime Bond NT; Group 7 - bovine dentin treated with AdheSE; Group 8 - bovine 

dentin treated with Adpper Prompt-L-Pop. After treatment with the adhesive 

systems, composite resin (Tetric Ceram) cylinders (3 mm in diameter and 4 mm 

high) were fabricated using a split matrix and were bonded to the dentin surfaces. 

The specimens were stored in distilled water at 37ºC for 24 hours and then 

submitted to a thermocycling regimen (550 cycles between 10ºC and 55ºC). After 

48-hour storage in distilled water at 37ºC, the specimens were taken to a universal 

testing machine and loaded in shear strength until failure using knife-edge-

shearing blade running at a crosshead speed of 0.5 mm/min. Failure mode was 

analyzed using a stereomicroscope at X40. Data were submitted to statistical 

analysis by analysis of variance at 5% significance level. The results showed that 

Single Bond and Prime Bond NT adhesive systems presented similar shear bond 

strength to each other (p>0.05) and significantly higher means than AdheSE and 

Adper Prompt-L-Pop (p<0.05), regardless of the type of substrate. An adhesive-
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failure mode was predominantly observed for all groups. According to the 

methodology proposed and based on the results of this study, it may be concluded 

that: the performance of the self-etching systems relative to bond strength was 

worse than that of the conventional adhesive systems; that the replacement of 

permanent human dentin by bovine dentin is a viable option for use in shear bond 

testing.  
 

Keywords:  Dentin; dentin bonding agents; shear strength. 
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