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Augusto, MG. Resistência de união e estabilidade de um sistema 
adesivo universal à dentina erodida/abrasionada após desproteinização 
[dissertação]. São José dos Campos (SP): Instituto de Ciência e 
Tecnologia, UNESP - Univ Estadual Paulista; 2016. 

 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 

Os desafios erosivos promovem alterações na estrutura dental, 
podendo levar à perda do esmalte e exposição da dentina subjacente. 
O contato frequente da dentina exposta com uma substância ácida 
leva à desmineralização de sua camada superficial, ocasionando, ao 
menos in vitro, a exposição de uma malha rica em fibras colágenas 
com espessura considerável. Este trabalho se propõe a verificar os 
efeitos da abrasão promovida pela escovação e da aplicação de 
hipoclorito de sódio a 10% sobre a matriz orgânica da dentina 
erodida, visando determinar as consequências de tais condições na 
resistência de união (RU) de um sistema adesivo universal. 
Espécimes de dentina bovina foram divididos em cinco grupos de 
acordo com a condição da matriz orgânica (n=20): Controle (C); 
Erosão (E); Erosão + Abrasão (EA); Erosão + Hipoclorito (EH); 
Erosão + Abrasão + Hipoclorito (EAH). Em seguida, os grupos foram 
novamente divididos (n=10) de acordo com a aplicação do Sistema 
Adesivo Universal (condicionamento total ou autocondicionamento). 
Foram confeccionados blocos de resina composta sobre as superfícies 
tratadas e obtidos palitos para o teste de microtração. Metade dos 
palitos obtidos de cada espécime foi testada imediatamente, a outra 
metade foi testada após envelhecimento artificial (5000 termociclos/ 
5 e 55oC) utilizando-se uma Máquina de Ensaios Universal à 
velocidade de 1mm/min. Através do teste ANOVA foi observada 
diferença estatisticamente significante para a interação entre os três 
fatores estudados (p=0,0007). Os maiores valores médios de RU 
foram obtidos pelos grupos EH e EAH, tanto para os grupos 
imediatos como para os submetidos a envelhecimento artificial, e 
também para ambas as técnicas adesivas. O grupo controle 



 

     
 

apresentou valores médios de RU similares aos grupos E e EA, para 
ambas as técnicas adesivas. Conclusões: A erosão e a erosão/abrasão 
não influenciaram significativamente a RU à dentina. A técnica de 
desproteinização promoveu a manutenção da estabilidade adesiva à 
dentina erodida e a dentina erodida submetida à abrasão, 
especialmente quando a técnica de condicionamento total foi 
utilizada. O envelhecimento artificial reduziu os valores de RU 
apenas para os grupos C, E e EA quando a técnica de 
condicionamento total foi utilizada. 
 
Palavras-chave: Erosão dentária. Dentina. Adesivos dentinários. 
Abrasão dentária. Hipoclorito de sódio. 



 

     
 

Augusto, MG. Bond strength and stability of an universal adhesive 
system to eroded/abraded dentin after deproteinization [dissertation]. 
São José dos Campos (SP): Institute of Science and Technology, 
UNESP - Univ Estadual Paulista; 2016. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The erosive challenges promote changes in tooth structure and may 
lead to enamel loss and the exposure of underlying dentine. The 
frequent contact of exposed dentine with an acidic substance leads to 
demineralization of its surface layer, leaving, at least under in vitro 
conditions, a mesh rich in collagen fibrils with considerably thickness. 
This study intended to verify the effects of abrasion by brushing and 
the application of sodium hypochlorite 10% on the organic matrix of 
eroded dentine, to determine the consequences of such conditions on 
the microtensile bond strength (µTBS) of a universal adhesive, 
immediately and after artificial aging. Specimens of bovine dentin 
were divided into five groups according to the organic matrix 
treatment (n=20): Control (C); Erosion (E); Erosion + Abrasion 
(EA); Erosion + Sodium hypochlorite (EH); Erosion + Abrasion + 
Sodium hypochlorite (EAH). The groups were further divided (n=10) 
according to the application of a Universal Adhesive System (total 
etching or self etching). Blocks of resin composite were bonded to the 
samples and sticks were obtained for µBS test. One half of the sticks 
of each specimen was immediately tested and the other half was tested 
after artificial aging (5000 thermocycles/5 and 55oC). Results: 
ANOVA showed significant difference for the interaction between the 
three studied factors (p=0.0007). The higher µTBS means were 
obtained by EH and EAH groups as for immediate as for aged data, 
and for both adhesive techniques. The control group showed similar 
µTBS means to E and EA groups, for both adhesive techniques. 
Conclusions: Erosion and erosion/abrasion did not significantly 
influence the µTBS to dentin. The deproteinization technique 
maintained the bond stability to the eroded and eroded/abraded 



 

     
 

dentin, especially when using the total etching technique. The 
artificial aging reduced µTBS values only for groups C, E and EA 
using the total etching technique. 
 
Keywords: Tooth erosion. Dentin. Dentin bonding-agents. Tooth 
abrasion. Sodium hypochlorite. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

Nas últimas décadas, o surgimento de terapias 

baseadas nas propriedades preventivas do flúor possibilitou um 

declínio significativo na prevalência de cárie das populações 

Ocidentais e o consequente aumento na longevidade e integridade dos 

dentes (Brunelle, Carlos, 1990; Featherstone, 1999; Marthaler, 2004). 

No entanto, o consumo crescente de bebidas e alimentos ácidos levou 

a um aumento na prevalência de desgaste erosivo, especialmente em 

adolescentes (Lussi et al., 2004; Kreulen et al., 2010; Jaeggi, Lussi, 

2014). 

A erosão dental é um processo químico que envolve a 

dissolução do esmalte e da dentina por ácidos de origem não 

bacteriana (Larsen, 1990). O desgaste erosivo é a perda de estrutura 

dental decorrente da interação entre determinados fatores biológicos, 

químicos e comportamentais (Lussi, Carvalho, 2014).  

A dentina erodida apresenta em sua superfície uma 

malha rica em fibras colágenas (matriz orgânica) (Lussi et al., 2011) a 

qual exerce, ao menos in vitro, um efeito protetor contra novos 

episódios erosivos quando atinge certa espessura (Hara et al., 2005). 

A matriz orgânica exposta ao meio bucal está sujeita in 

vivo a determinadas condições que podem alterá-la ou removê-la, 

como escovação e a ação de colagenases (Schlueter et al., 2010). A 

abrasão promovida pela escovação não é capaz de remover a matriz 
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orgânica, no entanto com o aumento das forças de escovação observa-

se in vitro uma compactação desta estrutura (Ganss et al., 2007). 

Nas lesões erosivas em dentina, a terapia restauradora 

pode ser necessária para se recuperar estética e/ou função; proteger a 

estrutura dental remanescente e evitar a hipersensibilidade (Peutzfeldt 

et al., 2014). Estas lesões geralmente apresentam-se como defeitos de 

superfície rasos e planos (Ganss, Lussi, 2014). Assim, a retenção das 

restaurações é determinada principalmente pelas técnicas adesivas 

empregadas. 

Visando melhorar a adesão à dentina erodida, tem sido 

recomendado o preparo superficial (asperização) com pontas 

diamantadas (Zimmerli et al., 2012) e a irradiação com laser (Ramos 

et al., 2015). No entanto, não há um consenso de que os episódios 

erosivos são prejudiciais à adesão à dentina. Alguns estudos relatam 

que os valores de resistência de união à dentina hígida e à dentina 

erodida são semelhantes (Cruz et al., 2012), porém uma redução da 

adesão foi observada ao longo do tempo (Cruz et al., 2015).  

A matriz orgânica da dentina erodida pode dificultar a 

infiltração do adesivo, devido ao alto conteúdo de água das fibras 

colágenas e a possibilidade de colapso das mesmas, prejudicando a 

hibridização e acelerando a degradação da interface adesiva 

(Zimmerli et al., 2012). 

Os sistemas adesivos universais podem ser 

empregados com ou sem condicionamento ácido prévio. Na dentina 

erodida, há indicações de que os episódios erosivos associados ao 

condicionamento ácido podem levar a uma desmineralização 
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profunda do substrato, expondo uma espessa malha colágena que 

pode não ser completamente impregnada pelo adesivo, gerando um 

efeito similar ao sobrecondicionamento da dentina, que por sua vez 

promove a formação de uma camada híbrida enfraquecida, 

diminuindo a durabilidade da restauração (Chan et al., 1997).  

A técnica de desproteinização visa remover as fibras 

colágenas expostas aplicando-se hipoclorito de sódio sobre dentina 

previamente condicionada. Esta técnica promove uma superfície 

mineral porosa similar a do esmalte, aumentando a resistência de 

união à dentina (Wakabayashi et al., 1994; Prati et al., 1999). Estima-

se que a remoção da matriz orgânica da dentina erodida possa 

melhorar a adesão a este substrato, porém há a necessidade de se 

realizarem estudos para confirmar esta hipótese. 

Diante da versatilidade de uso dos sistemas adesivos 

universais, e da dificuldade de adesão à dentina erodida, bem como 

das diferentes situações que a dentina erodida está sujeita 

clinicamente, se faz necessário estabelecer a influência de tais 

circunstâncias sobre a resistência de união. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

 

 

Visando facilitar a compreensão dos assuntos 

abordados, a revisão da literatura foi dividida em três tópicos: erosão 

dental – no qual são apresentados os principais conceitos sobre esta 

condição, com ênfase nos estudos relacionados à dentina; sistemas 

adesivos – no qual são apresentadas as principais técnicas adesivas, 

evidenciando-se suas vantagens e limitações para a aplicação na 

dentina erodida; teste de microtração – no qual são abordados 

aspectos referentes às vantagens, limitações e precisão do teste e 

importância do envelhecimento artificial.  

 

 

2.1. Erosão dental 

 

 

Por muitos anos a erosão dental foi uma condição de 

pequeno interesse na Odontologia, porém nas últimas décadas esta 

condição tornou-se mais frequente devido às mudanças nos hábitos 

alimentares e comportamentais das populações em geral, aumentando 

o interesse pelo assunto (Jaeggi, Lussi, 2014). 

Em 1996, foi publicada uma edição especial do 

European Journal of Oral Science com o título “Etiologia, 

mecanismos e implicações da erosão dental”. No prefácio desta 
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publicação, os autores atentam para o fato de que a erosão dental é 

uma área em expansão na próxima década, tanto na pesquisa como na 

prática clínica. Em 2006, foi publicada uma edição da Monographs in 

Oral Science intitulada “Erosão dental: do diagnóstico à terapia” 

contendo informações que abrangem do nível molecular até aspectos 

comportamentais da erosão dental. Esta publicação foi destinada não 

apenas a pesquisadores e estudantes como também a clínicos 

interessados na prevenção e tratamento da erosão dental. Em 2014, 

foi lançada uma edição revisada e ampliada da edição de 2006. O 

periódico Caries Research publicou em 2011 uma edição 

suplementar intitulada “Metodologia e Modelos na Pesquisa sobre 

Erosão” voltada para a comunidade científica.  

Atualmente, a pesquisa sobre erosão dental abrange 

uma significativa parcela da pesquisa odontológica, sendo observado 

um número crescente de publicações sobre o assunto. Através de uma 

busca na base de dados PubMed pelo termo “tooth erosion” são 

encontradas quatro publicações no ano de 1970, 63 publicações em 

1996 e 148 publicações em 2014.  

Atualmente, o desgaste erosivo é considerado uma 

condição frequente nas sociedades desenvolvidas (Comar et al., 

2013). As lesões têm sido encontradas por todo o mundo 

independentemente da idade e da localização geográfica dos 

indivíduos analisados (Salas et al., 2015). No entanto, tem se 

encontrado dificuldades para comparar os resultados de estudos 

epidemiológicos devido aos diferentes índices e padrões de avaliação 

utilizados (Jaeggi, Lussi, 2014).  
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A erosão dental é definida como um processo 

químico que envolve a dissolução do esmalte e da dentina por ácidos 

de origem não bacteriana. O desgaste erosivo é a perda de estrutura 

dental decorrente da interação entre determinados fatores 

relacionados ao paciente, à nutrição e ao ambiente, como mostra a 

figura 1 (Lussi, Carvalho, 2014). 

 

 
 
Figura 1 - Fatores envolvidos na etiologia do desgaste erosivo dental. Ilustração traduzida 
e adaptada de Lussi, Carvalho, 2014. 

 

A natureza multifatorial dos desgastes erosivos é 

crucial para explicar porque alguns indivíduos apresentam graus de 

desgastes mais elevados do que outros, mesmo quando expostos aos 

mesmos episódios ácidos (Ganss, 2006). A interação entre os fatores 
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listados no interior do círculo irá determinar a agressividade e 

severidade das lesões, enquanto os fatores da porção externa do 

círculo estão relacionados com desenvolvimento e a prevenção das 

lesões (Lussi, Carvalho, 2014). O cirurgião-dentista deve considerar 

todos os fatores envolvidos para elaborar um plano de tratamento 

adequado que empregue tratamentos preventivos e/ou restauradores. 

Embora estejam listados na Classificação 

Internacional de Doenças (CID), os desgastes erosivos não devem ser 

considerados patológicos em todos os casos, uma vez que fazem parte 

do envelhecimento natural dos dentes. Tal condição só deve ser 

classificada como doença quando os dentes se tornam tão desgastados 

que há dor, comprometimento pulpar, perda de função ou estética 

(Ganss, 2006). 

Para que o profissional estabeleça um plano de 

tratamento adequado é necessário determinar a propensão do paciente 

a sofrer desgastes erosivos (Lussi, Hellwig, 2006). Para isto, deve-se 

verificar a ocorrência de comportamentos favoráveis à progressão dos 

desgastes, tais como ingestão frequente de alimentos ou bebidas 

ácidas; uso de medicamentos ácidos; vômitos frequentes; refluxo 

gástrico; uso de drogas ilícitas e tipo de ocupação (Amaechi, Higham, 

2005; Magalhães et al., 2009). A taxa de fluxo salivar e a capacidade 

tampão da saliva também devem ser avaliadas (Järvinen et al., 1991). 

A erosão dental pode ser causada por ácidos de origem 

intrínseca ou extrínseca. O suco gástrico é considerado uma fonte 

ácida de origem intrínseca ao atingir a cavidade bucal devido a 

problemas como refluxo, vômitos frequentes, anorexia nervosa, entre 
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outros. Os ácidos considerados de origem extrínseca são aqueles 

provenientes da dieta (refrigerantes, frutas cítricas, bebidas 

esportivas, vinagre, vinho, etc), medicamentos (ácido acetilsalicílico, 

ácido ascórbico, etc) e ocupação (inalação de vapores ácidos, 

degustadores de vinho, etc) (Järvinen et al., 1991; Lussi, Hellwing, 

2006).  

A desmineralização ocorre quando o ácido que entra 

em contato com os substratos dentais está subsaturado em íons 

presentes nestes tecidos. O ácido dissocia-se em íon hidrogênio (H+) 

e ânions (agentes quelantes) e estes se ligam ao íon cálcio presente da 

hidroxiapatita do esmalte ou dentina, levando à migração do conteúdo 

mineral dos tecidos para o ácido (Featherstone, Lussi, 2006).  

O esmalte e a dentina são constituídos por 

hidroxiapatita, água, proteínas e lipídios, porém a quantidade e 

organização destes componentes não é a mesma nos dois tecidos 

(tabela 1).  

 

Tabela 1- Volume aproximado dos componentes do esmalte e dentina 
(Shellis et al., 2014). 
 

Componente Esmalte (vol%) Dentina (vol%) 

Mineral 91,0 49,5 
Material orgânico (proteínas e 

lipídios) 5,3 29,0 

Água 3,4 21,4 
 

A hidroxiapatita encontrada nos dentes e ossos é 

chamada de cálcio-deficiente hidroxiapatita carbonatada, que difere 
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da hidroxiapatita pura por ter alguns de seus íons carbonato (CO-3) 

substituídos por íons fosfato (PO-4). Além disso, íons cálcio também 

podem ser substituídos por outros íons metálicos como sódio, 

magnésio e potássio. Tais substituições interferem na estrutura do 

cristal, tornando a hidroxiapatita presente no esmalte e na dentina 

mais solúvel em ácido do que a hidroxiapatita pura e a fluorapatita. A 

dentina é considerada mais ácido-solúvel do que o esmalte por ter 

maior substituição de carbonato por fosfato em seus cristais e por 

estes serem menores do que os do esmalte, aumentando a superfície 

de contato com o ácido (Featherstone, Lussi, 2006). 

A saliva é considerada o fator biológico mais 

importante na prevenção da erosão dental (Hara, Zero, 2014). Por ser 

uma solução supersaturada em íons cálcio, fosfato e fluoretos, atua 

como agente remineralizador dos tecidos erodidos, reduzindo a perda 

de estrutura por abrasão (Attin et al., 2000; Hara et al., 2003; Attin et 

al., 2004). A película adquirida formada pela saliva age como 

membrana seletiva que impede o contato direto entre o ácido e o 

esmalte dental (Hara, Zero, 2014), sendo esta propriedade menos 

evidente na dentina (Hannig et al., 2007; Hannig, Hannig, 2014). Por 

possuir pH neutro, atua também como solução-tampão (Järvinen et 

al., 1991). A saliva também dilui os ácidos que atingem a cavidade 

bucal, tornando-os potencialmente menos agressivos aos tecidos 

dentais (Meurman, Ten Cate, 1996; Hara et al., 2006; Buzalaf et al., 

2012). De fato, a importância da saliva na prevenção da erosão tem 

sido constatada uma vez que pacientes que sofrem de desordens 

salivares como a hipossalivação, apresentam desgastes erosivos mais 



30 
 

     
 

acentuados (Järvinen et al., 1991; Borges et al., 2014; Preetha et al., 

2015).  

O início do processo erosivo no esmalte ocorre através 

de um processo chamado softening, que envolve a perda parcial do 

conteúdo mineral superficial do esmalte, levando ao aumento da 

rugosidade e a diminuição da dureza (Attin et al., 1997; Lussi et al., 

2011). Em estágios mais avançados, o esmalte é completamente 

perdido levando à exposição da dentina subjacente e formando um 

defeito visível clinicamente (Lussi et al., 2011).  

Nos estágios iniciais dos desgastes erosivos é possível 

observar a perda do brilho do esmalte. Em superfícies lisas, áreas 

convexas se tornam aplainadas ou côncavas, com largura claramente 

maior do que a profundidade (Ganss, Lussi, 2006). As lesões iniciais 

localizam-se acima da junção amelo-cementária, podendo muitas 

vezes observar-se uma borda intacta de esmalte próxima à margem 

gengival. Isto pode ocorrer devido resíduos de biofilme que atuam 

como barreira à difusão dos ácidos ou pela ação do fluído sulcular 

que tem pH entre 7,5 e 8,0 (Lussi et al., 2004). Nas superfícies 

oclusais, as pontas das cúspides tornam-se arredondadas ou em 

formato de cálice, e as bordas de restaurações presentes podem ficar 

proeminentes em relação à estrutura dental adjacente. Em casos 

graves, toda a morfologia oclusal desaparece e a altura da coroa é 

significativamente reduzida (Ganss, Lussi, 2006).  

A dentina contém aproximadamente 20% de água em 

volume. Sua porção orgânica é formada principalmente por colágeno 

tipo I, que se encontra em sua maioria na dentina intertubular 
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entremeado pelos cristais de hidroxiapatita. Os túbulos dentinários 

são circundados pela dentina peritubular, que apresenta conteúdo 

mineral 40% maior que as áreas interbulares (Nanci, 2008). Quando a 

dentina é exposta aos ácidos, seu conteúdo mineral rapidamente é 

dissolvido enquanto a porção orgânica permanece retida na forma de 

uma densa malha superficial de fibras colágenas, conhecida como 

matriz orgânica da dentina erodida (Breschi et al., 2002). Esta 

camada aumenta em espessura com um maior tempo de exposição ao 

ácido, de forma que pode ser observada uma zona totalmente 

desmineralizada na superfície da dentina, sob uma zona parcialmente 

desmineralizada e finalmente a dentina não desmineralizada (Kinney 

et al., 1995). Inicialmente, tanto a dentina peritubular como a 

intertubular apresentam taxas de desmineralização semelhantes, mas 

após o primeiro minuto, a dentina peritubular apresenta uma maior 

taxa de desmineralização (Kinney et al., 1995).  

Quando a matriz orgânica está presente na superfície 

da dentina erodida observa-se menor perda mineral do que quando 

esta camada está ausente (Hara et al., 2005; Ganss, 2009b).  Acredita-

se que isto se deva à capacidade tampão do colágeno de evitar a perda 

imediata dos minerais para o ácido circundante, aumentando assim o 

estado de saturação na frente de desmineralização (Lussi et al., 2011). 

A matriz orgânica exposta ao meio bucal está sujeita 

in vivo a determinadas condições que podem removê-la ou alterá-la. 

Foi observado em pacientes com desordens alimentares como bulimia 

e refluxo gástrico, que enzimas proteolíticas gástricas e pancreáticas 

atingem a cavidade bucal juntamente com o fluído ácido expelido. 
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Estas enzimas podem promover a digestão proteolítica da matriz 

orgânica, e consequentemente a perda de seu efeito protetor contra a 

erosão da dentina, favorecendo assim a evolução mais rápida das 

lesões erosivas nestes pacientes (Schlueter et al., 2010). No entanto, 

há evidência de que, ao menos in vitro, é possível obsevar matriz 

orgânica residual sobre a dentina após a digestão proteolítica 

(Schlueter et al., 2012). Ainda não há um consenso sobre o papel e a 

viabilidade da matriz orgânica in vivo. 

A abrasão promovida pela escovação pode alterar o 

substrato dentinário erodido (Magalhães et al., 2014). As 

características individuais da escovação como a frequência, duração, 

tipo de escova dental, tipo de creme dental e a força aplicada podem 

determinar uma maior ou menor suscetibilidade a desgastes erosivos 

(Wiegand, Attin, 2011; Wiegand, Schlueter, 2014). Há evidências 

que em regimes de escovação clinicamente aceitáveis, a intensidade 

média de força aplicada raramente ultrapassa os 4N (Ganss, 2009c). 

A matriz orgânica da dentina erodida é resistente aos impactos 

mecânicos promovidos pela escovação in vitro, mesmo utilizando-se 

forças de escovação maiores do que 2N. No entanto, foi observado 

que tais impactos levaram à compactação da camada colágena (Ganss 

et al., 2007; Ganss, et al., 2009a).  

A abrasividade (Relative Dentine Abrasivity – RDA) 

do dentifrício é um parâmetro relevante nos estudos de abrasão 

(Wiegand, Attin, 2011). Foi observado que há maior perda de 

estrutura dentinária conforme o RDA aumenta (Philpotts et al., 2005; 

Hara et al., 2009). Baseado nesta constatação acredita-se que 
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dentifrícios com baixo RDA alterariam a porção mais superficial da 

dentina desmineralizada e a matriz colágena, enquanto os dentifrícios 

com alto RDA seriam capazes de abrasionar também porções mais 

profundas da dentina erodida (Wiegand et al., 2009).  

A exposição da dentina por episódios erosivos pode 

levar à sensibilidade frente a estímulos térmicos e/ou táteis, além de 

perda de função e/ou estética dos elementos dentais. Quando os 

desgastes erosivos atingem certo grau torna-se necessário reabilitar os 

elementos afetados (Jaeggi et al., 2006). Para empregar 

adequadamente os procedimentos restauradores, as diferenças 

estruturais que a dentina erodida apresenta em relação à dentina 

hígida devem ser consideradas. 

 

 

2.2 Adesão  

 

 

Nas últimas décadas, tem sido crescente o interesse 

pelo desenvolvimento de procedimentos restauradores estéticos. Em 

1955, Buonocore propôs uma técnica de condicionamento ácido do 

esmalte dental que gerou bons valores de resistência de união à resina 

acrílica (Buonocore, 1955). No ano seguinte, os pesquisadores 

observaram que o condicionamento ácido levava a maiores valores de 

resistência de união em esmalte do que na dentina (Brudevold et al., 

1956). Em 1968, foi observado que a formação de tags resinosos 

entre o esmalte condicionado e a resina era o principal mecanismo de 
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adesão (Buonocore et al., 1968).  

Os protocolos de condicionamento ácido foram sendo 

aprimorados até que em 1980 surgiram os sistemas adesivos de 

condicionamento total, que propunham o condicionamento do 

esmalte e dentina simultaneamente (Fusayama, 1980).  

A secagem com jato de ar da superfície condicionada 

era o procedimento adesivo preconizado na época, a chamada adesão 

seca. No entanto, ele levava ao colapso das fibras colágenas expostas 

da dentina condicionada e consequente perda dos espaços 

interfibrilares que serviriam como meios de difusão para a infiltração 

dos monômeros adesivos (Pashley et al., 1993). A técnica da adesão 

seca proporcionou valores de resistência de união adequados em 

esmalte, porém baixos em dentina; além de sensibilidade, 

microinfiltração, cáries secundárias e descolamento da restauração 

(Pashley et al., 2011). 

Em 1982, Nakabayashi e colaboradores foram os 

primeiros a propor o conceito de camada híbrida. Os autores 

observaram, através de microscopia eletrônica de varredura, uma 

região contendo os monômeros adesivos infiltrados nas fibras 

colágenas expostas da dentina condicionada, formando uma estrutura 

mista (Nakabayashi et al., 1982) 

A preservação do colágeno passou a ser um 

importante fator na formação da camada híbrida. Surgiu então o 

conceito de adesão úmida, que evitou o colapso das fibras colágenas 

pelo ressecamento e melhorou a resistência de união à dentina, 

permitindo um bom selamento e menor dor pós-operatória (Kanca, 
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1992). Neste ponto, iniciou-se uma nova era de adesão à dentina 

através de um protocolo seguro, reproduzível e que proporcionava 

valores de resistência de união equiparáveis ao esmalte (Pashley et 

al., 2011).  

A desmineralização gerada pelo condicionamento 

ácido faz com que a camada superficial da dentina perca seu 

conteúdo mineral por completo, o qual corresponde a 

aproximadamente 50% de seu volume. Somando-se este volume ao 

conteúdo intrínseco de água da dentina (cerca de 20% do volume 

total), temos que a camada superficial da dentina condicionada 

apresenta 70% de seu volume em água e 30% em fibras colágenas.  

Os sistemas de condicionamento total apresentam 

como limitação a dificuldade de substituição completa do conteúdo 

de água da dentina condicionada por monômeros resinosos (Pashley 

et al., 2011). Assim, são criadas áreas nas quais a camada híbrida 

polimerizada apresenta-se rica em água e pobre em monômeros 

resinosos (Sano et al., 1994b). Embora estas áreas ricas em água 

sejam geralmente esparsas no momento imediato da adesão, elas 

aumentam com o passar do tempo (Tay et al., 2003).  

Além da dificuldade em se substituir o conteúdo de 

água por adesivo, a possibilidade de se condicionar excessivamente a 

dentina é uma desvantagem dos sistemas de condicionamento total. O 

sobrecondicionamento cria uma zona extensa de dentina 

desmineralizada, o que dificulta a penetração dos monômeros 

adesivos. Assim, as porções mais profundas das fibras colágenas 

ficam expostas, fragilizadas e mais suscetíveis à hidrólise (Sano et al., 
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1994b). 

Recentemente, tem sido discutido um novo fator de 

limitação destes sistemas. Há indicações de que o condicionamento 

com ácido fosfórico ative as metaloproteinases e catepsinas da 

dentina desmineralizada (Zhang, Kern, 2009; Tersariol et al., 2010). 

Estas proteinases endógenas dentinárias podem hidrolisar as fibras 

colágenas, formando regiões ricas em água. Assim, há uma perda da 

continuidade entre a camada híbrida e as fibras colágenas 

mineralizadas da dentina subjacente, prejudicando a adesão (Pashley 

et al., 2011).  

Visando superar as limitações geradas pela 

degradação do colágeno na interface adesiva, foi sugerida a técnica 

da desproteinização, isto é, a remoção do colágeno exposto após o 

condicionamento ácido através da aplicação de solução de hipoclorito 

de sódio (Wakabayashi et al., 1994). Esta técnica propõe a aplicação 

do adesivo diretamente sobre uma superfície irregular composta pela 

hidroxiapatita dentinária exposta, similar a do esmalte.  

A desproteinização é capaz de revelar um extenso 

labirinto de túbulos secundários e anastomoses (Perdigão, 1999), os 

quais poderão ser preenchidos por adesivo, garantindo uma maior 

zona de interação entre o adesivo e a camada mineralizada, e 

contribuindo para o aumento de retenção mecânica (Inai et al., 1998). 

Há evidências de que esta técnica proporciona redução da 

microinfiltração e melhoria da resistência de união à dentina 

condicionada (Prati et al., 1999; Torres et al., 2004). 

Prati et al., 1999 consideraram que a desproteinização 



37 
 

     
 

é capaz de remover não somente o colágeno exposto pelo 

condicionamento ácido como também parte das fibras que se 

encontram imersas na porção mineral da dentina, o que resultaria na 

criação de pequenos canais (0,1µm de diâmetro) nos locais antes 

ocupados pelas fibras colágenas. Assim, o adesivo poderia penetrar 

nestes canais formando uma camada híbrida na fase mineral da 

dentina, a chamada camada híbrida reversa.   

Através da técnica da desproteinização foi possível 

demonstrar que a zona colagenosa desmineralizada da dentina não 

exercia um papel fundamental na adesão. Foram encontrados valores 

similares de resistência de união à dentina condicionada e à dentina 

condicionada e desproteinizada com hipoclorito de sódio (Gwinnett, 

1994; Armstrong et al., 1998). Outro estudo envolvendo a 

desproteinização da dentina condicionada utilizando-se uma enzima 

colagenase, concluiu que a presença do colágeno exposto não 

contribuiu para a melhoria da adesão dentinária. Os espécimes 

tratados com colagenase apresentaram resina dentro dos túbulos 

dentinários e suas extensões, o que pode ser considerado, neste caso, 

o mecanismo responsável pela adesão (Gwinnett et al., 1996). Deste 

modo, os pesquisadores passaram a buscar alternativas à hibridização 

da dentina.  

Assim, foram desenvolvidos adesivos com altas 

concentrações de monômeros resinosos ácidos em vez do 

condicionamento com ácido fosfórico. Os chamados sistemas 

adesivos autocondicionantes são capazes de promover o 

condicionamento da estrutura dental e ao mesmo tempo penetrar no 
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substrato, realizando assim, a modificação e incorporação da smear 

layer ao invés de sua completa remoção (Watanabe et al., 1994).  

Os sistemas autocondicionantes apresentam menor 

tempo de aplicação e menos passos do que os sistemas de 

condicionamento total, assim estes reduzem a sensibilidade da técnica 

e têm sido considerados de uso mais amigável para os profissionais. 

Além disso, tem sido observada menor incidência de sensibilidade 

pós-operatória com o uso destes sistemas (Perdigão et al., 2003; 

Unemori et al., 2004). O mecanismo de adesão destes sistemas 

envolve não apenas a retenção micromecânica, como também a 

adesão química, o que poderia contribuir para a prevenção de 

nanoinfiltrações (Inoue et al., 2005). 

Os monômeros presentes nos adesivos podem ser 

classificados em cross-linking e monômeros funcionais (Van Landuyt 

et al., 2007). O modo como os monômeros interagem com tecidos à 

base de hidroxiapatita tem sido descrito através do “conceito de 

adesão-desmineralização” (Figura 2) (Yoshioka et al., 2002). Este 

modelo mostra que inicialmente os monômeros ácidos aderem 

quimicamente (ionicamente) ao cálcio da hidroxiapatita, liberando 

íons fosfato (PO4
3-) e hidroxila (OH-) até que a superfície torne-se 

eletricamente neutra (Fase 1). Esta ligação com o cálcio é muito 

importante, uma vez que ela irá definir qual das duas opções da fase 2 

irá ocorrer (Van Meerbeek et al., 2011):   

a) Fase 2; opção 1: A ligação iônica com o cálcio é 

estável, resultando em um sal (cálcio-monômero) que 

será polimerizado com os monômeros resinosos. 
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b) Fase 2; opção 2: A ligação iônica com o cálcio não 

é estável, resultando na liberação de cálcio e fosfato da 

superfície do dente (desmineralização).  

 

 
 

Figura 2 - Esquema representando o “conceito de adesão-desmineralização”. Ilustração 
traduzida e adaptada de Van Meerbeek et. al., 2011. 
 

Moléculas como o 10-MDP (monômero funcional dos 

adesivos autocondicionantes) e os ácidos polialquenoicos (monômero 

funcional dos ionômeros de vidro), irão formar ligações estáveis com 

o cálcio da hidroxiapatita, com apenas uma quantidade limitada de 

descalcificação (Fase 2; Opção 1). O 10-MDP é considerado um dos 

mais promissores monômeros de adesão química aos substratos 

dentais (Milia et al., 2012). Por outro lado, moléculas como o Phenyl-

P e HEMA-fosfatos, irão formar ligações instáveis com o cálcio da 
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hidroxiapatita, fazendo com que o fosfato (PO4
3-) carregado 

negativamente remova os íons cálcio (Ca2+) carregados positivamente 

da superfície dental, até certa profundidade, dependendo do tempo de 

aplicação. Isto irá resultar num severo efeito condicionador 

semelhante aos observado na técnica de condicionamento total e 

numa camada hibrida relativamente profunda (3-5µm) que não 

contem cristais de hidroxiapatita (Van Meerbeek et al., 2011).  

Há indicações de que ao avaliar-se a resistência união 

à dentina, são obtidos valores superiores utilizando-se a técnica de 

condicionamento total ao invés da técnica autocondicionante 

(Hamouda et al., 2011). No entanto, ao compararem-se as duas 

técnicas após certo período de envelhecimento, não são observadas 

diferenças significantes, o que pode indicar mecanismos comuns de 

degradação (Armstrong et al., 2003).  

A alta concentração de monômeros resinosos iônicos 

nos adesivos autocondicionantes promove a atração por osmose de 

fluidos derivados dos túbulos dentinários subjacentes e suas 

ramificações (Sauro et al., 2007). Além disto, o calor produzido pela 

fotopolimerização gera um movimento migrativo da água presente na 

dentina, levando formação de pequenos canais - water trees (Tay et 

al., 2005). Ao comparar a área pelo volume médio de nanoinfiltração, 

a razão obtida pelos sistemas autocondicionantes pode exceder a 

obtida pelos sistemas de condicionamento total (Chersoni et al., 

2004).  

Sendo assim, a formação de water trees e a 

nanoinfiltração são responsáveis pela maior permeabilidade 
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observada nas interfaces adesivas criadas por sistemas adesivos 

autocondicionantes. Deste modo, apesar da evolução associada à 

adesão química dos sistemas autocondicionantes ainda devem ser 

estudadas melhorias para que eles possam superar a técnica de 

condicionamento total. 

O sistema adesivo universal é o mais recente sistema 

proposto pelos fabricantes, o qual pode ser empregado na forma 

autocondicionante ou de condicionamento total, ou seja, sem ou com 

a aplicação do ácido fosfórico previamente ao adesivo. Além disso, 

ele pode ser aplicado tanto em dentina úmida quanto seca, porém há 

evidências que em dentina úmida obtêm-se melhores resultados 

(Silva et al., 2013). Em esmalte, a resistência de união parece ser 

melhorada pelo uso de adesivos universais com técnica de 

condicionamento total; este efeito, no entanto não é evidente em 

dentina (Rosa et al., 2015). 

 

 

2.3 Teste de microtração 

 

 

A avaliação da resistência adesiva ao substrato dental 

por meio de testes laboratoriais tem sido utilizada para comparar a 

eficácia adesiva de novas técnicas e produtos. No entanto, correlação 

clínica destes estudos ainda é questionável (Van Meerbeek et al., 

2010; Heintze et al., 2015).  



42 
 

     
 

Até o final da década de 80, os testes de tração ou de 

cisalhamento utilizavam espécimes com diâmetro entre 3 a 6 mm 

(macro testes) e foram os primeiros testes preconizados para se avaliar 

a resistência adesiva. Porém, observou-se que estes dependiam da 

geometria dos materiais envolvidos (Van Noort et al., 1989); 

apresentavam potencial limitado para padronização e 

reprodutibilidade (Van Noort et al., 1989); distribuíam de forma 

heterogênea as tensões na interface adesiva (Dehoff et al., 1995; 

Armstrong et al., 2010) e geravam alta quantidade de fraturas coesivas 

em materiais com resistência de união elevada (Pashley et al., 1995). 

Surgiu então a necessidade de superar as limitações dos métodos de 

avaliação da resistência adesiva.  

Em 1994, foi desenvolvido o teste de microtração que 

propôs a obtenção de múltiplos corpos-de-prova do mesmo dente 

através da execução de corte perpendiculares à interface adesiva, 

gerando palitos com área aproximada de 1 mm2 (Sano et al., 1994a).  

Esta técnica apresenta como vantagens: 

a) a redução do coeficiente de variação do método 

pela obtenção de maior número de réplicas de uma 

mesma amostra (Cardoso et al., 1998); 

b) a obtenção dos valores de resistência adesiva de 

diferentes regiões do mesmo dente, aumentando a 

confiabilidade do resultado obtido, uma vez que as 

variações intra-dente são consideradas (Loguercio et 

al., 2005); 



43 
 

     
 

c) a possibilidade de estabelecer a influência de 

variações do substrato na resistência adesiva 

(Phrukkanon et al., 1999; Shono et al., 1999);  

d) a distribuição mais homogênea das tensões na 

interface adesiva, proporcionando a redução da 

quantidade de fraturas coesivas e o aumento nos 

valores de resistência adesiva (Sano et al., 1994a; 

Phrukkanon et al., 1998).  

O teste de microtração permitiu o desenvolvimento de 

estudos inovadores ao longo dos últimos anos e vem sendo 

amplamente aplicado na pesquisa odontológica, entretanto algumas 

limitações deste teste devem ser consideradas.  

O corte para obtenção dos palitos pode gerar traumas 

que podem contribuir para a ocorrência de falhas pré-teste (Ferrari et 

al., 2002). Além disto, a comparação entre os resultados obtidos é 

dificultada por variáveis nas condições experimentais (Poitevin et al., 

2008; Armstrong et al., 2010) como o modo de fixação dos palitos 

(Poitevin et al., 2007); tipo de dispositivo de microtração utilizado 

(Poitevin et al., 2007); geometria dos palitos (Ghassemieh, 2008) e a 

profundidade do substrato dentinário (Yoshikawa et al., 1999).  

A padronização dos elementos envolvidos no teste de 

microtração se faz necessária para melhorar a precisão dos estudos de 

adesão. Outro aspecto controverso da interpretação dos resultados 

deste teste envolve a análise estatística. A obtenção de múltiplos 

corpos-de-prova do mesmo dente levou vários grupos de pesquisa a 

analisarem cada palito como uma unidade experimental, 
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independentemente do dente do qual originaram (Loguercio et al., 

2005). No entanto, foi observado que a variabilidade entre os palitos 

originados do mesmo dente é maior do que a variabilidade entre 

dentes diferentes (Loguercio et al., 2005; Eckert, Platt, 2007). A 

análise de variância (ANOVA) requer a independência das variáveis, 

portanto os requisitos do teste não são totalmente preenchidos ao 

considerar o palito como unidade experimental.  

Em 2007, foi publicada uma carta ao leitor na revista 

Journal of Adhesive Dentistry com o objetivo de elucidar alguns 

pontos controversos sobre a análise estatística nos testes de 

microtração (Roulet, Van Meerbeek, 2007), assim foi proposto que o 

dente fosse considerado a unidade experimental, isto é, considerar a 

média dos valores obtidos dos palitos do mesmo dente. 

Outro problema abordado pela carta foi referente às 

falhas pré-testes. Alguns autores atribuíram o valor zero ou ainda 

desconsideraram tais fraturas. Roulet e Van Meerbeek (2007) 

propuseram que em caso de falha pré-teste adesiva, o menor valor 

obtido por um palito daquele dente seja considerado; e em caso de 

falha coesiva o palito seja desconsiderado. Os autores ressaltaram a 

importância de se reportar as falhas ocorridas e a forma como análise 

estatística procedeu, pois informações valiosas podem estar associadas 

à incidência de falhas pré-teste. 

A correlação dos resultados obtidos in vitro nos testes 

de microtração com a longevidade clínica dos procedimentos 

restauradores tem sido questionada (De Munck et al., 2005). Alguns 

autores relatam haver correlação moderada entre os testes de 
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resistência adesiva e o manchamento marginal, mas não entre estes 

testes e integridade marginal e retenção (Heintze et al., 2015). Outros 

autores observaram claras indicações de correlação entre os valores de 

resistência de união e as taxas de retenção de restaurações Classe V, 

especialmente em dados obtidos após termociclagem (Van Meerbeek 

et al., 2010). 

Embora os testes in vitro não simulem exatamente as 

condições do ambiente oral, os procedimentos de envelhecimento, na 

medida do possível, podem descrever importantes pontos relacionados 

ao desempenho clínico das restaurações (Amaral et al., 2007).  

A termociclagem é um método de envelhecimento 

artificial comumente utilizado e é capaz de gerar expansão cíclica e 

estresse de contração sobre a interface adesiva. A imersão em água 

quente pode também resultar na extração e eluição de componentes 

adesivos resinosos incompletamente polimerizados, assim como 

acelerar decomposição de fibras colágenas desprotegidas (Morresi et 

al.,2014).  

A termociclagem simula as mudanças térmicas 

causadas pela respiração, ingestão de bebidas e alimentos. Apesar de 

ser um procedimento amplamente adotado, é fundamental que haja a 

padronização da quantidade de ciclos, tempo de banho, intervalos 

entre os banhos e temperaturas utilizadas para que os resultados de 

diferentes estudos possam ser comparados e efetivamente analisados 

(Morresi et al., 2014). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 

A proposta do presente estudo é avaliar os efeitos da 

abrasão promovida pela escovação e da aplicação de hipoclorito de 

sódio 10% sobre a matriz orgânica da dentina erodida, visando 

determinar as consequências de tais condições na resistência de união 

de um adesivo universal, imediatamente e após envelhecimento 

artificial, empregando-se ou não condicionamento ácido prévio.  

 

 

3.1 Objetivo 

 

 

Avaliar o efeito combinado da erosão e da 

erosão/abrasão associadas ou não à desproteinização na estabilidade 

da resistência de união à dentina, utilizando-se sistemas adesivos 

universais, tanto por meio da técnica autocondicionante como por 

meio da técnica de condicionamento total. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 

4.1 Delineamento experimental 

 

 

4.1.1 Unidades experimentais: 100 amostras de dentina 

bovina. 

 

4.1.2 Fatores em estudo:  

a) condição da matriz orgânica em cinco níveis: 

- controle (substrato hígido), 

- erosão, 

- erosão + abrasão, 

- erosão + hipoclorito, 

- erosão + abrasão + hipoclorito; 

 

b) sistema adesivo universal em dois níveis: 

 - autocondicionante, 

- condicionamento total; 

 

c) envelhecimento artificial em dois níveis: 

- imediato, 

- após termociclagem. 
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4.1.3 Variáveis de resposta: resistência de união após a 

aplicação de sistema adesivo universal, avaliada pelo teste de 

microtração (MPa) e tipo de fratura, avaliada qualitativamente. 

 

 

4.2 Preparo dos espécimes  

 

 

Foram selecionados 100 incisivos bovinos hígidos 

recém extraídos de animais abatidos em frigorífico. Os dentes foram 

mantidos em solução de timol a 0,1%, com pH 7,0 até o  preparo dos 

espécimes. 

As faces vestibulares coronárias foram desgastadas 

com lixa de Carbeto de Silício de granulação 120 (Extec Corp, CT, 

USA), acoplada à politriz circular (DP-10, Panambra, São Paulo, SP, 

BR) sob refrigeração constante com água, até a exposição de uma 

área de aproximadamente 6 mm2 de dentina (Figura 3B). Foi 

realizado um corte perpendicular ao longo eixo do dente a distancia 

de 2 mm da junção cemento esmalte, utilizando-se disco diamantado 

perfurado (American Burrs, Porto Alegre, RS, Brasil) acoplado à 

peça reta (Figura 3C) e as raízes foram desprezadas.  

A face vestibular previamente desgastada de cada 

dente bovino foi colocada voltada para baixo em um molde de 

silicone (Figura 3D), no qual estavam encaixados tubos de PVC 

(policloreto de vinila), para a inclusão em resina acrílica. Em seguida, 

foi vertida resina acrílica incolor ativada quimicamente (Jet-Clássico, 
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São Paulo, SP, Brasil) (Figura 3E). Após o término da polimerização 

(Figura 3F), as faces que continham os dentes bovinos foram lixadas 

durante 1 minuto com lixa de carbeto de silício de granulação 600 

(Extec Corp, CT, USA) utilizando-se um dispositivo planificador 

acoplado à politriz circular (Figura 3G).  

 

  
 

  
 
Figura 3 - Imagens representativas do preparo dos espécimes. A) Incisivo bovino; B) 
Desgaste da face livre coronária; C) Secção da raiz; D) Posicionamento da coroa com a 
face vestibular voltada para o fundo do molde; E) Inclusão em resina acrílica; F) Amostra 
incluída; G) Planificação das amostras.  

G
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4.3 Divisão dos grupos experimentais 

 

 

Os espécimes foram aleatoriamente divididos em 

cinco grupos (n=20) e dez subgrupos (n=10) (Figura 4), sendo estes:  

a) controle + sistema adesivo universal 

(condicionamento total); 

b) controle + sistema adesivo universal 

(autocondicionante); 

c) erosão + sistema adesivo universal 

(condicionamento total); 

d) erosão + sistema adesivo universal 

(autocondicionante); 

e) erosão + abrasão + sistema adesivo universal 

(condicionamento total); 

f) erosão + abrasão + sistema adesivo universal 

(autocondicionante); 

g) erosão + hipoclorito + sistema adesivo universal 

(condicionamento total); 

h) erosão + hipoclorito + sistema adesivo universal 

(autocondicionante); 

i) erosão + abrasão + hipoclorito + sistema adesivo 

universal (condicionamento total); 

j) erosão + abrasão + hipoclorito + sistema adesivo 

universal (autocondicionante). 
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Figura 4 - Diagrama ilustrando a divisão dos grupos experimentais (o dente é 
considerado a unidade experimental). 
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(n=20) 
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Sem 
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Sem 
termociclagem

Com 
termociclagem

Erosão + abrasão               
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Sem 
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Sem 
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Com 
termociclagem
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4.4 Ciclagem erosiva  

 

 

Os espécimes foram submetidos à ciclagem erosiva 

des/remineralizante por cinco dias, na qual foram realizados quatro 

episódios erosivos por dia, como mostra a figura 5. Os espécimes 

foram mergulhados em solução de ácido cítrico 0,5% com pH natural 

2,7  durante 5 minutos, em temperatura ambiente. Em seguida, foram 

lavados com água deionizada por 20 s e estocados por 1 hora em 

saliva artificial. A saliva artificial era composta por 0,002 g/l 

C6H8O6; 0,030 g/l C6H12O6; 0,580 g/l NaCl; 0,225 g/l CaCl2•H2O; 

0,160 g/l NH4Cl; 1,270 g/l KCl; 0,160 g/l NaSCN; 0,330 g/l 

KH2PO4; 0,200 g/l CH4N2O; 0,426 g/l Na2HPO4•2H2O (Klimek et 

al., 1982). 

Finalizados os ciclos diários, os espécimes foram 

acondicionados em umidade relativa à 5oC.   
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Figura 5 - Diagrama representando a ciclagem erosiva durante um dia 
 

 

4.5 Abrasão 

 

 

4.5.1 Preparo de suspensão abrasiva (slurry) 

 

 

Foi confeccionada uma suspensão (slurry) contendo 

dentifrício não fluoretado (Tom´s of Maine, Kennebunk, ME, USA) e 

saliva artificial (Klimek et al., 1982) na proporção em peso de 1:3 

(dentifrício: saliva) (Figura 6A). 
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4.5.2 Escovação dos espécimes 

 

 

Após o primeiro e o último episódio erosivo do dia, os 

espécimes dos grupos que sofreram abrasão foram levados a um 

aparelho que simula os movimentos de escovação (MEV-2T, Odeme 

Equipamentos Médicos e Odontológicos Ltda, Joaçaba, SC, Brasil) 

(Figura 6B). O equipamento realizou movimentos de vaivém com 

amplitude de 3,8cm e frequência de 2Hz, sendo realizados 30 

movimentos de escovação por episódio abrasivo. Foi aplicada carga 

representativa da força de escovação no valor de 200g (2N).  

Foram utilizadas escovas de dente com cerdas de 

nylon macias e pontas arredondadas (Ultra Profissional, Sanifill). 

Cada escova foi seccionada no limite entre o cabo e a cabeça e 

adaptada à máquina de escovação, criando um ângulo de 15º com a 

superfície do espécime. Cada espécime foi escovado durante 15 

segundos utilizando-se 3ml da suspensão previamente preparada 

(Figuras 6C, 6D, 6E e 6F). As estruturas brancas que aparecem sobre 

as amostras são batoques confeccionados em resina composta com o 

objetivo de facilitar a ciclagem erosiva. 
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Figura 6 - Escovação dos espécimes. A) Pasta Tom’s of Maine; B) Máquina de simulação 
da escovação; C) Amostras posicionadas no dispositivo; D) Dispositivo posicionado na 
máquina de simulação da escovação; E) Colocação de slurry; F) Máquina em 
funcionamento.  
 

 

4.6 Procedimentos adesivos 

 

 

Cada grupo (n=30) foi dividido em dois subgrupos 

(n=15) de acordo com o modo de aplicação do adesivo. O adesivo 

Futurabond M+ (VOCO, Cuxhaven, NI, Alemanha) foi utilizado em 

todos os grupos de acordo com as especificações do fabricante. Os 

materiais utilizados para o procedimento restaurador estão descritos 

no quadro 1 e apresentados na figura 7. 
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Quadro 1 - Especificações dos materiais utilizados nos procedimentos 
adesivos 
 
MATERIAL FABRICANTE COMPOSIÇÃO LOTE 

Condac 37 
Phosphoric acid 

gel 37% 
FGM, Joinville, SC, 

Brazil 
131213 

Futurabond 
M+ 

Voco, Cuxhaven, 
NI, Alemanha 

HEMA, Bis-GMA, 
acidic adhesive 

monomer, UDMA, 
catalisador, 

nanopartículas de 
sílica 

1503138

GrandioSO Voco, Cuxhaven, 
NI, Alemanha 

Matriz resinosa: 
Bis-GMA, BisEMA, 

TEGDMA, CQ, 
Amina, BHT. 

 
Conteúdo inorgânico: 

Nanopartículas de 
SiO2: 20-40nm; 
Cerâmica vítrea: 

1μm. 
 

Conteúdo de carga: 
89% em peso e 73% 

em volume 

1427541

Hipoclorito 
de Sódio 10% 

Quimesp Química 
Ltda, Guarulhos, 

SP, Brasil 

Hipoclorito de Sódio 
10% 59146 

Legendas: Bis-GMA = Bisfenol A diglicidil metacrilato; Bis-EMA= Bisfenol A diglicidil 
metacrilato etoxilado; UDMA = Uretano dimetacrilato; TEGDMA = Trietileno glicol 
dimetacrilato; CQ = Canforoquinona; BHT = Butilidroxitolueno. 
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Figura 7 - Produtos utilizados no estudo. A) Acido fosfórico 37%; B) Adesivo universal 
Futurabond M+; C) Resina composta GrandioSO; D) Hipoclorito de sódio 10%; E) 
Fotopolimerizador Radii-cal. 
 

 

4.6.1 Grupos de adesivo com condicionamento total 

 

 

Cada espécime recebeu condicionamento ácido com 

ácido fosfórico 37% (Villevie, Joinville, SC, Brasil) por 15 s, seguido 

de remoção do ácido com sugador, lavagem com água deionizada 

durante 20 segundos e remoção do excesso de água com papel 

absorvente, como mostra a figura 8. 

 

 
 
Figura 8 - Condicionamento com ácido fosfórico. A) Aplicação de ácido fosfórico gel; B) 
Enxague com água deionizada; C) Secagem com papel absorvente. 
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4.6.2 Aplicação de Hipoclorito de Sódio 10% 

 

 

Foi aplicada solução aquosa de hipoclorito de sódio 

10% após o condicionamento total nos espécimes dos grupos Erosão 

+ Hipoclorito e Erosão + Abrasão + Hipoclorito. A aplicação foi feita 

durante 60 segundos realizando-se movimentos circulares com um 

aplicador descartável (microbrush, Coltene, Cuyahoga Falls OH, 

USA). Em seguida, os espécimes foram enxaguados com água 

deionizada por 15 segundos e o excesso de umidade foi removido 

com papel absorvente (Torres et al., 2004).  

 

 

4.6.3 Aplicação do sistema adesivo 

 

 

O sistema adesivo universal (Futurabond M+, VOCO, 

Cuxhaven, NI, Alemanha) foi aplicado de forma ativa na dentina 

durante 20 s utilizando-se um microbrush. O solvente foi evaporado 

por meio da aplicação de leve jato de ar durante 5 s. A distância da 

ponta da seringa tríplice à superfície da amostra foi padronizada em 3 

cm. A camada adesiva foi fotopolimerizada por 20 s utilizando-se um 

aparelho fotopolimerizador (Radii-cal, Bayswater, VIC, Austrália) 

com densidade de potência de 700mW/cm2, verificada por 

radiômetro-LED (Kondortech, São Carlos, SP, Brasil), como mostra a 

figura 9. 
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Figura 9 - Aplicação do sistema adesivo. A) Aplicação ativa; B) Secagem com jato de ar 
à distância padronizada de 3 cm; C) Fotopolimerização.  

 

 

4.6.4 Grupos com adesivo autocondicionante 

 

 

Com exceção dos passos do condicionamento com 

ácido fosfórico, lavagem e secagem, o sistema adesivo foi aplicado 

nos grupos autocondicionamento exatamente como nos grupos 

condicionamento total, descritos anteriormente. A aplicação de 

hipoclorito de sódio foi feita nos grupos determinados. 

 

 

4.7 Procedimento restaurador 

 

 

Foi confeccionado um bloco de resina composta 



60 
 

     
 

nanohíbrida (Grandio, VOCO, Cuxhansen, NI, Alemanha) com 

dimensões 4 mm x 6 mm x 6 mm sobre a face preparada de cada 

espécime (Figura 9F), utilizando-se uma matriz de silicone (Figura 

10A). A resina composta foi inserida em incrementos horizontais de 

2mm (Figuras 10B e 10D) que foram fotopolimerizados durante 20 

segundos (Figuras 10C e 10E). A matriz de silicone foi removida e 

duas fotopolimerizações adicionais de 20 segundos foram realizadas 

uma de cada lado do bloco (Figuras 10G e 10H).  

 

 
 
Figura 10 - Procedimento restaurador. A) Posicionamento da matriz de silicone sobre a 
amostra; B) Colocação do primeiro incremento de resina (2 mm); C) Fotopolimerização; 
D) Colocação do segundo incremento de resina (2 mm); E) Fotopolimerização; F) 
Aspecto do espécime após remoção da matriz de silicone; G) Fotopolimerização adicional 
de um lado do bloco; H) Fotopolimerização adicional do outro lado do bloco. 
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4.8 Obtenção dos palitos 

 

 

Os espécimes foram seccionados em uma máquina de 

cortes seriados (Labcut 1010 Extec Technologies Inc, EUA) (Figura 

11A) utilizando-se discos diamantados em baixa velocidade, sob 

refrigeração abundante.  

Metade da superfície do bloco de resina foi pintada 

com caneta de retroprojetor para possibilitar que fossem selecionados 

palitos das duas porções da amostra para o ensaio de microtração 

imediato e para o ensaio após a termociclagem (Figura 11B). 

Foram acoplados quatro discos à máquina de corte. 

Entre cada disco foi colocado um dispositivo separador a fim de se 

obterem palitos com espessura aproximada de 1 mm. Foram 

realizadas duas secções paralelas ao longo eixo do dente, como se 

observa nas figuras 11C-F. Após a primeira secção foi colocado 

alginato (Jeltrate, Dustless, Dentsply, Petrópolis, RJ, Brazil) sobre o 

espécime a fim de se manter os palitos unidos. Cada espécime gerou 

nove palitos internos (Figura 11G). 
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Figura 11 - Obtenção dos palitos. A) Máquina de cortes seriados; B) Amostra 
posicionada; C) Primeiro corte; D) Aspecto da amostra após o primeiro corte; E) Segundo 
corte; F) Aspecto da amostra após o segundo corte; G) Palitos obtidos de um espécime. 
 

 

4.9 Termociclagem 

 

 

Metade dos palitos obtidos de cada espécime foi 

submetida ao teste de microtração após 24h (grupos imediatos), e a 

outra metade foi submetida após envelhecimento artificial por meio 

de termociclagem.  

A termocicladora (Ethik Technology, Vargem Grande 

Paulista, SP, Brasil) (Figura 12) realizou 5000 ciclos, sendo cada 
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ciclo composto por dois banhos, um a 5oC e outro a 55oC, com 

duração de 15 segundos cada banho (Gale, Darvell, 1999).  

 

 
 

Figura 12 - Máquina termocicladora  
 

 

4.10 Ensaio de microtração 

 

 

A área da interface adesiva dos palitos foi mesurada 

com paquímetro digital (Mitutoyo, Aurora, IL, USA) (Figura 13A) e 

os valores obtidos foram utilizados para cálculo da resistência de 

união. 

Os palitos foram individualmente fixados pelas suas 

extremidades com cianoacrilato em gel Loctite 454 (Henkel, 

Düsseldorf, NW, Germany) no dispositivo metálico de microtração 
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(modelo LA 2500 – Erios, São Paulo – SP, Brasil), posicionando-se a 

interface adesiva perpendicularmente ao longo eixo da força de tração 

(Figuras 13C e 13D). 

O conjunto (palito/dispositivo) foi acoplado à máquina 

de ensaio universal (DL-200MF, EMIC, São José dos Pinhais, PR, 

Brasil) (Figura 13B) com célula de carga de 10kg, à velocidade de 

1mm/min, segundo as normas descritas na ISO/TS 11405(2003). 

Após a fratura dos corpos de prova (Figura 13E) foram obtidos os 

valores da Resistência de União (RU) à tração.  

 

  
 
Figura 13 - Ensaio de microtração. A) Mensuração da interface utilizando paquímetro 
digital; B) Máquina de ensaio universal; C) Palito posicionado no dispositivo de 
microtração; D) Palito fixado ao dispositivo de microtração com cianoacrilato em gel; E) 
Conjunto palito/dispositivo após fratura da interface adesiva. 
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4.11 Análise das fraturas 

 

 

Após o ensaio de microtração, as duas porções dos 

palitos foram avaliadas quanto ao padrão de fratura em 

estereomicroscópio óptico (Discovery V20, Karl Zeiss, Jena, 

Alemanha) com aumento de 60 vezes. As fraturas foram classificadas 

em:  

a) adesiva – Quando a falha ocorreu na interface 

adesivo-dentina ou na interface adesivo-resina 

composta, em mais de 75% da área analisada; 

b) coesiva em resina – Quando a falha ocorreu no 

interior da resina composta, em mais de 75% da área 

analisada; 

c) coesiva em dentina – Quando a falha ocorreu no 

interior da dentina, em mais de 75% da área analisada; 

d) mista – Quando não houve predominância maior 

que 75% de qualquer tipo de falha. 

 

 

4.12 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

4.12.1 Análise dos palitos fraturados 
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Após a análise de fraturas em estereomicroscópio, 

foram selecionados, dentre os espécimes que sofreram fraturas 

adesivas e foram submetidos a envelhecimento artificial, aqueles 

representativos de cada subgrupo para análise da porção de dentina 

em MEV. 

As porções selecionadas permaneceram durante sete 

dias em campânula de sílica para desidratação. Em seguida, foram 

montadas em stubs de alumínio, sofreram metalização com liga de 

ouro (Emitech SC7620 Sputter Coater, Moorestown, NJ, USA) e 

foram observadas em microscópio eletrônico de varredura (Inspect 

S50, FEI, Hillsboro, Oregon, USA) operando a 15-20 KV. 

 

 

4.12.2 Análise da superfície 

 

 

Espécimes adicionais de cada subgrupo foram 

preparados para análise em microscópio eletrônico de varredura. 

Foram utilizadas duas coroas de incisivos bovinos e obtidas cinco 

amostras de dentina de cada coroa. A face vestibular de cada amostra 

foi polida com lixas de carbeto de silício de granulações P600, P800 e 

P1200 (Extec Corp, CT, USA), acopladas à politriz circular (DP-10, 

Panambra, São Paulo, SP, BR) sob refrigeração constante com água. 

Em seguida, foram realizados os mesmos procedimentos previamente 

descritos para obtenção das diferentes condições da matriz orgânica.  
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Nas amostras de uma coroa, o sistema adesivo 

universal foi aplicado por meio da técnica autocondicionante, e nas 

amostras da outra coroa, por meio da técnica de condicionamento 

total. Não foi realizada a fotopolimerização. Para a remoção do 

adesivo, os espécimes foram colocados em tubos eppendorf e imersos 

em 2,5 mL de acetona P.A-ACS (Quimex, F.Maia, Cotia, São Paulo, 

Brasil) por 10 min em cuba ultrassônica, com uma troca da acetona 

após 5 min.  

Os espécimes foram mantidos em campânula de sílica 

durante 7 dias para desidratação. Em seguida, foram montados em 

stubs de alumínio, sofreram metalização com liga de ouro (Q150R 

Rotary-Pumped Sputter Coater, Quorum Technologies Ltd, East 

Sussex, UK) e foram observados em microscópio eletrônico de 

varredura (Inspect S50, FEI, Hillsboro, Oregon, USA) operando a 15-

20 KV. 

 

 

4.13 Planejamento estatístico 

 

 

No delineamento do nosso experimento, que segue um 

esquema fatorial tipo 5 x 2 x 2, foram consideradas como variáveis 

experimentais, ou fatores em estudo, o tipo de tratamento (controle; 

erosão; erosão + abrasão; erosão + hipoclorito e erosão + abrasão + 

hipoclorito), a técnica adesiva (condicionamento total e 

autocondicionante) e o envelhecimento artificial (imediato e após 



68 
 

     
 

termociclagem). 

O dente bovino foi considerado a unidade 

experimental. O valor médio da resistência de união (MPa) dos 

palitos de cada espécime foi considerado para análise estatística.  

Os corpos-de-prova foram designados, aleatoriamente, 

às vinte condições experimentais estabelecidas pelas três variáveis 

experimentais. 

 

 

4.14 Análise estatística 

 

 

Foram obtidos 100 dados os quais foram submetidos à 

análise estatística por meio dos programas computacionais: GraphPad 

Prism (GraphPad Software, version 6.01, 2012);  MINITAB 

(Minitab, version 17.1, 2013) e STATISTIX (Analytical Software 

Inc., version 9.0, 2013). 

Uma análise exploratória foi realizada para determinar 

se a abordagem paramétrica ou não paramétrica seria a análise mais 

adequada.  

A estatística descritiva consistiu no cálculo de médias 

e desvios padrão. 

A estatística inferencial consistiu nos testes de análise 

de variância (ANOVA) três fatores e no teste de comparação múltipla 

de Tukey (5%).  

O nível de significância adotado foi o valor 
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convencional de 5%.  

As hipóteses de nulidade testadas para o modelo 

ANOVA 3 fatores foram assim formuladas: 

a) H01: as diferentes condições da matriz orgânica 

não diferem entre si em termos de resistência de 

união; 

b) H02: as diferentes técnicas de aplicação do sistema 

adesivo universal não diferem entre si em termos de 

resistência de união; 

c) H03: os espécimes avaliados imediatamente e os 

avaliados após envelhecimento artificial não diferem 

entre si em termos de resistência de união.  
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5 RESULTADOS 

 

 

 

 

5.1 Resistência de união 

 

 

5.1.1 Estatística descritiva 

 

 

Os valores da estatística descritiva obtidos por meio 

do teste de microtração em MPa (média ± desvio-padrão) são 

apresentados na tabela 2 e nas figuras 14 e 15.  

 

Tabela 2- Análise descritiva dos dados  
 

Condição 
Imediato Após envelhecimento 

A CT A CT 
C 21,87 ± 5,20 25,74 ± 7,03 15,99 ± 3,15 13,95 ± 5,56 
E 19,45 ± 4,80 26,42 ± 6,53 13,10 ± 4,04 7,10 ± 5,03 

EA 18,17 ± 3,66 20,12 ± 5,83 12,98 ± 4,49 6,87 ± 3,97 
EH 29,98 ± 2,88 29,65 ± 5,79 23,62 ± 2,91 25,85 ± 6,43 

EAH 30,29 ± 6,59 29,28 ± 5,05 24,56 ± 5,62 25,28 ± 5,14 
Legendas: C = controle; E = erosão; EA = erosão+abrasão; EH = erosão+hipoclorito; 
EAH = erosão+abrasão+hipoclorito; A = autocondicionamento; CT = condicionamento 
total. 
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Figura 14 - Gráfico de colunas referente aos valores de resistência de união (média ± 
desvio-padrão) obtidos nos grupos imediatos.  

 

 

 
 
Figura 15 - Gráfico de colunas referente aos valores de resistência de união (média ± 
desvio-padrão) obtidos nos grupos submetidos a envelhecimento artificial.  

 

Pode-se observar que a aplicação de hipoclorito de 

sódio 10% promoveu, de forma geral, os maiores valores de RU 

(grupos EH e EAH) tanto nos grupos imediatos como nos grupos 

submetidos a envelhecimento artificial. 
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5.1.2 Suposições de validade para aplicação do modelo ANOVA 

 

 

Para avaliar o relacionamento entre as condições e as 

técnicas adesivas, os dados obtidos em nosso experimento foram 

submetidos ao modelo estatístico da análise de variância (ANOVA) 

três fatores. 

Os valores resíduos foram examinados para avaliar a 

adequabilidade do modelo adotado. Através do teste de Ryan-Joner, 

foi observado que os dados originais proporcionaram um ajuste 

adequado uma vez que os valores residuais se ajustam a uma 

distribuição normal de probabilidade (Anexo A). Já o gráfico dos 

valores resíduos em relação aos valores ajustados permitiu verificar a 

uniformidade dos resíduos (homocedasticidade) (Anexo B). 

 

 

5.1.3 Estatística inferencial 

 

 

Na análise dos dados por meio do teste ANOVA, não 

foi verificado efeito estatisticamente significante para o fator adesivo 

(p=0,7843), mas sim para os fatores condição da matriz orgânica 

(p=0,0001), envelhecimento artificial (p=0,0001) e para a interação 

entre os três fatores (p=0,0007), como mostra a tabela 3. 
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Tabela 3 - Resultado do teste de análise de variância (ANOVA)  
 

Fator Grau de 
liberdade Quadrado Médio Razão (F) p-Valor 

Condição 4 1442,44 41,80 0,0001* 
Técnica 
Adesiva  1 2,60 0,08 0,7843 

Envelhecimento 
artificial 1 3334,42 183,34 0,0001* 

Interação 4 95,63 5,26 0,0007* 
F = F-ratio (* p<0,05) 

 

Os valores de RU com os respectivos desvios-padrões 

e os resultados do teste de Tukey (5%) para a comparação entre os 

diferentes tipos de condição, técnicas adesivas e envelhecimento 

artificial são apresentados na tabela 4.  
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Tabela 4 - Valores de RU, desvio-padrão e resultados do teste de 
Tukey (5%)* 
 

  C  E  EA  EH  EAH 

Im
ed

ia
to

 

A
ut

o-
co

nd
ic

. 21,87 
(5,20) 

AB 
19,45 
(4,80) BC 18,17 

(3,66) B 29,98 
(2,88) A 30,29 

(6,59) A

ab 
 

a  a  b  b 

C
on

di
c.

 
To

ta
l 

25,74 
(7,03) 

B 
26,42 
(6,53) C 20.12 

(5.83) B 29,65 
(5,79) A 29,28 

(5,05) A

ab  ab  a  b  b 

A
pó

s e
nv

el
he

ci
m

en
to

 

A
ut

o-
co

nd
ic

. 

15,99 
(3,15) 

A 
13,10 
(4,04) AB 12,98 

(4,49) AB 23,62 
(2,91) A 24,56 

(5,62) A

ab  a  a  bc  c 

C
on

di
c.

 T
ot

al
 13,95 

(5,56) 
A 

7,10 
(5,03) A 6,87 

(3,97) A 25,85 
(6,43) A 25,28 

(5,14) A

a  a  a  b  b 

* Grupos acompanhados pelas mesmas letras não apresentam diferenças estatisticamente 
significantes. Na coluna, médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem 
estatisticamente. Na linha, médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem 
estatisticamente.  
 

É possível notar que a erosão associada ou não à 

abrasão não promoveu diferença estatisticamente significante em 

relação ao controle em todos os subgrupos. A desproteinização com 

hipoclorito de sódio 10% aumentou significantemente a RU para 

estes grupos. 

As médias de RU foram, de forma geral, similares 

para as técnicas autocondicionante e de condicionamento total.  

O envelhecimento artificial promoveu uma diminuição 
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nos valores de RU apenas para os grupos C, E e EA quando a técnica 

de condicionamento total foi utilizada. Porém, para os grupos 

autocondicionantes e para os submetidos à desproteinização, o 

envelhecimento artificial não afetou as médias de RU. 

Os gráficos de médias referentes ao fator condição da 

matriz orgânica (Figura 16) e técnica adesiva (Figura 17) antes do 

envelhecimento artificial são apresentados a seguir. 

 

 
 
Figura 16 - Gráfico de médias referente ao fator condição da matriz orgânica para grupos 
imediatos 
 

 
 

Figura 17 - Gráfico de médias referente ao fator técnica adesiva para grupos imediatos 
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Os gráficos de médias referentes ao fator condição da 

matriz orgânica (Figura 18) e técnica adesiva (Figura 19) após 

envelhecimento artificial são apresentados a seguir. 

 

 
 
Figura 18 - Gráfico de médias referente ao fator condição da matriz orgânica para grupos 
após envelhecimento artificial 
 

 

 
Figura 19 - Gráfico de médias referente ao fator técnica adesiva para grupos após 
envelhecimento artificial 
 

O gráfico comparativo do efeito do envelhecimento 

artificial sobre as diferentes condições da matriz orgânica 
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considerando-se as diferentes técnicas adesivas é apresentado na 

figura 20. Pode-se observar que inicialmente nos grupos C, E e EA, a 

técnica de condicionamento total promoveu os maiores valores de 

RU. No entanto, há uma inversão deste quadro após envelhecimento 

artificial, sendo os maiores valores obtidos pela técnica 

autocondicionante. 

 
 
Figura 20 - Efeito do envelhecimento artificial sobre as diferentes condições da matriz 
orgânica 
 

O gráfico comparativo do efeito do envelhecimento 

artificial sobre as duas técnicas adesivas empregadas (A, CT) 

considerando-se as diferentes condições da matriz orgânica, é 

apresentado na figura 21. Pode-se observar que a técnica 

autocondicionante promoveu valores de RU mais estáveis do que a 

técnica de condicionamento total nos grupos C, E e EA, enquanto nos 

grupos EH e EAH uma equivalência entre as técnicas pode ser 

observada. 
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Figura 21 - Efeito do envelhecimento artificial sobre as diferentes técnicas adesivas. 
 

 

5.2 Análise de fraturas 

 

 

A análise de fraturas foi realizada de acordo com o 

item 4.11. As imagens ilustrativas obtidas em estereomicroscópio 

(60x) referentes aos tipos de fratura são apresentadas na figura 22. 
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Figura 22 - Análise do tipo de fratura observada em estereomicroscópio (60x). A) Fratura 
adesiva; B) Fratura mista; C) Fratura coesiva em dentina; D) Fratura coesiva em resina. 

 

O resultado para os grupos imediatos é apresentado na 

tabela 5 e para os grupos após envelhecimento artificial na tabela 6. A 

porcentagem de contribuição de cada tipo de fratura no total das 

fraturas do respectivo grupo é apresentada nas figuras 23 (grupos 

imediatos) e 24 (grupos após envelhecimento artificial). 

 

Tabela 5 - Resultado da análise de fraturas para os grupos imediatos 
 

Condição Adesiva Mista Coesiva 
Dentina 

Coesiva 
Resina 

Falhas pré-
teste 

C 38 10 18 3 0 
E 24 40 11 1 0 

EA 31 35 5 0 0 
EH 27 7 38 5 0 

EAH 22 5 44 11 2 
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Tabela 6 - Resultado da análise de fraturas para os grupos após 
envelhecimento 
 

Condição Adesiva Mista Coesiva 
Dentina 

Coesiva 
Resina 

Falhas pré-
teste 

C 42 18 9 2 3 
E 29 27 4 1 12 

EA 36 19 4 1 9 
EH 19 14 39 6 2 

EAH 26 3 36 4 4 
 

 
 
Figura 23 - Gráfico de barras referente a análise de fraturas para grupos imediatos. 
Legendas: C = controle; E = erosão; AB = erosão + abrasão; EH = erosão + hipoclorito; 
EAH = erosão + abrasão + hipoclorito. 
 

.

 
 
Figura 24 - Gráfico de barras referente a análise de fraturas para grupos após 
envelhecimento artificial. Legendas: C = controle; E = erosão; AB = erosão + abrasão; 
EH = erosão + hipoclorito; EAH = erosão + abrasão + hipoclorito. 
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Pode-se observar uma predominância de fraturas 

adesivas e mistas nos grupos C, E e EA; e de fraturas coesivas em 

dentina nos grupos EH e EAH, tanto nos dados analisados 

imediatamente como após envelhecimento artificial. Observa-se 

ainda um aumento significativo na quantidade de falhas pré-teste nos 

grupos E e EA após envelhecimento artificial. 

 

 

5.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

5.3.1 Análise dos palitos fraturados 

 

 

A análise dos palitos fraturados em MEV foi realizada 

de acordo com o item 4.12.1, com o propósito de fornecer uma 

análise complementar referente ao aspecto morfológico da dentina 

após o teste de microtração, considerando as diferentes condições da 

matriz orgânica e técnicas de aplicação do adesivo universal. 

As imagens representativas da dentina fraturada 

quando a técnica autocondicionante foi utilizada são apresentadas na 

figura 25. Podemos observar que a remoção do colágeno da região 

lateral da embocadura dos túbulos nos grupos desproteinizados levou 

um maior alargamento do tamanho da abertura dos mesmos, além do 

aumento da rugosidade superficial. 

As imagens representativas da dentina fraturada 
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quando a técnica de condicionamento total foi utilizada são 

apresentadas na figura 26. Podemos observar que a dentina apresenta-

se porosa nos grupos controle, erosão e erosão/abrasão e os túbulos 

apresentam embocadura mais ampla do que nos grupos homólogos 

submetidos à técnica de autocondicionamento. Nos grupos 

desproteinizados parece ter ocorrido a penetração do adesivo nas 

porosidades observadas na dentina dos grupos erosão e 

erosão/abrasão. 

  



83 
 

     
 

 
 
Figura 25 - Análise em MEV da porção de dentina dos palitos fraturados quando a técnica 
autocondicionante foi utilizada. Legendas: A = controle; B = erosão; C = erosão+abrasão; 
D = erosão+hipoclorito; E = erosão+abrasão+hipoclorito. 
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Figura 26 - Análise em MEV da porção de dentina dos palitos fraturados quando a técnica 
de condicionamento total foi utilizada. Legendas: A = controle; B = erosão; C = 
erosão+abrasão; D = erosão+hipoclorito; E = erosão+abrasão+hipoclorito. 
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5.3.2 Análise da superfície 

 

A análise da superfície em MEV foi realizada de 

acordo com o item 4.12.2 com o propósito de fornecer uma análise 

complementar referente ao aspecto morfológico das diferentes 

condições da matriz orgânica e técnicas adesivas sobre a dentina. 

As imagens representativas dos efeitos das diferentes 

condições da matriz orgânica sobre a dentina quando a técnica 

autocondicionante foi utilizada são apresentadas na figura 27. 

Podemos observar que no grupo controle os túbulos dentinários 

apresentam-se obliterados pela smear layer, já nos grupos erosão e 

erosão/abrasão os túbulos encontram-se abertos. Nos grupos 

erosão/hipoclorito e erosão/abrasão/hipoclorito os túbulos encontram-

se abertos e a região da dentina peritubular apresenta-se rugosa devido 

à perda de estrutura pela ação da desproteinização. Além disto, a 

desproteinização promoveu um padrão morfológico na embocadura 

dos túbulos semelhante ao padrão promovido pelo condicionamento 

total, embora o condicionamento ácido prévio não tenha sido 

empregado. 

As imagens representativas dos efeitos das diferentes 

condições da matriz orgânica sobre a dentina quando a técnica de 

condicionamento total foi utilizada são apresentadas na figura 28. 

Podemos observar que os túbulos dentinários apresentam-se abertos 

em todos os subgrupos. Nos grupos erosão/hipoclorito e 

erosão/abrasão/hipoclorito a região da dentina peritubular apresenta-

se rugosa devido à perda de estrutura pela ação da desproteinização. 
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Figura 27 - Análise em MEV das diferentes condições da matriz orgânica após utilização 
da técnica autocondicionante. Legendas: A = controle; B = erosão; C = erosão+abrasão; 
D = erosão+hipoclorito; E = erosão+abrasão+hipoclorito. 
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Figura 28 - Análise em MEV das diferentes condições da matriz orgânica após utilização 
da técnica de condicionamento total. Legendas: A = controle; B = erosão; C = 
erosão+abrasão; D = erosão+hipoclorito; E = erosão+abrasão+hipoclorito. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 

 

As amostras de dentina utilizadas neste trabalho foram 

obtidas a partir de dentes bovinos devido às dificuldades de obtenção 

de dentes humanos em quantidade suficiente e condições 

semelhantes. Os dentes bovinos apresentam composição e estrutura 

equiparáveis aos dentes humanos, sendo sua utilização viável em 

estudos de adesão (Nakamichi et al., 1983; Fowler et al., 1992) e em 

estudos de erosão (Yassen et al., 2011; Young, Tenuta, 2011), apesar 

de a dentina bovina apresentar menor microdureza (Turssi et al., 

2010) e maior porosidade do que a dentina humana (Arends et al., 

1989). 

A exposição do tecido dentinário a frequentes desafios 

erosivos leva à dissolução de seu conteúdo mineral superficial e 

exposição de uma malha colágena, cuja espessura pode variar de 

acordo com o tempo de exposição e agressividade das soluções ácidas 

(Kinney et al., 1995; Breschi et al., 2002). Adicionalmente, a 

associação da erosão com a abrasão por escovação, resulta na 

compactação desta camada de colágeno superficial exposto (Ganss et 

al., 2009a). Visto que os sistemas adesivos devem penetrar na camada 

de colágeno superficial exposto e atingir a dentina subsuperficial 

(Pashley et al., 2011), existe uma preocupação quanto a este processo 

na dentina após erosão associada ou não à abrasão.  

Os resultados do presente estudo permitiram verificar 
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que houve efeito significante para o fator condição da matriz orgânica 

em termos de resistência de união (RU). Os grupos controle, erosão e 

erosão/abrasão não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes, enquanto os grupos submetidos à aplicação de 

hipoclorito de sódio a 10% apresentaram um aumento nos valores de 

RU. Assim, a hipótese de nulidade H01 pôde ser rejeitada, uma vez 

que as diferentes condições da matriz orgânica influenciaram 

significantemente na resistência de união (RU) à dentina. 

A influência dos episódios erosivos na adesão à 

dentina não está bem estabelecida na literatura e resultados 

controversos têm sido relatados. Estudos prévios observaram que 

menores valores de resistência de união à dentina erodida do que à 

dentina hígida (Zimmerli et al., 2012; Cruz et al., 2015; Francisconi-

Dos-Rios et al., 2015; Ramos et al., 2015). Por outro lado, o estudo 

de Cruz et al. não comprovou a interferência do substrato erodido na 

RU de sistemas adesivos, o que vem ao encontro dos resultados 

obtidos em nosso estudo, uma vez que tanto na análise imediata como 

na após envelhecimento artificial os grupos erosão e erosão/abrasão 

apresentaram valores de RU semelhantes ao grupo controle. As 

diferenças na agressividade dos desafios erosivos (tempo de 

exposição, pH, tipo e concentração das soluções desmineralizantes), 

tempo de remineralização, composição da solução remineralizante, 

bem como composição dos materiais adesivos testados podem estar 

relacionados aos diferentes resultados obtidos.  

Há evidências de que, ao menos in vitro, a matriz 

orgânica da dentina erodida é capaz de resistir aos impactos 
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mecânicos promovidos pela escovação. Em um estudo no qual foi 

realizada ciclagem erosiva des/remineralizante (6x2 min/dia) sobre a 

dentina utilizando-se solução de HCl, pH 1,6 e saliva artificial 

seguida de escovação com escova elétrica (2x15 s/dia), foi observado 

que ocorreu a compactação da matriz orgânica com o aumento das 

forças de escovação (Ganss, et al., 2009a). A presença desta camada 

compactada sobre a dentina poderia dificultar a penetração do 

adesivo e consequentemente diminuir os valores de RU. No entanto, 

isto não foi observado nas condições promovidas por este estudo. 

Talvez a espessura da matriz orgânica, a abrasividade do dentifrício 

e/ou a força de escovação não tenham sido suficientes para promover 

este efeito, ou ainda, os monômeros adesivos podem ser capazes de 

penetrar pela matriz orgânica mesmo quando esta se encontra 

compactada.  

As imagens obtidas através de Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) corroboram com a ideia de que a exposição da 

matriz orgânica não é prejudicial à adesão. Podemos observar que a 

morfologia superficial dos espécimes dos grupos erodidos e 

erodidos/abrasionados é semelhante a do grupo controle, tanto com a 

técnica autocondicionante (Figuras 25 A e B) quanto com a técnica 

de condicionamento total (Figuras 26 A e B). Por outro lado, é 

possível observar que os grupos submetidos à desproteinização 

apresentaram alterações morfológicas significativas quando 

comparados ao controle (Figuras 25 D-E e 26 D-E), como perda de 

estrutura na região da dentina peritubular e aumento da rugosidade.  

Os túbulos dentinários são circundados pela dentina 
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peritubular, que apresenta conteúdo mineral 40% maior que as áreas 

intertubulares (Nanci, 2008). Inicialmente, tanto a dentina peritubular 

como a intertubular apresentam taxas de desmineralização 

semelhantes, mas após o primeiro minuto, a dentina peritubular 

apresenta uma taxa de desmineralização mais alta (Kinney et al., 

1995). Assim, após episódios erosivos, há mais material orgânico 

exposto na região da dentina peritubular do que na região da dentina 

intertubular. Desta forma, a aplicação de hipoclorito de sódio a 10% 

na dentina erodida atua mais na região da dentina peritubular da 

embocadura dos túbulos, gerando aumento da rugosidade, o que 

também foi verificado em estudos prévios (Wakabayashi et al., 1994; 

Phrukkanon et al., 2000). 

A aplicação de hipoclorito de sódio a 10% sobre a 

dentina erodida e erodida/abrasionada promoveu um aumento 

significativo dos valores de RU, tanto ao utilizar a técnica 

autocondicionante como ao utilizar a técnica de condicionamento 

total. A técnica da desproteinização tem sido empregada apenas 

associada à técnica do condicionamento total, com evidências de 

melhoria na adesão (Silva et al., 2009) e redução da microinfiltração 

(Torres et al., 2004). Esta associação de técnicas é capaz de revelar 

um extenso labirinto de túbulos secundários e anastomoses (Perdigão 

et al., 1999), os quais poderão ser preenchidos por adesivo, 

garantindo uma maior zona de interação entre o adesivo e a camada 

mineralizada, e contribuindo para o aumento de retenção mecânica 

(Inai et al., 1998). Além disso, os maiores valores de RU observados 

nos grupos desproteinizados também podem ser explicados pela 
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formação da camada híbrida reversa, através da penetração do 

adesivo nos espaços antes ocupados pelas fibras colágenas imersas na 

porção mineral da dentina (Prati et al., 1999). 

O sistema adesivo universal é o mais recente sistema 

proposto pelos fabricantes, o qual pode ser empregado na forma 

autocondicionante ou de condicionamento total, ou seja, com ou sem 

a aplicação de ácido fosfórico previamente ao adesivo. Neste estudo 

não foram encontradas diferenças significantes em termos de 

resistência de união entre as duas técnicas adesivas utilizadas, assim a 

hipótese de nulidade H02 pôde ser aceita. Este resultado vai ao 

encontro de outros estudos que avaliaram a resistência de união 

empregando-se adesivos universais através de ambas as técnicas 

adesivas (Hanabusa et al., 2012; Wagner et al., 2014; Rosa et al. 

2015). 

Nas imagens obtidas através de MEV, podemos 

observar que o condicionamento com ácido fosfórico a 35% 

promoveu a remoção da smear layer e abertura dos túbulos 

dentinários em todos os subgrupos (Figuras 26A-E). Podemos 

observar que no grupo controle submetido ao autocondicionamento 

(Figura 25A) os túbulos dentinários encontram-se obliterados pela 

smear layer, fato este que não é observado nos demais grupos 

autocondicionantes uma vez que os episódios erosivos foram capazes 

de proporcionar a abertura dos túbulos dentinários (Figuras 25B-E). 

Assim, podemos considerar que a erosão promoveu um tipo de 

desmineralização da superfície da dentina, o que pode ter sido 

responsável pela não existência de diferenças significantes entre as 
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técnicas adesivas.  

O envelhecimento artificial promoveu a diminuição 

dos valores de RU nos grupos controle, erosão e erosão/abrasão 

quando a técnica de condicionamento total foi utilizada, o que 

permitiu a rejeição da hipótese de nulidade H03.   

Os sistemas adesivos de condicionamento total 

apresentam como desvantagens o risco de colapso das fibras 

colágenas (Kanca, 1992), o risco de sobrecondicionamento com ácido 

fosfórico (Sano et al., 1994b) e a dificuldade de substituição completa 

do conteúdo de água por monômeros (Pashley et al., 2011). Assim, a 

diminuição dos valores de RU observada nos grupos controle, erosão 

e erosão/abrasão após envelhecimento quando a técnica de 

condicionamento total foi utilizada pode ser explicada pela 

dificuldade do sistema adesivo penetrar na espessa camada colágena 

exposta pela ação dos episódios erosivos associados ao 

condicionamento ácido, criando assim um tipo de 

sobrecondicionamento da dentina que pode fazer com que as porções 

mais profundas das fibras colágenas fiquem expostas, fragilizadas e 

mais suscetíveis à hidrólise, formando-se na camada híbrida áreas 

ricas em água e pobres em monômeros resinosos (Sano et al., 1994b). 

Além disto, há indicações de que o condicionamento com ácido 

fosfórico ative as metaloproteinases e catepsinas da dentina 

desmineralizada (Zhang, Kern, 2009; Tersariol et al., 2010). Estas 

proteinases endógenas dentinárias podem hidrolisar as fibras 

colágenas, formando regiões ricas em água. Assim, há uma perda da 

continuidade entre a camada híbrida e as fibras colágenas 
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mineralizadas da dentina subjacente, prejudicando a adesão (Pashley 

et al., 2011).  

Apesar das áreas ricas em água normalmente serem 

esparsas no momento imediato da adesão, elas aumentam com o 

passar do tempo prejudicando a adesão (Tay et al., 2003). Embora 

isto possa ocorrer clinicamente, neste estudo utilizamos o 

envelhecimento artificial através de termociclagem, simulando 

aproximadamente 6 meses de impactos térmicos na cavidade bucal 

(Gale, Darvell, 1999).  

A termociclagem é um método de envelhecimento 

artificial comumente utilizado e é capaz de gerar expansão cíclica e 

tensão de contração sobre a interface adesiva. A imersão em água 

quente pode também resultar na extração e eluição de componentes 

adesivos resinosos incompletamente polimerizados, assim como 

acelerar decomposição de fibras colágenas desprotegidas (Morresi et 

al., 2014). Porém, não há evidência indicando que a termociclagem é 

suficiente para ativar as metaloproteinases e catepsinas. Assim, a 

avaliação em longo prazo através do armazenamento em água ainda é 

necessária para avaliar a resistência da interface adesiva de adesivos 

universais à degradação por absorção induzida de água (Chen et al., 

2015). 

Independentemente da técnica adesiva utilizada, foi 

observado que os valores de RU se mantiveram estáveis após 

envelhecimento artificial nos grupos erodidos e 

erodidos/abrasionados submetidos à aplicação de hipoclorito de sódio 

a 10%. Assim, a remoção do colágeno exposto pela ação dos 
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episódios erosivos e a formação da camada híbrida invertida por meio 

da desproteinização pode ser viável para melhorar a resistência 

adesiva e manter a estabilidade à dentina erodida e 

erodida/abrasionada. Há evidências de que a técnica de 

desproteinização sobre a dentina hígida após condicionamento total é 

capaz de proporcionar a melhoria da resistência de união 

(Wakabayashi et al., 1994; Prati et al., 1999; Silva et al., 2009; Sousa 

Júnior et al., 2015) e da qualidade do selamento marginal, com 

redução de defeitos interfaciais (Torres et al., 2004; Maior et al., 

2007). Deste modo, com base nos resultados do presente estudo, a 

utilização desta técnica sobre a dentina erodida parece ser bastante 

promissora e deve ser mais profundamente investigada. No entanto, 

há que se considerar, que o hipoclorito de sódio é um agente instável, 

portanto, seu tempo de armazenamento é curto. Além disso, o 

aumento no tempo de tratamento pelo passo adicional da aplicação do 

hipoclorito de sódio é um fator negativo a ser considerado para o uso 

clínico.  

Com relação à análise de fraturas, foi observado um 

alto número de fraturas coesivas em dentina nos grupos 

desproteinizados, o que está de acordo com o verificado em outros 

estudos (Uno, Finger, 1995; Armstrong et al., 1998) e talvez se deva 

ao fato de que o mecanismo de adesão promovido pela 

desproteinização sem formação da camada hibrida seja capaz de 

promover uma interface adesiva mais resistente que a própria dentina. 

Diversas tentativas de se obter a melhora da adesão à 

dentina erodida foram realizadas, como o preparo superficial 
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(asperização) com pontas diamantadas (Zimmerli et al., 2012), 

irradiação com lasers de Er,Cr:YSGG  e Er:YAG (Ramos et al., 

2015) e aplicação de clorexidina previamente ao sistema adesivo 

(Francisconi-Dos-Rios et al., 2015), com resultados favoráveis. No 

entanto, há que se considerar ainda que a manutenção da camada 

colágena superficial é controversa, pois a matriz orgânica exposta ao 

meio bucal está sujeita in vivo a determinadas condições que podem 

alterá-la ou removê-la, como a ação da escovação e a presença de 

colagenases (Schlueter et al., 2010). Além disto, clinicamente pode 

ocorrer a deposição de dentina esclerórica e frente à desmineralização 

promovida por episódios erosivos como forma de proteção ao tecido 

pulpar (Ganss et al, 2014), promovendo alterações na composição e 

morfologia dentinária. Deste modo, os resultados de estudos 

laboratoriais, embora sejam importantes para se estabelecer 

protocolos e comparações entre técnicas e produtos, devem ser 

criteriosamente analisados. Assim, são necessários mais estudos para 

estabelecer o papel dos episódios erosivos na adesão à dentina 

considerando as condições existentes na cavidade bucal, assim como 

estabelecer a viabilidade da matriz orgânica em tais condições para 

que protocolos de melhoria da adesão à dentina erodida possam ser 

efetivamente adotados.   
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 

 

Considerando-se as limitações deste estudo in vitro, 

pode ser concluído que a erosão associada ou não a abrasão não 

influencia significativamente os valores de RU à dentina ao utilizar-se 

sistemas adesivos universais, independentemente da técnica adesiva 

utilizada. O envelhecimento artificial afetou negativamente a 

resistência adesiva à dentina hígida, erodida e erodida/abrasionada nos 

grupos em que técnica de condicionamento total foi aplicada. A 

desproteinização com hipoclorito de sódio 10% aumentou os valores 

de RU e manteve a estabilidade adesiva à dentina erodida e 

erodida/abrasionada. 
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ANEXO A  

 

  
 

Figura 29 - Gráfico de probalidade normal dos resíduos 
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ANEXO B  

 

 
 

Figura 30 - Gráfico dos valores resíduo em relação aos valores ajustados. 


