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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a resistência de união através de teste de 

microtração (RUµT) e a observação do padrão de fratura através de análise com microscópio 

ótico (MO) de dois sistemas adesivos: XP Bond (Dentsply) e Prime & Bond NT (Dentsply), 

aplicados sobre dentina de dentes humanos com aplicação prévia de hipoclorito de sódio 

(NaOCl) a 10% e oxalato monopotássio mono-hidrogenado 3% (BisBlock - Bisco). Trinta e 

dois terceiros molares humanos hígidos recém extraídos tiveram suas coroas seccionadas no 

terço oclusal, próximo à junção amelo-dentinária, onde a dentina foi exposta e planificada 

usando lixas de SiC de granulação 600 através de uma politriz giratória refrigerada a água. 

Posteriormente os dentes foram separados aleatoriamente em 8 grupos a saber: G1 (XP) - XP 

Bond; G2 (XPH) – NaOCl 10% + XP Bond; G3 (XPO) - oxalato de potássio + XP Bond; G4 

(XPHO) – NaOCl 10% + oxalato de potássio + XP Bond; G5 (PB) Prime & Bond NT; G6 

(PBH) – NaOCl 10% + Prime & Bond NT; G7 (PBO) - oxalato de potássio + Prime & Bond 

NT, e G8 (PBHO) – NaOCl 10% + oxalato de potássio + Prime & Bond NT. Após a 

aplicação dos tratamentos, foram confeccionadas coroas com compósitos Esthet X (Dentsply), 

cor A-2. Essas coroas foram confeccionadas através de incrementos de 2 mm de espessura, 

com fotoativação de 20 s por incremento, até atingirem 6 mm de altura. Os dentes foram 

submetidos a ensaio de microtração e análise do padrão de fratura foi realizada através de 

MO. As fraturas foram classificadas como: adesiva, coesiva e mista. Os resultados obtidos, 

Média(DP) no ensaio de microtração (RUµT) foram: XP – 35,225(15,470)Aa, XPH – 

23,405(12,425)Ba, XPO – 15,492(9,168)Cb, XPHO – 16,389(11,108)Cb, PB – 

27,589(11,265)Ab, PBH – 25,457(12,044)Aa, PBO – 31,631(14,391)Aa e PBHO – 

26,263(8,912)Aa. Após análise estatística (Kruskal-Wallis, Dunn e Mann-Whitney, α=0,05), 

verificou-se que o adesivo XP Bond apresentou maior resistência de união (RU) que o Prime 

& Bond NT; O uso de NaOCl 10% e oxalato de potássio interferem negativamente no XP 

Bond e não causaram alterações na RU do Prime & Bond NT quando aplicados tanto 

conjuntamente como isolados. A análise microscópica do padrão de fratura mostrou que a 

maioria dos espécimes fraturou na interface adesiva. 

  

Palavras-chave: Adesivo dentinários; Colágeno; Hipoclorito de sódio; Oxalatos. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this in vitro study was to evaluate two adhesive systems: XP Bond (Dentsply) and 

Prime & Bond NT (Dentsply), applied on human tooth dentine with previous application of 

sodium hypochlorite (NaOCl) 10% and potassium oxalate (BisBlock - Bisco), by means of 

test of microtensile bond strength (µTBS), and standard of fracture analysis through optical 

microscope (OM). Thirty two non-carious human third molars were selected and had its 

oclusal enamel removed to produce flat dentin surface which was prepared using sandpapers 

(SiC) of granulation 600 through a politriz with the intention of standardize the smear layer. 

After that the teeth were divided in 8 groups: G1 (XP) - XP Bond; G2 (XPH) – 10% sodium 

hypochlorite + XP Bond; G3 (XPO) - potassium oxalate + XP Bond; G4 (XPHO) – 10% 

sodium hypochlorite + potassium oxalate + XP Bond; G5 (PB) - Prime & Bond NT; G6 

(PBH) – 10% sodium hypochlorite + Prime & Bond NT; G7 (PBO) – potassium oxalate + 

Prime & Bond NT, e G8 (PBHO) – 10% sodium hypochlorite + potassium oxalate + Prime & 

Bond NT. After the treatments had been performed, crowns with resin composite Esthet X 

(Dentsply), color A-2 were built. These crowns were done through increments of 2 mm of 

thickness, with photo polymerization of 20 s for increment, until reaching 6 mm of height. 

The samples then had been parted for the attainment of beams with transversal section of 0.8 

mm, to be performed under µTBS. The mechanical assay was carried through a machine of 

universal assay. The beams used in the microtensile test had been used later for the analysis of 

the standard of breaking through an OM. The results gotten in µTBS, Means(SD), were: XP – 

35.225(15.470)Aa, XPH – 23.405(12.425)Ba, XPO – 15.492(9.168)Cb, XPHO – 

16.389(11.108)Cb, PB – 27.589(11.265)Ab, PBH – 25.457(12.044)Aa, PBO – 

31.631(14.391)Aa and PBHO – 26.263(8.912)Aa. After the values had been submitted to the 

statistical analysis (Kruskal-Wallis, Dunn e Mann-Whitney, α=0.05), was verified that XP 

Bond had better bond strength than Prime & Bond NT (control groups), and the 10% NaOCl 

treatment and potassium oxalate usage had decreased the bond strength of XP Bond and did 

not cause any statistical interference on Prime & Bond NT, even its usage was either together 

or isolated.  The microscopic analysis of the breaking standard showed that almost all os 

specimens had adhesive fractures.  

 

Key words: Dental adhesives; Collagen; Sodium hypochlorite; Oxalates.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A complexidade do substrato dentinário, que apresenta um maior conteúdo de água e 

material orgânico que o esmalte, dificulta o processo de adesão, o que torna as restaurações 

com resina composta mais susceptíveis à degradação (De Munck et al., (2005). Outros fatores 

interferem na completa infiltração dos monômeros na camada de colágeno exposta pelo 

condicionamento ácido, como o excesso de água, ressecamento da superfície dentinária, e a 

presença da collagen smear layer deixando a interface adesiva susceptível à degradação 

hidrolítica (Sano et al., 1995; Nakabayashi et al., 1992, Spencer & Wang, 2002; Wang & 

Spencer, 2003). 

A permeabilidade dentinária permite a passagem de fluidos através de seus túbulos, 

provocando a lise protéica das fibras de colágeno que ficaram expostas após a 

desmineralização da dentina pelo condicionamento ácido e não foram totalmente cobertas 

pelos monômeros do adesivo, promovendo a degradação da interface adesiva (Tay, 2004), 

diminuindo a resistência de união entre a resina e a dentina com o passar do tempo 

(Hashimoto et al., 2000). 

A diminuição dessa permeabilidade, através da obliteração dos túbulos dentinários, tem 

sido indicada no tratamento da hipersensibilidade dentinária, sendo o oxalato monopotássio 

mono-hidrogenado a 3% uma das substâncias mais usadas para essa finalidade (Pashley, 

Livington, Greenhill, 1978). 

O oxalato de potássio ao reagir com o cálcio ionizado da dentina e dos túbulos 

dentinário promove a deposição de cristais de oxalato de cálcio na superfície dentinária e/ou 

no interior dos túbulos dentinários, bloqueando ou diminuindo sua embocadura, nesse sentido, 

com eficácia semelhante à smear layer, reduzindo de forma significativa a permeabilidade 

própria da dentina (Yiu, 2005). Adicionalmente, estudos de Markowitz e Kim (1985), 

confirmaram a informação de que íons potássio reduzem a sensibilidade neural da polpa em 

85,4%. 

Levando em consideração o papel do colágeno na resistência de união, estudos têm 

demonstrado que a camada de colágeno exposta após o condicionamento ácido não oferece 

contribuição quantitativa para a interface adesiva, sendo assim essa camada pode não ser 

crucial para o mecanismo de adesão entre a resina e a dentina (Vargas et al., 1997; Prati et al., 

1999). Sua remoção, logo após o condicionamento ácido pode trazer benefícios para a difusão 

da resina, pois esse procedimento aumenta a energia de superfície da dentina e ocasiona 

mudanças na sua composição deixando na sua superfície uma camada de mineral exposto. 
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Essa remoção pode ser realizada com a aplicação de hipoclorito de sódio (NaOCl) a uma 

concentração de 10%, durante 1 min, após o condicionamento ácido (Vargas, 1997). Além 

disso, esse procedimento diminuiria a sensibilidade da técnica adesiva, já que os 

procedimentos de secagem da dentina, tão importante na técnica convencional, teria papel 

secundário com a remoção do colágeno (Saboia et al., 2006) 

Tendo em vista a sensibilidade da técnica adesiva na obtenção da camada híbrida e a 

problemática da permeabilidade dentinária, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da 

remoção do colágeno e da aplicação de oxalato de potássio na resistência de união de dois 

sistemas adesivos convencionais de frasco único à dentina. Sendo assim, uma técnica adesiva 

que pudesse minimizar os problemas com a permeabilidade e falhas na técnica de obtenção da 

camada híbrida, seria interessante para aplicação clínica, otimizando os resultados. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

 2.1. Adesivos 

 

 Buonocore, 1955 indicou o uso de condicionamento ácido para otimizar a retenção da 

resina acrílica aos tecidos dentais. Foram inicialmente utilizadas duas técnicas: a) uma 

solução que continha a associação de fosfomolibdato a 50% com ácido oxálico a 10%; b) 

solução de ácido fosfórico a 85%. A aplicação desses métodos foi comparada ao grupo 

controle, onde foi usada água como substituto dos condicionadores e os resultados mostraram 

que as duas técnicas tiveram consideráveis melhoras na adesão da resina ao esmalte. No 

entanto no grupo que foi utilizado o ácido fosfórico como condicionador obteve-se melhor 

resultado, além de ter sua aplicação simplificada quando comparada ao ácido oxálico. O 

condicionamento na superfície do esmalte promoveu um aumento na área de superfície, 

permitindo um contato mais íntimo entre a resina e o esmalte, melhorando a adesão.  

 

 Bowen (1962) desenvolveu a Resina de Bowen, que consiste na união da resina 

epóxica com a resina acrílica, originando dessa forma, o Bis-GMA, que é a parte orgânica das 

primeiras resinas compostas, dando início uma nova fase na odontologia restauradora 

moderna. 

 

 Kidd (1976) em seus estudos definiu microinfiltração como a passagem de bactérias e 

seus produtos, fluidos, moléculas ou íons por entre a parede da cavidade e o material 

restaurador. E afirmou ainda que este era considerado o principal fator responsável por uma 

série de conseqüências que levavam a um prognóstico ruim para restaurações como por 

exemplo: cáries secundárias e recorrentes, descoloração tanto do dente como do material 

restaurador, hipersensibilidade dentinária, alterações pulpares e uma acelerada degradação de 

alguns materiais restauradores. O autor afirmou ainda, que alguns desses problemas seriam 

solucionados pelo uso de um material restaurador que fosse capaz de unir-se quimicamente ao 

substrato dentinário, formando assim um selamento perfeito e resistente à umidade do meio 

ambiente oral e às mudanças de temperatura. 

  

 Seguindo essa linha de pesquisa, Nakabayashi et al. 1982, avaliaram a união de 

adesivos à dentina, usando para isso a técnica de condicionamento ácido, desta vez os estudos 

estavam voltados principalmente para o substrato dentinário. Através de testes de tração, foi 
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realizada a avaliação da resistência de união de restaurações unidas ao esmalte e à dentina 

humana e bovina usando dois tipos de condicionadores: uma solução aquosa de ácido cítrico 

1% e cloreto férrico 1% (1:1) e outra solução de ácido cítrico 10% e cloreto férrico 3% (10:3). 

Um disco de resina acrílica foi cimentado sobre a superfície dental com dois diferentes 

monômeros: apenas monômero de MMA ou 5% de 4-META em MMA. Foi concluído que a 

adesão aos tecidos dentais ocorria devido à penetração dos monômeros dentro do substrato, e 

que a solução com proporção de (10:3) mostrou-se mais eficiente, aumentando os valores de 

resistência de união à tração tanto em esmalte como em dentina. 

 

 Dez anos após, em 1992, Nakabayashi observou através de microscopia eletrônica de 

varredura - MEV e também de transmissão - MET, dentes humanos tratados com soluções 

ácidas condicionadoras, dentre elas a solução com proporção de (10:3) e infiltradas com 

resina a base de 4-META/MMA-TBB. Nesse estudo foi possível verificar a presença de uma 

estrutura ácido resistente de aproximadamente 5 µ, intercalando a resina usada como material 

restaurador e a dentina, que era composto por um emaranhado de fibras colágenas e cristais de 

hidroxiapatita envolvidas pelo adesivo polimerizado. Essa estrutura foi denominada de 

camada híbrida. No entanto, foi também observado que em alguns casos não ocorria a 

completa infiltração dos monômeros no substrato dentinário, provavelmente em decorrência 

da difusibilidade do tecido e do colágeno que se apresentava colabado devido ao 

procedimento de secagem. Foi proposto, portanto, que um sistema adesivo que 

proporcionasse uma camada híbrida insolúvel, ácido resistente e com afinidade aos tecidos 

dentais seria fundamental para uma adesão estável e duradoura, diminuindo a micro-

infiltração e seus malefícios. 

 

 Sano et al. (1995) realizaram estudos com a intenção de avaliar a infiltração que 

ocorria na camada híbrida e para tanto usaram a técnica de nanoinfiltração tendo como 

marcador o nitrato de prata. Para tanto, cavidades Cl V com margens em esmalte e dentina 

foram restauradas com resina composta Silux Plus, usando como sistemas adesivos: All-Bond 

2 (Bisco), Superbond C&B (Sun Medical), Scotchbond Multi-Uso (3M), Clearfil Liner Bond 

System (Kuraray) e adesivo experimental autocondicionante KB-200 (Kuraray). Após a 

confecção das restaurações, os corpos de prova foram armazenados por 24 horas a 37oC e 

submetidos ao acabamento com pontas diamantadas ultrafinas em baixa rotação com 

refrigeração à água. Os dentes foram imersos em solução de nitrato de prata na concentração 

de 3 mol/L em ambiente escuro por 24 h, lavadas em água corrente por um minuto e imersas 



 
 

19

por oito horas em solução reveladora. As amostras foram então seccionadas com 0,5 mm de 

espessura e observadas através de microscopia eletrônica de transmissão - MET. Os dados 

obtidos foram analisados observando uma regra matemática S=p/L x 100, onde S é o valor 

obtido, p é a penetração do nitrato de prata e L é o comprimento total da parede da cavidade. 

Na análise não foi detectada fenda ou infiltração nas margens em esmalte. A maioria dos 

sistemas adesivos apresentou fendas nas margens em dentina, com exceção do Scotchbond 

Multi-Uso e o Clearfil Liner Bond System. No entanto observou-se a presença de infiltrado de 

prata em todos os sistemas adesivos, mesmo com ausência de fendas. Segundo os autores isso 

ocorria provavelmente pela presença de microporos abaixo da camada de adesivo, provocado 

pela contração de polimerização, permitindo com isso o acesso de fluidos bucais que 

degradavam a união. Foi concluído que mesmo sem a presença de fendas os sistemas 

permitiam a infiltração do corante. Essa nanoinfiltração ocorria devido à presença de espaços 

nanométricos na camada hibrida. 

 

 Pashley et al. (1993) observaram através de microscopia eletrônica de varredura – 

MEV, a superfície e sub-superfície da dentina fraturada (“sem” smear layer) e desgastada 

com ponta diamantada (“com” smear layer) e essas mesmas condições após condicionamento 

com ácido fosfórico 37% por 30 s, associados às técnicas úmida e secada com jato de ar. 

Antes do condicionamento, a abertura dos túbulos dentinários na dentina fraturada era 

evidente, enquanto no grupo com smear layer a embocadura dos túbulos não podia ser 

observada com nitidez. Após o condicionamento, quando a dentina era secada com jato de ar, 

observou-se colapso das fibrilas colágenas e diminuição dos espaços interfibrilares, 

dificultando a penetração do adesivo. Isso provavelmente ocorria devido à falta de água, não 

fornecer suporte tão eficiente como a hidroxiapatita para as fibrilas colágenas, dificultando a 

passagem dos monômeros e resultando em fibrilas colágenas expostas sem a proteção de 

adesivo. O condicionamento influenciava a difusão do adesivo dentro do substrato dentinário 

desmineralizado, podendo dificultar o preenchimento dos espaços deixados pelo conteúdo 

mineral removido. 

 

 Jacobsen e Söderholm (1995) estudaram a resistência de união sob influência do tipo 

de solvente empregado em primers dentinários, tempo de aplicação e grau de conversão de 

resinas contaminada por água. Dois primers contendo 35% de HEMA e 65% de água ou 

acetona foram aplicados por 30 ou 120 segundos sobre superfícies de dentina condicionada 

com ácido fosfórico a 10%. Sobre as superfícies foi aplicado um adesivo experimental 
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fotopolimerizado por 40 segundos e confeccionados cilindros de resina composta com 3,0 mm 

de diâmetro e altura. As amostras foram armazenadas em água a 37ºC por 30 dias. As 

amostras, para verificar o grau de conversão, foram confeccionadas com resina composta 

experimental e, a elas acrescentadas 6 diferentes quantidades de água: 0,08; 0,10; 0,20; 0,40 e 

0,80 ml. Como grupo controle, foram confeccionadas amostras sem adição de água. As 

amostras foram inseridas em matrizes e fotopolimerizadas por 180 s, e preparadas para 

Espectroscopia Infravermelha Transformada de Fourier (FTIR). Os resultados do teste da 

resistência ao cisalhamento mostraram que o primer à base de HEMA/acetona obteve valores 

de resistência de união estatisticamente superior ao primer à base de HEMA/água. O aumento 

do tempo de aplicação aumentou significativamente os valores de resistência de união para o 

primer à base de HEMA/água, mesmo assim o grupo diluído em acetona ainda apresentou 

valores estatisticamente superiores. A resistência de união para o primer à base de 

HEMA/acetona não foi alterada pelo tempo de aplicação. Os autores concluíram que o primer 

HEMA/acetona apresentou melhor difusão na malha de colágeno removendo a água existente 

entre as fibrilas. 

 

 Perdigão et al. (1996) realizaram um trabalho in vivo com a finalidade de investigar o 

comportamento de seis sistemas adesivos em união com o substrato dentinário usando para 

isso restaurações Cl I e observando a interface de união em MEV field-emission. Após o 

preparo das amostras que foram fixadas com glutaraldeído, observou-se que algumas 

amostras apresentaram áreas de adesão sem fendas, contudo todas apresentavam falta de 

união entre as zonas de transição e interdifusão dentina-resina. Esse fato, segundo os autores, 

acontecia provavelmente devido a presença de bolhas de ar ou devido o adesivo apresentar 

apenas finas camadas polimerizadas, confirmando assim o fato de que os adesivos não 

formam camadas uniformes sobre a dentina e a resina composta não penetra completamente 

nos túbulos dentinários. 

 

 Pashley & Carvalho (1997), em uma revisão da literatura, afirmaram que a smear 

layer era removida completamente da superfície dentinária, juntamente com os smear plugs, 

através do condicionamento ácido, e que esse procedimento aumentava o conteúdo de mineral 

na superfície condicionada facilitando assim a difusão do adesivo por entre as fibras de 

colágenos expostas. A essa difusão os autores denominaram de permeabilidade dentinária 

intertubular. A camada híbrida, portanto, é caracterizada segundo os autores, pela 

polimerização dos monômeros resinosos que penetram pelas fibras de colágeno e pelos 
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túbulos dentinários abertos após a remoção da smear layer, sendo responsável pela união à 

dentina. No entanto, as fibras de colágeno expostas pelo condicionamento ácido, seriam as 

responsáveis pela dificuldade de penetração do monômero do adesivo que fica mais 

prejudicado ainda quando a secagem do substrato é realizada excessivamente, causando o 

colapso dessas fibras, impedindo a total penetração do adesivo. Essa afirmação é feita com 

base na visível redução da resistência de união quando é feita a comparação entre as técnicas 

úmida e seca. Por outro lado se a superfície dentinária permanecer excessivamente úmida, a 

união pode ser comprometida devido à presença da água atuar na diluição do adesivo ou ainda 

ocupar o espaço físico que deveria ser ocupado pelo monômero do adesivo. 

 

 Shono et al. (1999) realizaram estudos com a intenção de avaliar o grau de degradação 

dos sistemas adesivos em relação à sua profundidade de aplicação. Três sistemas adesivos 

foram usados nesse estudo: MacBond (MB) (Tokuso Corporation, Japão), OneStep (OS) 

(Bisco, EUA) e Clearfil Liner Bond 2 (LB 2) (Kuraray, Japão), que foram aplicados na 

superfície oclusal seccionadas de trinta molares humanos. Para o grupo controle, cilindros de 

resina pré-polimerizados foram unidos dois a dois pela base usando os sistemas adesivos em 

estudo. Após 24 h foram confeccionados palitos com dimensões de 1x1x8 mm, através de 

cortes longitudinais realizados em uma cortadeira metalográfica e imediatamente realizados 

testes de microtração. Os resultados demonstraram que apenas nos grupos OS em dentina 

superficial, LB 2 em dentina superficial e o controle, a resistência de união sofreu redução 

com significância estatística. Segundo os autores essa diminuição foi ocasionada pela 

hidrólise das fibras de colágeno que não foram completamente envolvidas pelo adesivo. 

 

Em 1999, Tay et al. estudaram in vitro a ultra-estrutura da interface do adesivo Prime 

& Bond NT (Dentsply) com carga nanométrica de sílica coloidal com o objetivo de 

determinar a distribuição de partículas dentro da rede de colágeno e da camada híbrida. Vinte 

e quatro discos de dentina foram divididos em dois grupos e aplicados duas técnicas de 

condicionamento. Grupo 1, usando autocondicionante e Grupo 2, condicionado com ácido 

fosfórico 36% na forma de gel. Após o condicionamento uma única camada de adesivo foi 

aplicada e fotopolimerizada. Os discos de dentina unidos em pares foram processados para 

exame em microscópio eletrônico de transmissão (MET). Cortes não desmineralizados foram 

usados para a análise STEM/EDX com o objetivo de verificar a distribuição dos elementos 

pela interface resina-dentina. Além disso, quatro discos de dentina foram unidos com o 

adesivo genérico (HEMA / TBBO) 



 
 

22

para corar o colágeno e proteoglicanos ao exame em MET. Em ambos os grupos, as partículas 

ficaram aglomeradas na camada adesiva ao redor dos túbulos dentinários, mas não foram 

encontrados dentro dos espaços interfibrilares da camada híbrida. Análise por EDX mostrou 

distribuição predominante de silício (Si) dentro da camada adesiva e em torno dos túbulos. 

Fósforo (P) estava presente dentro da camada híbrida e camada adesiva no Grupo 2. Os 

autores concluíram que a agregação das nanopartículas dentro do adesivo resultava em 

aglomerados que eram grandes para infiltrar nos espaços interfibrilares da camada híbrida. A 

retenção de água no interior da matriz de colágeno desmineralizada também podia impedir a 

infiltração das nanopartículas. 

 

 Várias técnicas têm sido usadas para analisar a interface de união resina/dentina. Em 

2002, Wang & Spencer utilizaram a Microespectroscopia Confocal Raman para observar o 

grau de infiltração dos sistemas adesivos. Foram analisados: Scotchbond Multi-Uso Plus 

(3M), Single Bond (3M) e Prime & Bond NT (Dentsply). A análise se deu na interface 

adesiva com a técnica úmida. Foram coletados os espectros Raman do colágeno tipo I, de 

cada sistema adesivo isoladamente e de diferentes misturas dos sistemas adesivos com o 

colágeno para comparar com a espectroscopia obtida nas interfaces adesivo/dentina. Os 

resultados mostraram que ocorria uma diminuição na concentração à medida que aumentava a 

profundidade para os três sistemas adesivos e que dentre eles o Scotchbond Multi-Uso Plus 

apresentava a maior diminuição, seguidos pelos Single Bond e Prime & Bond NT. Segundo 

os autores, o fato da incompleta infiltração do monômero nas fibras de colágenos ocorria 

devido à composição e segregação das diversas fases dos materiais, e com isso a exposição 

das fibras de colágeno facilitava a degradação hidrolítica das mesmas. Os autores afirmam 

que a Microscopia Confocal de Raman é um método eficiente para quantificar a penetração 

dos adesivos na interface de união. 

 

Hashimoto et al., (2002) investigaram a correlação entre a resistência da união, modo 

de falha e quantidade de monômero infiltrado na dentina desmineralizada para as técnicas 

úmida e seca de adesão com dois sistemas adesivos à base de acetona (Prime & Bond NT + 

ácido fosfórico a 36%, DENTSPLY e One-Step + ácido fosfórico a 32%, BISCO). Para a 

técnica úmida, a dentina exposta foi condicionada por 15 s com o ácido pertencente ao 

respectivo sistema adesivo e a seguir lavado com jato de ar e água. Apenas o excesso de água 

foi removido e os adesivos aplicados de acordo com as recomendações do fabricante e 

fotopolimerizados por 10 s. As restaurações foram confeccionadas com 6 incrementos de 1,0 
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mm de espessura cada, com os compósitos AELITEFIL para o adesivo One-Step e Dyract AP 

para o Prime & Bond NT. Para a técnica seca, os mesmos procedimentos foram adotados, 

porém a secagem foi realizada com jato de ar por 5 s a uma distancia de 10 cm da superfície. 

O teste da resistência da união foi realizado 24 horas após o termino das restaurações. A 

classificação dos padrões de fratura foi realizada em MEV – Field Emission e divididos em 

cinco grupos: falha coesiva na resina, dentro do adesivo, no topo da camada híbrida, dentro da 

camada híbrida e na dentina desmineralizada. Dois cortes de cada dente perpendiculares à 

área de união foram utilizados para análise a laser Raman. Para o adesivo One-Step foi 

encontrada diferença estatística significativa entre as técnicas úmida (55,1+12,3 MPa) e seca 

(11,9 + 5,6 MPa). Prime & Bond NT não apresentou diferença estatística entre as técnicas 

úmida (39,1 + 21,1 MPa) e seca (32,7 + 17,9 MPa). O modo de falha mais freqüente foi no 

topo da camada híbrida. A analise de regressão mostrou aumento dos valores de resistência da 

união à medida que a área do topo da camada híbrida nas fraturas diminui, enquanto os 

demais tipos aumentam. A análise através do Raman mostrou infiltração estatisticamente 

superior na técnica úmida para ambos adesivos. 

 

Koshiro et al., (2005) avaliaram in vivo, através de MET, a degradação da 

ultraesturura da interface adesiva de dois sistemas adesivos: Unifil Bond (UB - GC), 

autocondicionante de dois passos, e Single Bond (3M) simplificados de passo único. 

Cavidades Cl V foram preparadas na face bucal de 14 dentes intactos de dois macacos e 

restauradas com resina Z250 (3M) usando os sistemas adesivos citados no estudo. Após um 

ano outros 10 dentes foram restaurados da mesma forma que os anteriores e usados como 

controle. Após 24 h os macacos foram sacrificados e os dentes usados para testes de 

microtração e análise microscópica. Para o grupo do Unifill Bond não foi encontrada 

diferença morfológica entre os tratamentos realizados em um ano e os de 24 h, já o grupo do 

Single Bond exibia sinais de degradação na interface adesiva, em particular a uma 

profundidade de 3µ na camada híbrida. Os autores concluíram então que a interface adesiva 

produzida pelo sistema adesivo simplificado de passo único era menos resistente à degradação 

que a produzida pelo sistema adesivo autocondicionante de dois passos. 

 

De Munck et al. (2005), em uma revisão de literatura, classificaram os adesivos 

quanto à necessidade de condicionamento ácido e do número de passos clínicos e avaliaram 

os métodos clínicos e laboratoriais para testar a durabilidade da resistência de união dos 

sistemas adesivos disponíveis, mostrando sua evolução. Os autores citam o teste de 
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microtração como o meio mais usual para testar a resistência da união apresentando valores 

em torno de 40 MPa. Esse teste juntamente com os métodos para acelerar o envelhecimento 

de restaurações in vitro, como ciclagem mecânica e armazenamento dos corpos-de-prova em 

água a 37ºC, tentam prever o comportamento de restaurações devido à dificuldade dessa 

modalidade de estudo. Foi possível predizer a longevidade dos adesivos com os ensaios 

laboratoriais. O modo de degradação in vitro mais efetivo foram os das micro amostras em 

água. Em três meses de armazenamento, todas as classes de 16 adesivos apresentaram sinais 

evidentes de degradação, semelhantes aos apresentados em degradações in vivo. 

  

2.2. Hipoclorito de sódio (NaOCl) 

 

 Gwinnett (1994) verificou a influência da superfície rica em colágeno da área 

desmineralizada na adesão de materiais restauradores ao tecido dental. Para o teste de 

resistência ao cisalhamento foram utilizados os sistemas adesivos: All Bond 2 com resina 

BisFil, Optibond Dual Cure com o compósito XRV e Adesivo Scotchbond Multi Uso com o 

compósito Z100. Para confecção das amostras os sistemas adesivos foram submetidos a 

diferentes tipos de condicionamento, ácido maléico a 10% por 15 s, ácido fosfórico a 10% por 

20 s, ácido nítrico a 2,5% por 60 s e ácido fosfórico a 10% por 20 s com a aplicação de 

NaOCl a 5% por 20 s. Após teste da resistência ao cisalhamento, não mostrou diferença 

estatística significante entre os grupos, apenas uma tendência aritmética de menores valores 

para o grupo com o sistema Scotchbond Multi Uso condicionado com ácido maléico. O autor 

concluiu que quando a técnica úmida é utilizada para realização do procedimento adesivo, não 

é necessário utilizar o passo da desproteinização para aumentar a resistência da união dos 

materiais restauradores à dentina. 

 

Uno & Finger (1995) avaliaram o efeito da desproteinização com NaOCl a 10% sobre 

a resistência da união, adaptação marginal e morfologia da interface adesiva em dentes 

humanos com o sistema adesivo Gluma/Pekafil. A dentina das faces proximais ou vestibular 

foram expostas, e sobre elas realizados os seguintes tratamentos: grupo 1 (controle) – 

condicionamento com ácido fosfórico a 20% por trinta segundos, lavagem com água 
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deionizada e secagem com leves jatos de ar. Os procedimentos adesivo e restaurador seguiram 

as recomendações do fabricante. O grupo 2 foi condicionado da mesma forma e o NaOCl foi 

aplicado com bolinha de algodão por 60 s e os demais procedimentos foram realizados da 

mesma forma do grupo controle. O grupo 3 seguiu os mesmos passos do grupo 2, diferindo 

apenas no agente condicionante, uma solução de ácido fosfórico a 20%, com o objetivo de 

avaliar a influência do espessante do ácido gel sobre o procedimento adesivo. As amostras 

foram imersas em água destilada a 37ºC por 24 h. Após o teste de cisalhamento as medias da 

resistência da união foram: grupo 1 – 12,7 MPa, grupo 2 – 16,6 MPa e grupo 3 – 15,4 MPa. A 

análise de variância não demonstrou diferença estatística significante entre os grupos. Ao 

MEV, o grupo controle apresentou falha adesiva na camada híbrida ou entre ela e a resina. 

Nos grupos desproteinizados as fraturas ocorreram na base dos tags. A avaliação da adaptação 

marginal das técnicas adesivas foi realizada pela restauração de cavidades com 3,0mm de 

diâmetro por 1,5 mm de profundidade com margens em dentina. Três grupos (n=10) foram 

confeccionados com a mesma técnica descrita e avaliados em microscópio óptico com 

aumento de 800 vezes. Os grupos desproteinizados não diferiram entre si, enquanto o controle 

apresentou resultados significativamente melhores, que foram atribuídos à presença do 

colágeno e camada híbrida que apresentaram menor módulo de elasticidade, absorvendo as 

tensões geradas pela contração de polimerização. Um material com maior módulo de 

elasticidade estaria mais sujeito a fraturar-se sob essa tensão. 

 

Vargas et al., (1997) realizaram o teste de resistência ao cisalhamento e exame ao 

MEV para avaliar a influência da desproteinização sobre a resistência da união e a 

ultraestrutura da interface resina dentina. Para o teste de resistência da união ao cisalhamento 

superfícies mesial e distal de 28 terceiros molares extraídos foram separados em 4 grupos 

(n=14). Para o grupo 1 foi aplicado condicionamento com ácido fosfórico a 37%, lavado, seco 

e o adesivo Scotchbond Multi Uso foi aplicado de acordo com as recomendações do 

fabricante. O grupo dois seguiu os mesmos passos, porém solução de NaOCl a 5% foi 

aplicado por dois minutos após o condicionamento ácido e ambos os grupos foram 

restaurados com o compósito Z100. Os mesmos procedimentos realizados para os grupos 1 e 

2 foram aplicados ao sistema adesivo All-Bond 2 para os grupos 3 e 4 respectivamente, 

seguindo as recomendações do fabricante. As amostras receberam 300 ciclos térmicos com 

temperatura entre 5ºC e 55ºC, e foram testadas em máquina universal de ensaio. Os mesmos 

tratamentos foram realizados em oito discos de dentina preparados para observação em 
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microscópio eletrônico de varredura. O teste da resistência ao cisalhamento apresentou os 

seguintes valores: para o adesivo Single Bond (controle) - 17,37 MPa, com a aplicação do 

NaOCl - 16,83 MPa e para o All-Bond 2 (controle) – 14,43 MPa e com a aplicação do NaOCl 

– 17,06 MPa. Apenas o adesivo All-Bond 2 diferiu estatisticamente dos demais. A análise em 

microscopia eletrônica de varredura – MEV mostrou maior número de anastomoses do 

adesivo onde o colágeno foi removido. Os adesivos aplicados nas superfícies desproteinizadas 

mostraram ausência da camada híbrida. Os autores concluíram que a camada híbrida não foi 

essencial para a união adesiva da dentina, os espaços deixados pela dificuldade do adesivo 

penetrar na rede de fibrilas colágenas comprometia a durabilidade da adesão. 

 

Inai et al. (1998), com o objetivo de determinar a influência da aplicação do 

hipoclorito de sódio para remoção do colágeno da superfície da dentina condicionada com 

ácido fosfórico, submeteram ao teste de cisalhamento quatro adesivos comerciais: Prime & 

Bond 2.1, One-Step, Scotchbond MP Plus e Single Bond, e um adesivo autocondicionante 

experimental: TMG-8. Cada sistema foi utilizado com três procedimentos: grupo 1- seguindo 

as recomendações dos fabricantes; grupo 2- aplicação de hipoclorito de sódio (NaOCl) sem o 

condicionamento ácido; grupo 3- aplicação do NaOCl após condicionamento ácido, menos 

para o TMG-8, realizado após o tratamento, por ser autocondicionante. O teste foi realizado 

após 24 h de armazenamento em ambiente de umidade relativa de 100% a 37ºC. Amostras 

representativas com cada tipo de superfícies foram examinadas ao microscópio eletrônico de 

varredura. O sistema adesivo Prime & Bond 2.1 tratado com NaOCl após o condicionamento 

ácido apresentou valor de resistência ao cisalhamento maior que os demais grupos, que não 

diferiram entre si. As superfícies tratadas com NaOCl após o condicionamento ácido 

apresentaram maior número de porosidades. Maior preenchimento das irregularidades 

dentinárias foi observado com Prime & Bond 2.1, com maior formação de tags em relação aos 

outros adesivos, que apresentaram também maior quantidade de fendas. 

 

Para avaliar o efeito da remoção do colágeno pelo NaOCl e a morfologia de 

superfícies da dentina, Prati et al. (1999) testaram quatro sistemas adesivos associados a 

tratamentos da dentina: a- H3PO4 a 35% por 20 s; b: H3PO4 a 35% por 20 s + NaOCl a 1,5% 

por 2 min; c- NaOCl a 1,5% por 2 min, sobre a smear layer; d- NaOCl a 10% por 2 min. 
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Após o teste de cisalhamento, os resultados para os sistemas adesivos foram: Scotchbond MP 

(16,1 MPa) e Single Bond (14,9 MPa) seguidos do Optibond FL (12,7 MPa) e Prime & Bond 

2.0 (10,3 MPa). No grupo tratado com NaOCl após o condicionamento houve diminuição 

significativa nos valores de resistência de união para os sistemas adesivos Scothbond MP (9,6 

MPa) e Single Bond (10,6 MPa); o sistema adesivo Prime & Bond 2.0 não apresentou 

melhora estatisticamente significativa (11,3 MPa), enquanto Optibond FL apresentou os 

maiores valores de resistência de união (17,9 MPa). O grupo tratado apenas com NaOCl não 

apresentou diferença morfológica quando comparado à dentina não condiciona. O tratamento 

quatro apresentou um tipo de união resina-dentina não usual, a qual os autores chamaram de 

“camada híbrida inversa”. A união ocorria sobre o tecido mineralizado, com o adesivo 

preenchendo os espaços antes ocupados pela rede de colágeno. A maior abertura da 

embocadura dos túbulos e canais laterais evidentes também foi observada. Os autores 

concluíram que, embora nem todos os sistemas adesivos necessitem do colágeno para 

alcançarem altos valores de resistência de união, mais estudos são necessários para a 

utilização dessa técnica. 

 

Toledano et al., (1999) testaram a influência do condicionamento e da 

desproteinização sobre a rugosidade e a molhabilidade da dentina superficial e profunda. Para 

a medição do ângulo de contato foi utilizada a técnica do axisymmetric drop shape analysis 

contact diameter (ADSA-CD) a partir do software de mesmo nome. A rugosidade foi 

verificada com um perfilômetro em duas diferentes profundidades. No grupo 1, dez gotas de 

água deionizada de 0,3 µL foram colocadas com micropipeta Eppendorf sobre a dentina ainda 

com a presença de smear layer. As superfícies foram condicionadas com ácido fosfórico a 

35% por 15 s e lavadas por 10 s e outras dez gotas de água deionizada foram aplicadas. Após 

a medição dos ângulos de contato foi aplicada uma gota do Primer do sistema Scotchbond 

Multi-Uso para medição do ângulo de contato. No grupo 2, os mesmos procedimentos foram 

realizados excetuando a aplicação do NaOCl a 5% por 2 minutos após o condicionamento 

ácido, e após a desproteinização as amostras foram novamente lavadas por dez segundos. 

Após a medição do ângulo de contato nas duas situações os dentes foram novamente 

seccionados 800±100 µm abaixo do corte original para se verificar as mesmas medições em 

dentina profunda. A medição das rugosidades da dentina superficial e profunda foi verificada 

antes das medições do ângulo de contato. Para cada amostra 5 diâmetros foram mensurados, 

com o perfilômetro regulado com valores de corte de 0,8 mm. O ângulo de contato da água 
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diminuiu na dentina condicionada quando comparada à coberta por smear layer independente 

da profundidade. Na comparação entre dentina condicionada e desproteinizada, os resultados 

não diferiram para a dentina superficial, mas na dentina profunda os ângulos de contato foram 

estatisticamente inferiores para o substrato desproteinizado. Para o primer os valores também 

não diferiram na dentina superficial, mas na dentina profunda os ângulos de contato foram 

estatisticamente inferiores para o substrato desproteinizado. Os autores observaram que o 

condicionamento ácido aumentou os valores de rugosidade em dentina superficial e profunda. 

Quando a dentina profunda foi condicionada e desproteinizada a rugosidade não foi afetada, 

entretanto, o mesmo tratamento resultou em diminuição da rugosidade para a dentina 

superficial. Essas diferenças podem ser em função da anatomia e energia de superfície dos 

constituintes da dentina. O condicionamento ácido aumentou a molhabilidade da dentina 

devido ao aumento da rugosidade e abertura dos túbulos dentinários. Em contrapartida, a 

desproteinização aumentou a molhabilidade, mas não aumentou a rugosidade. As diferenças 

entre as profundidades de dentina foram em função de suas diferenças químicas e 

morfológicas. 

 

Prati et al. (1999) avaliaram o efeito do hipoclorito de sódio (NaOCl) na remoção do 

colágeno examinando a morfologia da camada híbrida e medindo a resistência de união ao 

cisalhamento de quatro sistemas adesivos: Scotchbond MP (3M); Single Bond (3M); Prime & 

Bond 2.0 (Dentsply) e Optibond FL (Kerr). Para isso foram estudados os seguintes 

tratamentos de dentina: 1) discos de dentina tratados com ácido fosfórico a 35% (PA) por 20 

s; 2) ácido fosfórico seguido de NaOCl 1,5% por 2 min ; 3) ácido fosfórico seguido de NaOCl 

10% por 2 min. A análise através do MEV mostrou que as fibras de colágeno foram 

totalmente removidas quando se usou o NaOCl mostrou também que o diâmetro e o tamanho 

dos túbulos dentinários e o número de túbulos laterais aumentaram com a desproteinização. 

Eles afirmaram ainda que a aplicação do NaOCl sobre a smear layer não modificou 

significativamente sua morfologia. Os resin tags foram alargados após o condicionamento 

ácido e tratamento de desproteinização do que simplesmente com condicionamento ácido. A 

camada híbrida só foi observada nos tratamento que tinham apenas condicionamento ácido. 

Quando comparado com os grupos com apenas o condicionamento ácido, a resistência de 

união diminuiu nos espécimes que foram utilizados o tratamento de desproteinização 

juntamente com os sistemas adesivos Scotchbond MP e Single Bond, no entanto aumentaram 

quando os adesivos usados foi o Optibond FL e não alterou quando o adesivo foi o Prime & 

Bond 2.0. Quando o NaOCl foi aplicado por 120 h, a análise morfológica mostrou a produção 
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de um tipo de infiltração de resina na dentina mineralizada que foi chamada pelos autores de 

camada híbrida reversa, a qual poderia explicar o mecanismo de união da resina na dentina 

tratada com o NaOCl . Os autores chegaram à conclusão de que o condicionamento ácido 

provoca a exposição de fibras colágenas que podem colabar e interferir na resistência de união 

das resinas. O condicionamento ácido seguido de aplicação de NaOCl pode aumentar a 

resistência de união através da formação da camada híbrida reversa, o que representaria uma 

nova proposta de retenção micromecânica apesar de não ser ainda recomendada para uso 

clínico. 

 

Saboia et al. (2000) testaram a resistência da união ao cisalhamento de dois sistemas 

adesivos de frasco único, Prime & Bond 2.1 (PB), diluído em acetona e Single Bond (SB), 

diluído em etanol e água, utilizando a técnica adesiva convencional e de remoção de colágeno 

com o uso de solução aquosa de NaOCl a 10%. Nos grupos controle, os sistemas adesivos 

foram utilizados de acordo com as recomendações do fabricante, enquanto nos grupos 

experimentais, o NaOCl foi aplicado durante um minuto, lavado por trinta segundos e as 

superfícies secadas com bolinhas de algodão. O teste de resistência da união ao cisalhamento 

foi aplicado com velocidade de 0,5 mm/min. Não houve diferença estatística entre os grupos 

controles mas houve uma redução significativa na média do grupo que utilizou SB + NaOCl, 

enquanto PB + NaOCl apresentou aumento significativo no valor da resistência de união. Os 

autores afirmaram que isso pode ser devido à difusão mais lenta dos sistemas adesivos 

diluídos em etanol e água em comparação aos diluídos em acetona. Assim, SB não teria 

preenchido as micro porosidades deixadas pelo hipoclorito na superfície da dentina, enquanto 

PB além da difusão mais rápida teria maior capacidade de remover a água remanescente, 

promovendo melhor adaptação à superfície da dentina. 

 

Toledano et al., (2000) avaliaram a microinfiltração nas interfaces resina-dentina e 

resina-esmalte em cavidades classe V tratadas ou não com solução de NaOCl a 5% por 2 min 

e restauradas com adesivo Prime & Bond 2.1 (PB2.1) e compósito Prisma TPH, cor A3. Após 

500 ciclos térmicos com temperatura entre 5ºC e 55ºC, as amostras foram imersas por 24 h 

em solução aquosa de fuscina básica a 0,5%. As margens em esmalte apresentaram em menor 

grau de microinfiltração quando comparadas às margens em dentina, que não diferiram entre 
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si independentes do tratamento. Os autores destacaram a presença do monômero acídico 

fosfonado (PENTA) na composição do PB2.1 que deveria compensar a contração de 

polimerização devido a sua interação com o cálcio da dentina desproteinizada. O exame ao 

MEV revelou a presença de fenda nas margens em dentina em ambos os tratamentos. Os 

autores afirmaram que nos grupos desproteinizados a fina espessura da camada de adesivo 

provavelmente não foi suficiente para compensar a tensão gerada pela contração, concluindo 

que, sob as condições do estudo, a infiltração marginal para adesivos diluídos em acetona não 

dependia da integridade da malha de colágeno exposta pela dentina desmineralizada. 

 

Perdigão et al. (2000) questionaram se a presença da camada de fibras de colágeno 

exposta pelo condicionamento ácido seria realmente fundamental da resistência de união dos 

adesivos dentinários, para isso realizaram um estudo em que avaliaram o efeito do uso do 

hipoclorito de sódio (NaOCl) na remoção do colágeno, antes da aplicação do sistema adesivo. 

As faces vestibulares de oitenta incisivos bovinos foram desgastadas e polidas até a exposição 

da dentina. Dois sistemas adesivos: Prime & Bond NT (Dentsply) e Single Bond (3M) foram 

avaliados no estudo. Os dentes foram divididos aleatoriamente em dois grupos (n=40) com 

quatro tratamentos: 0s(controle), 15 s, 30 s e 60 s . Após o condicionamento ácido e lavagem 

da superfície dentinária, foi aplicado uma gota NaOCl 10% (gel) e deixado agir pelo tempo 

determinado dos tratamentos estudados.  Após isso a dentina foi lavada e aplicada o sistema 

adesivo pela técnica úmida, de acordo com as instruções do fabricante. Posteriormente resina 

composta foi aplicada e polimerizada na dentina e após 24 h em água a uma temperatura de 

37oC os espécimes foram submetidos à termociclagem de 500 ciclos em banhos alternados de 

5oC e 55oC, quando então o ensaio de cisalhamento foi aplicados nos espécimes. Os mesmos 

grupos e tratamentos foram avaliados em MET através de espécimes preparados em dentina 

de terceiros molares humanos. Os resultados demonstraram que à medida que se aumentava o 

tempo de aplicação do NaOCl, diminuía a força de resistência de união dos espécimes. Para o 

Single Bond com a aplicação de 60 s ocorreu uma diminuição de 38% na resistência de união 

em comparação com o grupo controle. Já para o Prime & Bond NT ocorreu uma diminuição 

de 31% com aplicação de 60 s, comparado com o controle. Na análise morfológica dos 

espécimes foi verificado que apesar da desproteinização, o Single Bond permanecia com 

fibras colágenas, apesar da redução na quantidade à medida que se aumentava o tempo de 

aplicação do NaOCl, ou seja, o espaço interfibrilar aumentava à medida que aumentava o 

tempo de desproteinização.  Para o Prime & Bond NT, a manutenção da camada híbrida foi 

mantida nos tempos de 15 s e 30 s, mas quando o tempo foi de 60 s a camada híbrida perdeu 
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sua aparência de arranjo fibrilar. No entanto alguns espécimes mostraram ausência total de 

camada híbrida. Os autores concluíram então, que a presença de fibras de colágeno expostas 

pelo condicionamento ácido, realiza um papel fundamental no mecanismo de adesão dos 

sistemas adesivos estudados e que o envolvimento das fibras de colágeno pelos monômeros 

devem ainda ser considerados o melhor mecanismo de união para a dentina. 

 

Cederlund et al., (2002) avaliaram o papel das fibras colágenas na adesão à dentina. 

Para isso, quarenta e cinco terceiros molares humanos extraídos foram divididos em cinco 

grupos e receberam os seguintes tratamentos: G1- condicionamento com EDTA gel a 24%; 

G2- EDTA gel a 24% + NaOCl a 10%; G3- condicionamento com ácido fosfórico a 32%; G4- 

ácido fosfórico a 32% + NaOCl a 10%. A adesão foi feita com o sistema adesivo All Bond 2. 

Cada um desses grupos continha dez amostras, em que cinco foram utilizadas para o teste de 

cisalhamento e cinco para observação da morfologia de superfície em microscópio eletrônico 

de varredura. O grupo 5 não recebeu tratamento, sendo utilizado apenas para observação em 

MEV. O grupo condicionado com EDTA apresentou remoção superficial da smear layer e da 

abertura dos túbulos dentinários e considerável cobertura de fibras colágenas, sendo a 

resistência de união de MPa 13,3±1,9. O grupo que recebeu o tratamento com NaOCl após o 

EDTA teve a rede de colágeno removida, apresentou morfologia granulada e a resistência ao 

teste de cisalhamento foi de MPa 6,5±1,5. O terceiro grupo tratado apenas com o ácido 

fosfórico também apresentou superfície com aparência granulosa, algumas fibras colágenas 

expostas nas aberturas dos túbulos dentinários e os valores médios de resistência de união 

foram de MPa 10,4±3,4. O grupo 4, que associou condicionamento com ácido fosfórico ao 

tratamento com NaOCl apresentou a remoção total do colágeno visível e a maior abertura dos 

túbulos dentinários, além da abertura de canais laterais secundários e anastomoses. Os valores 

médios de resistência de união foram de MPa 7,4±1,1. Nas 60 amostras, apenas cinco falhas 

coesivas em dentina foram registradas, quatro no grupo 1 e apenas uma no grupo 3. No grupo 

5, observou-se apenas a camada de lama dentinária. Com exceção dos grupos 2 e 4, os demais 

diferiram estatisticamente. Os autores concluíram que quanto maior e mais íntegra se 

apresentar rede de colágeno, maior será os valores de resistência da união para o All Bond 2. 

 

Toledano et al. (2002) utilizaram o teste de resistência de união ao cisalhamento para 

determinar a influência da aplicação do NaOCl em dentina, média e profunda. No grupo 

controle, com 20 amostras contendo dentina superficial e profunda, o adesivo Prime & Bond 

2.1 foi aplicado de acordo com as recomendações do fabricante. No grupo experimental após 
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a lavagem do condicionamento ácido foi aplicada a solução de NaOCl a 5% por 2 min, lavado 

com água destilada e o sistema adesivo aplicado nas mesmas condições do grupo anterior. 

Entre os grupos controle os valores de resistência ao cisalhamento foram maiores para a 

dentina superficial. Após a aplicação do NaOCl, a dentina superficial não apresentou 

diferença estatística significante, mas para a dentina profunda foi observado aumento 

significativo da resistência de união. Isso foi atribuído às diferenças morfológicas da dentina 

em função da profundidade a do tratamento aplicado, além da composição do adesivo, 

sugerindo que a contribuição da camada híbrida para resistência da união varia de acordo com 

a profundidade da dentina e do tratamento aplicado. 

 

Yiu et al. (2002) avaliaram o relacionamento existente entre nanoinfiltração e a 

oxidação do substrato dentinário ocasionada pelo NaOCl. Dois sistemas adesivos de frasco 

único foram usados nesse estudo: One Step (Bisco), um adesivo diluído em acetona e Gluma 

Comfort Bond + Desensitizer (GCB - Heraeus Kulzer), um adesivo diluído em álcool. Cada 

adesivo do estudo consistia de três grupos experimentais (n=10). De cada grupo, oito dentes 

foram restaurados e usados para teste de micro-tração, enquanto os outros dois foram 

preparados para avaliação de nanoinfiltração através de MET. Os tratamentos consistiam de: 

1) apenas condicionamento ácido, 2) condicionamento ácido seguido de aplicação de NaOCl 

5% por 10 min, 3) condicionamento ácido seguido de aplicação de NaOCl 5% por 10 min e 

finalmente aplicado ascorbato de sódio 10% por 10 min. Os resultados mostraram que para os 

dois sistemas adesivos a resistência de união foi diminuída significativamente após a 

aplicação do NaOCl mas voltaram a aumentar quando o ascorbato de sódio foi usado. Na 

avaliação de nanoinfiltração o estudo mostrou alteração do padrão de infiltração da camada 

híbrida de vertical para horizontal e mostrou também que a nanoinfiltração diminuiu 

consideravelmente em todos os materiais testados, após a aplicação do ascorbato de sódio. Os 

autores afirmaram ainda que resíduos de NaOCl observados dentro das porosidades da 

dentina mineralizada podiam resultar na incompleta polimerização do adesivo, 

comprometendo a resistência de união. 

 

Osorio et al., (2002) avaliaram o efeito do tratamento (NaOCl) na adesão dentinária 

por meio do ângulo do contato (AC), da resistência de união (teste de cisalhamento), e da 

análise de nano-infiltração através de microscopia eletrônica de transmissão – MET. molares 

humanos foram secionados para exposição superfícies dentinária e foram condicionadas com 

ácido fosfórico 35% e em seguida tratados com NaOCl 5% por 2 min antes da aplicação do 
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único adesivo Single Bond. Os resultados mostraram que os valores do AC diminuíram após 

condicionamento ácido e ainda mais após o tratamento com NaOCl. O tratamento de NaOCl 

apresentou uma resistência de união menor que o tratamento com condicionamento ácido e os 

valores da nano-infiltração eram similares entre os tratamentos. O NaOCl não removeu 

completamente a matriz do colágeno. As interações químicas adversas poderiam ter ocorrido 

entre a matriz de colágeno restante e/ou a dentina mineralizada após o tratamento de NaOCl. 

Ao autores afirmam que não há nenhuma vantagem adicional em usar o tratamento de NaOCl 

com o adesivo Single Bond. 

 

Mountouris et al. (2004) analisaram a composição molecular e a morfologia da 

superfície da dentina tratada e coberta com smear layer. Amostras da dentina de quatro 

molares humanos extraídos foram preparadas e dividas em dois grupos. Todas as amostras 

foram submetidas à Espectroscopia Infravermelha Transformada de Fourier (FTIR). Em 

seguida, as amostras foram polidas com lixas de Si de granulação de 320 a 600 para 

padronização da smear layer, e o espectro foi registrado novamente. O grupo A foi 

condicionado com ácido fosfórico a 35% por 20 s, lavado com água por 10 s e seco com ar 

por 2s para evitar a desidratação excessiva, e novamente o espectro registrado. As superfícies 

foram tratadas com solução de NaOCl a 5% em peso por volume, friccionada sobre a 

superfície da amostra por zero, 5, 10, 20, 30, 40, 60, e 120 s. A cada intervalo, as amostras 

foram lavadas e o espectro novamente registrado. O grupo B foi analisado pelo FTIR nas 

mesmas condições, e o tratamento com o NaOCl foi realizado em aplicações de zero, 20, 40, e 

120 s, diretamente sobre a smear layer. As amostras foram examinadas por meio da 

microscopia de força atômica (AFM). Ambos os grupos apresentaram redução da matriz 

orgânica após o tratamento com NaOCl, mas este não afetou os carbonatos e os fosfatos. Para 

o grupo A observou-se uma desproteinização mais lenta, com pico em 120 s em que 

excessivas porosidades foram observadas. Os túbulos dentinários foram visíveis a partir de 40 

s de tratamento. No grupo B, extensa desproteinização foi observada aos 10 s de tratamento, 

mantendo-se estável entre 30 e 40 s para atingir o pico aos 120 s, em que foi observado 

aumento no diâmetro dos túbulos, na porosidade da dentina intertubular e da rugosidade e 

uma diminuição de área da dentina intertubular. Ambos os grupos apresentaram valores 

similares de desmineralização e de remoção da smear layer em 40 s de tratamento. 
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Santos et al. (2005) avaliaram o efeito de 500.000 ciclos mecânicos com carga de 100 

N sobre um sistema adesivo diluído em etanol e água, aplicado sobre dentina desmineralizada 

e desproteinizada. Sessenta dentes bovinos divididos em quatro grupos receberam os 

seguintes tratamentos: grupo 1 – condicionamento ácido (CA); grupo 2 – CA + ciclagem 

mecânica; grupo 3 – CA + NaOCl e grupo 4 – CA + NaOCl + ciclagem mecânica. O sistema 

adesivo Single Bond foi utilizado segundo recomendações do fabricante. A desproteinização 

foi realizada com solução de NaOCl a 10% aplicada por 1 min. Após o teste de resistência ao 

cisalhamento, não houve diminuição estatisticamente significante do valor da resistência de 

união para o grupo ciclado sem NaOCl em comparação ao grupo controle. O grupo 

desproteinizado sem ciclagem mecânica não diferiu estatisticamente dos grupos onde a 

técnica adesiva convencional foi testada, porém, o grupo desproteinizado com ciclagem 

mecânica teve a resistência de união significativamente diminuída. A desproteinização parece 

melhorar a resistência de união apenas para adesivos diluídos em acetona. Isso pode ser 

função do não preenchimento dos espaços nanométricos deixado pelo NaOCl na superfície da 

dentina, devido à difusão mais lenta dentro da dentina dos adesivos diluídos em etanol e água. 

O baixo pH do SB seria outro fator que contribuiu negativamente para a resistência de união, 

já que o segundo condicionamento da superfície desproteinizada foi considerada importante 

pelos autores. Outro fator apontado como possível responsável pela perdiminuição da 

resistência de união era uma possível oxidação causada pelo NaOCl na superfície da dentina. 

Foi concluído que a camada hibrida parece ser importante para a durabilidade da adesão. 

 

Vongphan et al. (2005) também avaliaram o uso do ascorbato de sódio na resistência 

de união quando usado na dentina tratada com hipoclorito de sódio (NaOCl). Trinta terceiros 

molares foram cortados horizontalmente para expor o corno pulpar. O teto da câmara e o 

tecido pulpar foram removidos. Os dentes foram então divididos em quatro grupos de cinco 

espécimes a serem tratados com as seguintes substâncias: Grupo 1 - irrigado com água por 10 

min; Grupo 2 - irrigado com NaOCl 5,25% por 10 min; Grupo 3 - irrigado com NaOCl 5,25% 

por 10 min e então secado com pelota de algodão e lavado com água destilada por 10 min; 

Grupo 4 - irrigado com NaOCl 5,25% por 10 min, secado com pelota de algodão e finalmente 

lavado com ascorbato de sódio 10% por 10 min; Grupo 5 - irrigado com NaOCl 5,25% por 10 

min, secado com pelota de algodão seguido de aplicação de ascorbato de sódio 10% por 10 

min e finalmente secado com pelota de algodão e lavado com água destilada por 10 min. Após 

os tratamento os espécimes tiveram as câmaras pulpares restauradas usando sistema adesivo 
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Single Bond (3M) e resina Z250 (3M) quando então foram deixados imersos em água 

destilada por 24 h a uma temperatura de 37oC antes de se aplicar o teste de microtração. Os 

resultados do teste de micro-tração mostraram que o grupo 2 apresentou valores mais baixos 

que o grupo 1, enquanto não houve diferença entre os grupos 2 e 3. O grupo 4 apresentou 

maior resistência de união que o grupo 2 mas no entanto não apresentava diferença 

significativa com o grupo 5 e o grupo 2. Os autores chegaram à conclusão de que o NaOCl 

diminuía significativamente a resistência de união do adesivo estudado quanto o 

condicionamento ácido foi aplicado antes. E que a aplicação do ascorbato de sódio após o uso 

do NaOCl aumentava a resistência de união novamente aos níveis anteriores à 

desproteinização. 

 

Em 2005, Montes et al. estudaram as características morfológicas da dentina após 

condicionamento ácido seguido ou não pelo tratamento com NaOCl a 10% ao MEV. O grupo 

1, controle, não recebeu tratamento, sendo observado com smear layer; o grupo 2 foi 

condicionado com ácido fosfórico a 37% por 15 s; o grupo 3 condicionado com ácido 

fosfórico por 15 s, seguido pela aplicação do NaOCl por 60 s, no grupo 4 o NaOCl foi 

aplicado diretamente sobre a smear layer por 60 s. Nos grupos 5 e 6, a dentina foi tratada com 

o primer acídico do sistema autocondicionante Clearfil SE Bond por 20 s, sem e com a 

aplicação do NaOCl por 60 s respectivamente. No grupo onde o NaOCl foi aplicado sobre a 

smear layer não foram encontradas diferenças morfológicas quando comparadas com o grupo 

1 (controle) nos cortes transversais. Nos cortes longitudinais houve redução na espessura da 

smear layer. No grupo 2 observou-se a completa remoção da smear layer, exposição das 

fibrilas colágenas e o alargamento dos túbulos dentinários. No corte longitudinal os túbulos 

apresentaram padrão em forma de funil. No grupo 3, onde após o condicionamento foi 

aplicado o NaOCl observou-se a remoção total do colágeno, e a superfície da dentina 

apresentou maior número de irregularidades com maior abertura dos túbulos dentinários, entre 

3 e 5 µm e formato afunilado. O grupo tratado com o primer o sistema Clearfil SE Bond 

mostrou remoção da smear layer com remoção parcial dos smear plugs. Quando o NaOCl foi 

aplicado sobre a dentina tratada com o primer do Clearfil SE Bond a principal alteração foi a 

dissolução dos smear plugs, confirmadas pelo corte longitudinal. Os autores concluíram que a 

morfologia de superfície da dentina era modificada de acordo com o tratamento aplicado, o 

que podia influenciar o procedimento adesivo. 
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Sato et al. (2005) avaliaram a influência do tratamento com NaOCl a 10% sobre a 

dentina secada com ar comprimido e comparado com a técnica de adesão úmida. Foram 

realizados teste de resistência da união ao cisalhamento e Espectroscopia Laser Raman para 

definir a profundidade de penetração do agente de união na dentina condicionada e com 

diferentes tempos de tratamento com hipoclorito de sódio (15, 30 e 120 s). O estudo foi 

realizado utilizando o sistema adesivo Single Bond (3M ESPE). Nos grupos com aplicação 

NaOCl foi observada tendência de aumento da resistência de união com o aumento do tempo 

de tratamento, mas todos os grupos apresentaram valores de resistência significantemente 

menores que o controle, que utilizou a técnica úmida. Foi concluído que o tratamento com 

hipoclorito de sódio aumentava a resistência da união quando a técnica seca era usada, mas 

quando comparada com a técnica úmida, houve diminuição significativa. A espessura da 

camada desmineralizada e da camada infiltrada de resina diminuiram com o aumento do 

tempo de tratamento com o NaOCl. 

 

Em 2006, Silva et al. avaliaram a influência do NaOCl na resistência da união ao 

micro cisalhamento e nanoinfiltração dos sistemas adesivos Prime & Bond NT (Dentsply), 

Scotchbond Multi-Uso (3M ESPE) e Clearfil SE Bond (Kuraray). A superfície oclusal de 

molares humanos extraídos foi desgastada para exposição da dentina em seguida os dentes 

foram seccionados no sentido vestíbulo-lingual e incluídos em cilindros de PVC com resina 

epóxica e divididos em dois grupos. No grupo I, as superfícies de dentina foram 

condicionadas com ácido fosfórico a 37% por 15 s, lavados com spray de ar/água por trinta 

segundos e secados com papel absorvente. Os sistemas adesivos foram aplicados de acordo 

com as recomendações dos fabricantes. Para o adesivo Clearfil SE Bond não foi realizado 

condicionamento ácido. No grupo II foram realizados os mesmos procedimentos, porém após 

o condicionamento foi aplicado o NaOCl a 10% por 1 min, lavado por 30 s e secados com 

papel absorvente. Para o adesivo Clearfil SE Bond o tratamento com NaOCl foi realizado 

antes da aplicação do primer acídico. Os corpos-de-prova foram confeccionados com o 

compósito Z-250 (3M ESPE). As amostras foram armazenadas em água destilada a 37ºC por 

sete dias e testadas em máquina universal de ensaios. Para o teste de nanoinfiltração foram 

confeccionadas cavidades padronizadas, nas faces vestibulares e palatinas, e os dentes 

divididos em seis grupos submetidos ao mesmo protocolo restaurador do teste de micro 

cisalhamento. As raízes foram seladas e imersas em solução de nitrato de prata por 24 h, 

lavadas em água corrente por cinco minutos e imersas em solução reveladora exposta a luz 
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fluorescente por 8 h. Após o tratamento as amostras foram novamente lavadas e preparadas 

para a microscopia eletrônica de varredura - MEV. Houve redução significativa nos valores 

de resistência da união para o adesivo Clearfil SE Bond (de 21,93 para 13,11 MPa). O adesivo 

Scotchbond Multi-Uso não apresentou diferença estatística quando comparadas as duas 

técnicas (de 18,50 para 18,02 MPa). Já o adesivo Prime & Bond NT apresentou aumento 

estatisticamente significante da resistência da união após o tratamento com NaOCl (de 20,76 

para 28,26 MPa). A análise em microscopia eletrônica de varredura - MEV demonstrou que a 

camada híbrida formada pelo Scotchbond Multi-uso apresentava maior deposição de prata em 

comparação aos demais sistemas adesivos, apresentando redução da prata após o tratamento 

com NaOCl. No adesivo Prime & Bond NT o tratamento com o NaOCl eliminou a infiltração 

de nitrato de prata encontrada quando observadas as amostras não desproteinizadas. O sistema 

adesivo Clearfil SE Bond não apresentou deposição de prata em ambos os tratamentos. Os 

autores justificam a melhora no desempenho do Prime & Bond NT quando utilizado em 

associação com o NaOCl devido à presença PENTA em sua composição, responsável pela 

maior afinidade pelo cálcio da dentina desproteinizada, além disso é o único adesivo entre os 

ensaiados que não apresentava o monômero hidrófilo HEMA. 

 

Saboia et al. (2006) realizaram um estudo piloto clínico de 2 anos onde avaliaram o 

efeito da remoção do colágeno em restaurações de lesões cervicais não cariosas. Foram 

avaliados dois sistemas adesivos simplificados de frasco único (dois passos): Prime & Bond 

2.1 Dentsply) e Single Bond (3M ESPE). Cinqüenta e seis restaurações foram realizadas em 

14 pacientes, cada paciente recebendo no mínimo 4 restaurações. Não foram realizados 

preparos cavitários nem retenções mecânicas. As variáveis testadas foram: 1) dentina tratada 

antes da aplicação do adesivo (condicionamento ácido versus condicionamento ácido + 

remoção do colágeno) e 2) tipo de adesivo (à base de acetona versus à base de álcool). Para os 

grupos onde foram realizados apenas o condicionamento ácido, os adesivos foram aplicados 

de acordo com as instruções dos fabricantes. Para os grupos de remoção de colágeno foi 

aplicado NaOCl a 10% durante 60 s e lavados também por 6º s, após o condicionamento ácido 

e antes da aplicação dos adesivos. Os dentes foram então restaurados com resina Filtek Z-250 

(3M ESPE). Avaliações de sensibilidade antes e após a aplicação dos tratamentos foram 

realizadas. No estudo foi também avaliado a retenção infiltração marginal e presença de cárie 

secundária. Estas avaliações foram feitas no baseline, após 12 e 24 meses usando critérios da 

USPHS. A análise estatística dos dados obtidos (Kruskal-Wallis e Wilcoxon α=0,05) 
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informou que após 24 meses a retenção das restaurações do grupo Prime & Bond 2.1 com e 

sem aplicação de NaOCl a 10% permanecia em 80% e 63% respectivamente o correspondente 

para o grupo do adesivo Single Bond foi de 70% e 90%. A infiltração marginal para todos os 

grupos foi mínima, não apresentando nenhuma diferença estatisticamente significante entre os 

grupos. Não foi observado presença de sensibilidade pós-operatória nem cáries secundárias. 

Os autores concluíram que a remoção do colágeno não afetou a performance clínica de 

restaurações de lesões cervicais não cariosas quando restaurados com resina composta, 

usando adesivos tanto à base de acetona com à base de etanol.  

 

Naqpal et al. (2007) avaliaram o efeito da remoção do colágeno e o tratamento com 

ascorbato do sódio, na microinfiltração e na ultraestrutura da interface resina-dente sob 

circunstâncias úmidas e secas usando um sistema adesivo de frasco único, contendo acetona 

como solvente. Cavidades da classe V foram feitas nas superfícies vestibulares de 90 pré-

molares programados para a extração ortodôntica. As cavidades foram condicionadas com 

ácido fosfórico 37% por 15 s. Os dentes foram divididos em seis grupos com 15 dentes cada 

um. No grupo 1, na superfície condicionada foi secada com uma pelota seca do algodão, 

saindo visivelmente úmida, e o Prime & Bond NT (Dentsply Detrey/ Germany) foi aplicado. 

No grupo 2, depois de condicionada, a superfície da cavidade secada com ar por 5s, seguido 

pela aplicação do Prime & Bond NT. No grupo 3, NaOCl 3% foi aplicado à superfície ácido-

condicionada da cavidade por 2 min. A superfície era secada antes de aplicar o adesivo. No 

grupo 4, após o tratamento de NaOCl, a superfície era secada com ar por 5 s, seguido pela 

aplicação do adesivo. No grupo 5, o ascorbato do sódio de 10% (quimicamente puro) foi 

aplicado à superfície condicionada, NaOCl por 1 min. A superfície era secada antes de aplicar 

o adesivo. No grupo 6, após o tratamento do ascorbato do sódio como no grupo 5, a superfície 

da cavidade era secada com ar por 5 s antes de aplicar o adesivo. As cavidades foram 

restauradas com resina composta Spectrum TPH (Dentsply Detrey, Konstanz, Germany). Os 

dentes foram extraídos imediatamente depois da restauração, e os espécimes foram 

preparados para microinfiltração usando a tintura de azul de metileno 2% para avaliação 

através de microscopia eletrônica de varredura - MEV. Os resultados da penetração da tintura 

foram analisados com a análise não-paramétrica de Kruskal-Wallis seguida pelo teste de 

Mann-Mann-Whitney U em um nível de significância de (p=0.05). Após o condicionamento 

ácido, os grupos com tratamento convencional e os grupos com tratamento de NaOCl 

demonstraram infiltração extensiva. O tratamento do ascorbato do sódio na dentina tratada 
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com NaOCl reduziu significativamente o microinfiltração. Nenhuma diferença estatística 

significativa entre a adesão úmida e seca foi observada nos grupos. Embora a penetração do 

tag da resina tenha melhorado nos grupos tratados com NaOCl e com NaOCl/ascorbato, a 

ausência de falhas na interface resina-dentina foi observada somente para os grupos tratados 

com NaOCl/ascorbato. 

 

Maior et al. (2007) avaliaram a importância da união entre o colágeno da dentina e três 

materiais adesivos diferentes. Sessenta restaurações da classe V foram preparadas, nas 

superfícies vestibulares e linguais de 30 pré-molares humanos recentemente extraídos, com as 

margens cervicais na dentina e as margens oclusais no esmalte. Estas restaurações foram 

distribuídas em três grupos de 20 cavidades, cada um de acordo com o sistema adesivo usado: 

Grupa A: Single Bond; Grupo B: Prime & Bond NT; Grupo C: One Coat Bond. Cada grupo 

foi subdividido de acordo com o tratamento da dentina: (1) protocolo do fabricante e (2) 

remoção das fibras de colágeno (condicionamento ácido e aplicação de hipoclorito de sódio 

5% por 2min) + protocolo do fabricante. Depois que as restaurações foram confeccionadas, os 

dentes foram armazenados em solução salina (24 h/37 oC), submetidas à ciclagem térmica, 

lavadas e avaliadas de acordo com a penetração do marcador de infiltração. A penetração da 

tintura foi avaliada, com os números que variam de 0 (nenhum infiltração) a 3 (maior 

infiltração). Quando as contagens de microinfiltração na dentina foram comparadas nos 

subgrupos A1 x A2, B1 x B2 e C1 x C2, diferenças significativas foram reveladas nos teste de 

Mann-Mann-Whitney entre os grupos B e C (p < 0,05). Os melhores resultados foram 

mostrados nos subgrupos B2 (p = 0.0345) e C2 (p = 0.0029). Os resultados mostraram 

também que as fibras de colágeno não eram necessários para a adesão, e sua remoção 

influenciavam positivamente no selamento marginal do Prime & Bond e One Coat Bond. 

Erhardt et al. (2008) avaliaram a resistência de união de 4 sistemas adesivos auto-

condicionantes, sendo dois de passo único e os outros dois de dois passos, aplicados em 

dentina condicionada ou não com ácido fosfórico (H3PO4) e hipoclorito de sódio (H3PO4 + 

NaOCl). Terceiros molares humanos hígidos extraídos tiveram suas coroas transversalmente 

seccionadas para expor a superfície dentinária e foram divididos em 4 grupos, e aplicado 

adesivo de acordo com os tratamentos: (1) de acordo com as instruções do fabricante, (2) 

condicionamento ácido (H3PO4 37%), e (3) tratamento com NaOCl 10% por 2min, depois 

tratados com H3PO4. Dois adesivos auto-condicionantes de 2 passos: (Clearfil SE Bond e 
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Resulcin), e dois adesivos auto-condicionantes de passo único: (One-Up Bond F e Etch & 

Prime 3.0) foram examinados através de testes de micro-tração após armazenagem por 24 h / 

37oC. Os resultados mostraram que o adesivo Clearfil SE Bond apresentou maior resistência 

de união na presença da smear layer, enquanto o adesivo Resulcin não foi afetado por 

nenhum tipo de tratamento de dentina. Os tratamentos (H3PO4) e (H3PO4 + NaOCl) 

aumentaram a resistência de união dos adesivos de passo único. 

 

 

 2.3. Oxalato de potássio 

 

 Pashley & Galloway (1985), relataram que em 1945, já se iniciava o uso deste 

composto para proteger o esmalte da desmineralização causada por ácidos. Seqüencialmente, 

os depósitos de oxalato de cálcio foram percebidos quando os oxalatos foram adicionados à 

água de beber ou à comida. Os autores concluíram que os ácidos oxálicos foram mais efetivos 

que os fluoretos na prevenção in vivo da dissolução do esmalte por ácidos. No entanto, apesar 

dos oxalatos serem efetivos na redução da solubilidade do esmalte tanto in vivo quanto in 

vitro, seus efeitos na dentina ainda não tinham sido mostrados. 

 

 O oxalato de potássio, amplamente usado no tratamento de hipersensibilidade 

dentinária, produz dois efeitos distintos, um imediato e outro mediato. O bloqueio dos túbulos 

dentinários por cristais caracteriza o efeito mediato e a despolarização neural seria o efeito 

imediato. O mecanismo de ação do oxalato de potássio através do bloqueio ou redução do 

lúmen dos túbulos dentinários é defendido tanto por estudos in vitro (Greenhill et al.- 1981; 

Mongiorgi & Prati – 1994; Jain et al. – 1997) quanto in vivo (Cooley & Sandoval – 1989; 

Dragolich et al. – 1993; Estrela – 1996).  

 

De acordo com Pashley & Galloway- 1985; Pashley et al. – 1987; Pashley – 1989, ao 

reagir com o cálcio ionizado da dentina e do fluido dentinário, o oxalato promove a deposição 
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de cristais de oxalato de cálcio na superfície dentinária e/ou no interior dos canalículos, 

bloqueando as embocaduras dos túbulos tão eficientemente quanto a smear layer e reduzindo 

de forma significativa a permeabilidade própria dessa estrutura. Os cristais de oxalato de 

cálcio são insolúveis, identificados pela sua forma piramidal ou tetragonal, e mantém a 

impermeabilidade da dentina mesmo após desafios subseqüentes com ácido cítrico a 6%. 

 

Pashley & Galloway (1985) usaram em seus trabalhos a combinação ou isoladamente, 

duas formulações a base de oxalato de potássio, o oxalato dipotássio a 30% e o oxalato de 

monopotássio mono-hidrogenado a 3%. Esclareceram que o oxalato dipotássio a 30% produz 

menos cristais de oxalato de cálcio, porém maiores que os produzidos pelo oxalato de 

monopotássio mono-hidrogenado a 3%. Os cristais produzidos pelo oxalato dipotássio a 30% 

podem ser efetivos apenas na oclusão de túbulos dentinários amplos e abertos, podendo não 

ocluir os túbulos mais estreitos e parcialmente fechados. Já os cristais significativamente 

menores, produzidos pelo oxalato monopotássio mono-hidrogenado a 3% podem ser efetivos 

tanto na oclusão de túbulos abertos quanto parcialmente fechados. 

 

 Para Kim (1986), a diferença na quantidade de produção dos cristais de oxalato de 

cálcio pode ser resultante da diferença de pH das duas soluções de oxalato de potássio. A 

solução de oxalato dipotássio a 30% possui pH relativamente neutro, na faixa de 5 a 6, 

enquanto a solução de oxalato monopotássio mono-hidrogenado a 3% tem pH ácido, na faixa 

de 2,0. Pashley (1985) sugeriu que a solução de oxalato dipotássio a 30% reage com o cálcio 

ionizado disponível no fluido dentinário, produzindo cristais de oxalato de cálcio lentamente, 

devido à limitada concentração de cálcio ionizado. Em contrapartida, a solução de oxalato 

monopotássio mono-hidrogenado a 3% age como um condicionador moderado, elevando a 

concentração de cálcio ionizado a níveis extremamente altos, que resulta na formação 

acelerada de cristais. 

 

 Pashley (1989) reforçou que o tratamento da smear layer com o oxalato monopotássio 

mono-hidrogenado a 3% provoca uma remoção da dessa camada e sua substituição por uma 

camada de cristais de oxalato de cálcio muito pequenos e insolúveis que não modificam sua 
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aparência quando condicionado com ácido cítrico a 6%. Quando a smear layer é tratada 

sucessivamente com oxalato dipotássio a 30% seguido de oxalato monopotássio mono-

hidrogenado a 3%, a superfície se torna coberta com uma mistura de cristais grandes e 

pequenos que também resistem ao ataque ácido. No entanto, todos estes procedimentos 

reduzem a permeabilidade dentinária a níveis que estão ainda abaixo daqueles obtidos na 

presença da smear layer.  

 

Segundo Dragolich et al. (1993), outro fator que afeta o tipo de cristal que se forma é a 

hidratação. O tri-hidratado é o precipitado inicial na formação tanto do cristal di-hidratado 

como no mono-hidrogenado sendo bastante solúvel e instável. A forma di-hidratada requer 

uma quantidade excessiva de íons cálcio, relativo aos íons oxalato que se precipitam com 

forma tetragonal ou octagonal. O cristal mono-hidrogenado é mais estável e aparece com 

forma de sino. Como as amostras examinadas no estudo dos autores eram de dentes extraídos, 

a modificação na hidratação natural da dentina e a ausência de fluido dentinário devem ser 

consideradas como possíveis variáveis que afetaram os precipitados comparados com os 

formados pela reação com a dentina in vivo. 

  

Pashley, Tao e Pashley (1993), sugeriram que alguns agentes anti-hiperestésicos, entre eles o 

oxalato de potássio, interferem com a força de resistência de alguns sistemas adesivos.  

Estudando adesivos dentinários, os autores demonstraram que o tratamento prévio da dentina, 

na presença da smear layer, com formulações de oxalato de potássio reduzem 

significativamente a resistência adesiva de materiais restauradores com capacidade de 

interagir com o substrato dentinário. Segundo esses autores, os cristais de oxalato de cálcio 

podem impedir a íntima adaptação entre os adesivos e a dentina tanto fisicamente, através da 

redução da retenção mecânica pelo bloqueio dos túbulos, quanto quimicamente, reduzindo a 

união química pela incapacidade de contato suficiente com a camada de troca iônica. Assim, 

segundo esses autores, se um procedimento restaurador com essas características for indicado, 

não se recomendaria o tratamento prévio da dentina com aqueles produtos à base de oxalato 

de potássio, sem a remoção prévia da smear layer. Nesse caso se recomendaria a limpeza 

prévia da dentina com pedra pomes para remover os cristais de oxalato de cálcio. 
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Pashley et al., (2001) avaliaram a diminuição da permeabilidade dentinária provocada 

pela oclusão dos túbulos dentinários por cristais do oxalato de potássio e sua relação com a 

resistência de união dos adesivos usados em superfícies tratadas previamente com essas 

substâncias. Terceiros molares humanos extraídos foram condicionados ácido fosfórico 32% 

(Bisco) por 15 s e lavados e secados com papel absorvente. Metade da superfície foi tratada 

com um gel do oxalato de monopotássio mono-hidrogenado a 3% por 2 min. Na superfície 

inteira era então aplicada adesivo: One Step (OS), Scotchbond Multi-Purpose (SB). Resina Z-

100 foi então aplicada na superfície e após 24 h imersos em água destilada foi aplicado o teste 

de micro-tração. Discos de dentina foram também usados para avaliação de condutância 

hidráulica (Lp) usando protocolo padrão. Imagens em microscopia eletrônica de varredura – 

MEV e microscopia eletrônica de transmissão - MET foram usadas para analisar a interface 

adesiva. Os resultados mostraram que o tratamento com gel do oxalato de potássio causou a 

redução significativa na permeabilidade dentinária (redução de 80%, p<0.05). Não houve 

diferença significativa entre os grupos tratados e não tratados com oxalato de potássio para 

ambos os adesivos p>0,05. As imagens de MEV mostraram que a aplicação do gel do oxalato 

de potássio na dentina condicionada por ácido resultou em uma formação de cristais dentro 

dos túbulos maior que na superfície dentinária. Os autores afirmam que a formação de cristais 

dentro dos túbulos não interfere na formação da camada híbrida e que os monômeros da 

resina penetraram nos túbulos e preenchem os espaços em torno dos cristais que dão forma 

característica de tags. 

 

Tay et al. (2003) avaliaram resistência de união em dentina tratada oxalato de potássio 

após o condicionamento ácido durante o processo de aplicação do adesivo. Espécimes foram 

preparados para o teste de microtração. Quatro desensibilizantes foram usados antes e depois 

do condicionamento ácido e foi utilizado o adesivo One Step. Os resultados mostraram que a 

resistência de união foi consideravelmente diminuída quando comparada com o grupo 

controle e o oxalato de potássio foi usado antes do condicionamento ácido; em contraste, 

quando o oxalato foi aplicado após o condicionamento ácido, não apresentou diferença com o 

grupo controle. Na análise microscópica foi observado o depósito de cristais de oxalato de 

cálcio tanto na superfície quanto nos túbulos dentinários, na dentina fraturada, ou seja, sem 

condicionamento ácido e na dentina com a presença da smear layer. No entanto, quando a 

dentina foi condicionada antes da Aplicação do oxalato de potássio, os cristais de oxalato de 
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cálcio ficaram restritos à sub-superfície dos túbulos dentinários onde não interferiram na 

adesão. 

  

 Paes Leme et al. (2004) avaliaram o efeito de cinco desensibilizantes na oclusão dos 

túbulos dentinários. Quinze terceiros molares humanos extraídos tiveram as superfícies bucal 

e lingual preparadas. Cada superfície foi polida com lixas óxido de alumínio para remover o 

esmalte até expor a dentina na região cervical. As superfícies foram tratadas com EDTA por 2 

min para expor os túbulos dentinários. Os espécimes foram divididos aleatoriamente em seis 

grupos: AS – Imersos em saliva artificial a 37oC por 2 semanas (controle); OX - Oxagel 

(monopotássio mono-hidrogenado 3%), DU - Duraphat (fluoreto de sódio), DE - 

Desensibilize (cloreto de estrôncio), OD - Odahcam (flúor fosfato acidulado) e SE - 

Sensodyne (cloreto de estrôncio + carbonato de cálcio abrasivo). Os desensibilizantes foram 

aplicados durante 2 semanas e após cada Aplicação os espécimes foram deixados em saliva 

artificial a 37oC. Analisados através de microscopia eletrônica de verredura – MEV. Os 

resultados foram expressos em porcentagem de oclusão dos túbulos dentinários e analisados 

estatisticamente (ANOVA e Duncan, α=0,05): AS=45.41±11.65a; OX=42.65±11.79a; 

DU=47.25±8.59ab; DE=49.36±18.27ab; OD=64.43±15.55b e SE=65.44±10.93b. Os resultas 

sugeriram que a superfície dentinária tratada com OD e SE mostraram maiores porcentagem 

de oclusão tubular quando comparados com AS e OX, mas não foram significantemente 

diferentes dos tratamentos DU e DE. 

  

Pillon et al. (2004) estudaram o efeitos do oxalato monopotássio mono-hidrogenado 

3% comparado à um gel placebo, aplicados imediatamente após a raspagem sub-gengival e 

alisamento radicular (RAR) em dentes com hipersensibilidade dentinária (HD). O estudo 

constou de quinze pacientes voluntários, sob tratamento periodontal. Eles apresentavam 

periodontite em caninos e pré-molares contralaterais homólogos, com queixas de 

hipersensibilidade antes da terapia periodontal. Imediatamente após RAR sob anestesia local, 

os agentes teste e placebo foram aleatoriamente aplicados na junção cemento/esmalte. 

Avaliações da redução da HD após o tratamento foram reportadas pelos pacientes seguindo 

uma escala visual análoga (EVA) 0, 7,14 e 21 dias após tratamento. Os resultados foram 

apresentados através de percentual de redução de HD de cada momento em relação ao início 



 
 

45

do tratamento. Os resultados mostraram que: para o dia 7 a redução para o grupo teste e 

controle foi de 29,4% e 13,4% respectivamente. Para o dia 14 foi de 64,6% e 20,5% e para o 

dia 21 foi de 81% e 34,7% respectivamente. Diferença significante foi encontrada entre os 

tratamentos de 14 e 21 dias. Os autores concluíram que o oxalato monopotássio mono-

hidrogenado 3% é eficaz na obliteração dos túbulos dentinários com conseqüente redução da 

HD. 

 

Pereira et al. (2005) estudaram a variação da permeabilidade através de dentina tratada 

com diferentes formulações de oxalato de potássio e um gel acidulado de fluorfosfato de 

sódio, sob cinco diferentes pré-condicionamento da superfície dentinária. Foi usada a 

metodologia sugerida por Pashley (1984). 200 discos de dentina de 1 mm de espessura 

obtidos de terceiros molares humanos extraídos, foram divididos em 20 grupos de 10 

espécimes cada, de acordo com os seguintes materiais: oxalato monopotássio mono-

hidrogenado 3% (pH=4); oxalato monopotássio mono-hidrogenado 6% (pH=4); oxalato 

monopotássio mono-hidrogenado 3% (pH=2,5) e gel fluoretado 1,23% (pH=3,6 – 3,9), 

aplicados à dentina sob as seguinte condições: secada com ar; secada com papel absorvente; 

úmida; EDTA e secada com ar; EDTA e secada com papel absorvente. Independente do pré-

tratamento o oxalato monopotássio mono-hidrogenado 3% (pH=2,5) produziu a maior 

redução da permeabilidade (p<0.05) mesmo após o desafio ácido. Em geral, a secagem com ar 

foi o melhor pré-tratamento (p<0.05). A interação entre o material e o pré-tratamento de 

superfície mostrou valores de condutância hidráulica similares para a maioria das 

combinações, mas oxalato monopotássio mono-hidrogenado 3% (pH=2,5) sob dentina úmida 

produziu a maior redução na condutância hidráulica e a solução fluoretada fosfatada 

apresentou a menor quando comparada com os outros materiais, independentemente da 

condição da superfície dentinária. Os autores concluíram que o oxalato monopotássio mono-

hidrogenado 3% estudado nessa investigação tem grande potencial para oclusão dos túbulos 

dentinários e conseqüentemente deve ser efetivo para o tratamento de hipersensibilidade 

dentinária, independente da umidade da dentina. 

  

Suge et al. (2005) estudaram a habilidade de oclusão tubular dentinária de preciptado 

de fosfato de cálcio (PFC) e oxalato de potássio quando cada método foi aplicado à discos de 
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dentina com diferentes tipos de morfologia de superfície. A capacidade de oclusão tubular foi 

observada através de microscópio eletrônico de varredura - MEV. Independente do diâmetro 

do túbulo dentinário o PFC mostrou uma consistente oclusão tubular tanto na superfície com 

na profundidade da dentina. Em contraste ao que mostrou o oxalato de potássio que foi 

reduzido à medida que diminuía o diâmetro dos túbulos. No entanto a redução da capacidade 

oclusão do oxalato de potássio foi mais afetada pela desmineralização da superfície da 

dentina. 

  

Yiu et al. (2005), estudaram a solubilidade dos cristais de oxalato de cálcio formados 

no interior dos túbulos dentinários que foram formados a partir da aplicação do oxalato de 

potássio. Observações foram realizadas através de microscopia eletrônica de varredura – 

MEV de dentes humanos hígidos extraídos e que tiveram a dentina condicionada tratada com 

dois tipos de desensibilizantes à base de oxalato de potássio: (BisBlock e Super Seal) . Nos 

espécimes foram usados 4 adesivos simplificados de passo único: One-Step (OS), Single 

Bond (SB), OptiBond Solo Plus (OB), e Prime&Bond NT (PB) e preparados para serem 

submetidos ao teste de micro-tração e análise microscópica de varredura e transmissão – 

MEV e MET. Ambos as análise mostraram numerosos glóbulos esféricos no grupo OB e PB, 

tratados com desensibilizantes, no entanto não foi constatado nos grupos OS e SB. A 

resistência de união produzida pelos grupos OB e PB tratados com oxalato foram 

significantemente menores do que aqueles do grupo OS e SB também tratados com o oxalato. 

Os autores afirmaram que esses glóbulos podem interferir com a hibridização da dentina 

desmineralizada dos grupos OB e PB comprometendo a resistência de união. 

  

Aranha et al. (2006) realizaram um estudo em que avaliaram a influência dos 

procedimentos desensibilizantes na resistência de união dos adesivos. Quarenta incisivos 

bovinos foram usados , divididos em 4 grupos (n = 10): G1: controle; G2: Gluma Desensitizer 

(Heraeus Kulzer); G3: Oxa-Gel (Art-Dent); G4: laser de baixa intensidade (MMOptics). As 

superfícies bucais dos dentes foram desgastadas com lixas de Si em granulações 180, 400 e 

600 até expor uma superfície de dentina uniforme. Após a aplicação dos agentes 

desensibilizantes à dentina exposta, os espécimes foram condicionados com ácido fosfórico 

35% por 30 s, lavados e secados e aplicados adesivo (Single Bond). Os espécimes foram 
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então preparados para o teste de micro-tração. Os resultados mostraram que os grupos 

tratados com desensibilizantes, (exceto Gluma) apresentaram significante redução na 

resistência de união quando comparado com o grupo controle.   A media em MPa (±DP) 

foram: G1: 13.4 (6.2); G2: 13.2 (4.8); G3: 7.15 (4.3); G4: 7.21 (4.6). Os autores concluíram 

que dentre os desensibilizantes estudados, apenas o Gluma Desensitizer não alterou 

negativamente a resistência de união do adesivo.  

Sadek (2007) testou a hipótese de que o uso de oxalato de potássio usado para a 

oclusão dos túbulos dentinários previne a contaminação através dos fluidos dentinários e 

melhora a resistência de união de um adesivo experimental hidrofóbico. Dentina superficial e 

profunda úmida e tratada previamente com oxalato, foi desidratada com etanol, e aplicado o 

adesivo hidrofóbico experimental simplificado de três passos sob simulação de pressão 

pulpar. Analisado sob teste de micro-tração, a resistência de união da dentina profunda sem 

tratamento com o oxalato foi severamente afetada, em contraste com o grupo com o 

tratamento prévio com o oxalato de potássio que teve a redução da permeabilidade e preveniu 

a contaminação com fluidos dentinários e aumentou a resistência de união. Os autores 

afirmaram que foi identificada nano-infiltração mínima entre a camada híbrida do grupo de 

dentina profunda tratada previamente com o oxalato de potássio. Como conclusão, os autores 

afirmaram que o uso de agentes à base de oxalato de potássio que obliteram os túbulos 

dentinários otimizam a resistência de união de adesivos hidrofóbicos à dentina. 

 

 

Andrade et al. (2007) testaram o efeito da aplicação oxalato de potássio previamente a 

aplicação do adesivo, na permeabilidade dentinária. Terceiros molares humanos hígidos 

extraídos tiveram a dentina profunda exposta. As raízes e tecido pulpar foram removidos e os 

segmentos de coroa obtidos foram conectados a um dispositivo especial (Flodec) que permitiu 

a medida da permeabilidade dos espécimes antes e após os tratamentos. A permeabilidade 

mínima e máxima foi marcada depois da remoção da smear layer e condicionamento ácido. 

Uma nova smear layer foi criada e a permeabilidade foi medida após as coroas terem recebido 

a aplicação do adesivo (Single Bond - 3M ESPE), One-Up Bond F (Tokuyama), e AdheSE 

(Ivoclar Vivadent), todos aplicados conforme as instruções do fabricante ou após o tratamento 

com condicionamento ácido e aplicação do oxalato de potássio 3%. Os resultados foram 

expressos de acordo com a porcentagem dos valores da máxima permeabilidade.  Réplicas em 

resina epóxica das coroas foram produzidas para análise em microscopia eletrônica de 
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varredura – MEV. De acordo com os autores, nenhum dos adesivos foi hábil na eliminação da 

passagem de fluidos através da dentina. No entanto, o teste ANOVA revelou que a aplicação 

do oxalato de potássio antes dos procedimentos adesivos foi a técnica que melhores resultados 

apresentaram na diminuição da permeabilidade dentinária (p<0,05), independentemente do 

tipo de adesivo usado no tratamento. A análise com MEV mostrou que o transudato de fluidos 

da dentina poderia ser verificado na superfície de todas as réplicas. Os autores concluíram, 

portanto que o uso de oxalato de potássio era efetivo na redução da permeabilidade nos 

procedimentos de adesão à dentina.  
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3 – OBJETIVOS 

  

3.1 – Objetivo geral 

• Avaliar a influência da remoção do colágeno e da aplicação do oxalato de 

potássio na resistência de união da interface resina/dentina de dois sistemas 

adesivos convencionais de frasco único (dois passos). 

 

3.2 – Objetivos específicos 

• Comparar a resistência de união de dois sistemas adesivos simplificados de 

frasco único ao substrato dentinário, através do teste de micro-tração após a 

aplicação do NaOCl a 10%. 

• Comparar a resistência de união de dois sistemas adesivos simplificados de 

frasco único ao substrato dentinário, através do teste de micro-tração após a 

aplicação do oxalato monopotássio monohidrogenado a 3%.. 

• Comparar a resistência de união de dois sistemas adesivos simplificados de 

frasco único ao substrato dentinário, através do teste de micro-tração após a 

aplicação do NaOCl a 10% e oxalato monopotássio monohidrogenado a 3%. 

• Analisar através de microscopia ótica (MO), o padrão de fratura dos espécimes 

testados. 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesse estudo foram avaliados dois sistemas adesivos simplificados, sendo um à base de 

t-butanol (XP Bond – Dentsply) (Figura 1) e outro à base de acetona (Prime & Bond NT – 

Dentsply) (Figura 2), associados ao uso de NaOCl a 10% (Figura 3) e/ou oxalato 

monopotássio monohidrogenado a 3% (BisBlock – BISCO) (Figura 4). As características dos 

materiais, fabricantes e lotes de fabricação estão descritos no Quadro 1. 

 

 

                                 
                          Figura 1. XP Bond (Dentsply)   

 

 

 

                                    

                                        
                                Figura 2. Prime & Bond NT (Dentsply) 
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                                  Figura 3. Hipoclorito de sódio a 10% 

 

 

 

 

 

                                     
            Figura 4. BisBlock (oxalato monopotássio monohidrogenado a 3%) 
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Quadro 1 – Materiais utilizados (composição, fabricantes e lotes). 

MATERIAL COMPOSIÇÃO FABRICANTE LOTE 
Condicionador 
Dental (Gel) 

 
- Ácido fosfórico 37% 

- Sílica coloidal 
- Corante 

Dentsply Ind. e 
Com. Ltda. – 

Petrópolis, RJ – 
Brasil 

 
797957 

 
 

Prime & Bond NT 

 -Resinas di- e 
trimetacrilato,  

- Sílica amorfa, PENTA,  
-Fotoiniciadores,  
- Estabilizadores,  

- Cetilamina hidrofluorada 
- Acetona. 

Dentsply Ind. e 
Com. Ltda. – 

Petrópolis, RJ – 
Brasil 

 
818363 

 
 
 
 
 

XP Bond 

- Carboxylic acid modified 
dimethacrylate (TCB resin) 

- Phosphoric acid modified 
acrylate resin (PENTA) 

- Urethane dimethacrylate 
(UDMA) 

- Triethyleneglycol 
dimethacrylate (TEGDMA) 

- 2-hydroxyethylmethacrylate 
(HEMA) 

- Butylated benzenediol 
(stabilizer) 
- Ethyl-4-

dimethylaminobenzoate 
- Camphorquinone 

- Functionalised amorphous  
- silica 

- t-butanol 

 
 
 
 

Dentsply DeTray 
GmbH – Konstanz 

– Germany 

 
 
 
 
 

0605001399 

 
Esthet X 

  
-Uretano modificado  

- Bisfenol-A Dimetacrilato 
etoxilado (BisGMA) 

- TEGDMA 

Dentsply Ind. e 
Com. Ltda. – 

Petrópolis, RJ – 
Brasil 

 
0707000162 

 
Hipoclorito de 
Sódio (NaOCl)  

 
 
 

- Solução aquosa a 10% 

EPP – Distribuidora 
de Produtos 

Farmacêuticos – 
Fortaleza, CE – 

Brasil 

 
 
- 

 
BisBlock 

 
- Oxalato monopotássio 
monohidrogenado 3% 

Bisco Inc. 
Schaumburg, IL – 

USA 

 
0700003766 

 

 

 

4.1 – Teste de micro-tração (RUµT) 

 

Foram utilizados 32 terceiros molares humanos hígidos recém extraídos, que foram 

coletados e imediatamente armazenados em solução de timol a 1% para evitar a proliferação 

de microorganismos. Em seguida estes dentes foram limpos e conservados em água destilada 

a 4oC até o preparo dos espécimes que foi realizado no período máximo de um mês após a 
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aquisição dos dentes. Os dentes foram coletados através de doação após os pacientes terem 

assinado o termo de consentimento sob a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, (anexo A). Os dentes foram examinados por inspeção visual 

para evitar a inclusão de unidades com cárie ou qualquer injúria causada durante a extração. O 

ligamento periodontal foi removido usando curetas periodontais e foi feita profilaxia com 

pasta de pedra-pomes e água usando-se para isso taças de borracha. O esmalte oclusal foi 

removido com uma cortadeira metalográfica (Isomet, Buehler Ltda., Lake Bluff, IL, USA) 

sob refrigeração com água (Figura 5). A dentina foi então desgastada em politriz rotatória, 

refrigerada a água (Arotec APL-4) com lixa de SiC de granulação 600 para padronizar a 

camada de smear layer. (Figura 6). 

 

                                       
                          Figura 5. Cortadeira metalográfica – (Isomet - Buehler)  
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                         Figura 6. Politriz APL-4 (Arotec)  

 

Após a aplicação do sistema adesivo, coroas de resina composta com 6 mm de altura 

foram construídas através de incrementos de no máximo 2 mm de espessura e polimerizadas 

usando-se um aparelho fotopolimerizador (Ultraled - Dabi Atlante - Ribeirão Preto–SP - 

Brasil) com intensidade de luz de 650 mW/cm2 (Figura 7). Os dentes foram submetidos a 

cortes longitudinais seriais de 1 mm de espessura nos eixos X e Y através de cortadeira 

metalográfica (Isomet, Buehler Ltda., Lake Bluff, IL, USA) sob refrigeração com água 

(Figura 5) para obtenção de palitos com área transversal de aproximadamente 0,9 mm2 de 

acordo com a técnica “non-trimming” de teste de micro-tração (Sano et al., 1999) (Figuras 9 e 

10). 

                     
Figura 7. Fotopolimerizador (Ultraled - Dabi Atlante – Ribeirão Preto – SP - Brasil).  
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                                 Figura 8. Radiômetro (LED Radiometer - Demetron) 

 

 

                

 

Figura 9. Ilustração do preparo dos espécimes para o teste de micro-tração (Adaptado de 

Sano et al., 1999) 
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   Figura 10. Confecção dos palitos de dentina 

 

      

 

 

Antes da aplicação do sistema adesivo os dentes foram aleatoriamente divididos em 8 

grupos (n=4) de acordo com os seguintes tratamentos:  

 

GRUPO 1 (XP) – (Controle) Condicionamento da dentina com ácido fosfórico 

(Condicionador Dental Gel 37% - Dentsply) por 15 s e lavagem por 15 s. A remoção do 

excesso de água da dentina foi feita com papel absorvente em seguida foi aplicado uma 

camada do sistema adesivo XP Bond (Dentsply) e deixado em repouso por 20 s. Foi aplicado 

um jato de ar por 5 s a uma distância de aproximadamente 20 cm da superfície detinária e 

polimerizado durante 20 s por um fotopolimerizador (Ultraled, Dabi, São Paulo, Brasil). O 

fotopolimerizador foi monitorado com um radiômetro (LED Radiometer - Demetron ),(Fig.8) 

para garantir uma média constante de 650 mW/cm2. Foi aplicada então uma segunda camada 

de adesivo seguindo os mesmo passos da aplicação anterior. Em seguida foi aplicada resina 

composta Esthet X (Dentsply) cor A-2 e polimerizada em incrementos de 2 mm por camada, 

de acordo com as instruções do fabricante, até atingir uma altura de 6 mm. Os dentes foram 

estocados em água destilada a 37°C por uma semana, quando então foi realizado o ensaio de 

microtração, seguindo o protocolo usado por Yiu et al., 2005. 

 

GRUPO 2 (XPH) - Foram feitos os mesmos procedimentos do G1, acrescentando-se, após o 

condicionamento ácido, a aplicação do NaOCl a 10% por 60 s na dentina, com posterior 

lavagem com água por 60 s. 
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GRUPO 3 (XPO) – Foram feitos os mesmos procedimentos do G1, com a aplicação de 

BisBlock (Bisco Inc., Schaumburg, IL, USA) (Figura 3) por 30 s e lavagem com spray de 

água/ar por 15 s e secados com papel absorvente, entre os passos de condicionamento e 

aplicação do adesivo. 

 

GRUPO 4 (XPHO) – Foram realizados os mesmos procedimentos do G2, acrescentando-se a 

aplicação do oxalato de potássio após a aplicação do NaOCl a 10%. 

 

GRUPO 5 (PB) – (Controle) Condicionamento da dentina com ácido fosfórico 

(Condicionador Dental Gel 37% - Dentsply) por 15 s e lavagem por 15 s. A remoção do 

excesso de água da dentina foi feita com papel absorvente em seguida foi aplicado uma 

camada do sistema adesivo Prime & Bond NT (Dentsply) e deixado em repouso por 20 s. Foi 

aplicado um jato de ar por 5 s a uma distância de aproximadamente 20 cm da superfície 

detinária e polimerizado durante 20 s por um fotopolimerizador (Ultraled, Dabi, São Paulo, 

Brasil). O fotopolimerizador foi monitorado com um radiômetro (LED Radiometer - 

Demetron ),(Fig.8) para garantir uma média constante de 650 mW/cm2. Foi aplicada então 

uma segunda camada de adesivo seguindo os mesmo passos da aplicação anterior. Em 

seguida foi aplicada resina composta Esthet X (Dentsply) cor A-2 e polimerizada em 

incrementos de 2 mm por camada, de acordo com as instruções do fabricante, até atingir uma 

altura de 6 mm. Os dentes foram estocados em água destilada a 37°C por uma semana, 

quando então foi realizado o ensaio de microtração, seguindo o protocolo usado por Yiu et al., 

2005. 

 

GRUPO 6 (PBH) – Foram feitos os mesmos procedimentos do G5, acrescentando-se, após o 

condicionamento ácido, a aplicação do NaOCl a 10% por 60 s na dentina, com posterior 

lavagem com água por 60 s. 

  

GRUPO 7 (PBO) – Foram feitos os mesmos procedimentos do G5, com a aplicação de 

BisBlock (Bisco Inc., Schaumburg, IL, USA) (Figura 3) por 30 s e lavagem com spray de 

água/ar por 15 s e secados com papel absorvente, entre os passos de condicionamento e 

aplicação do adesivo. 

  

GRUPO 8 (PBHO) – Foram realizados os mesmos procedimentos do G6, acrescentando-se a 

aplicação do oxalato de potássio após a aplicação do NaOCl a 10%. 
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A distribuição dos grupos pode ser vista na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos grupos. 

RUµT  

ADESIVOS G1 

XP 

G2 

XPH 

G3 

XPO 

G4 

XPHO 

G5 

PB 

G6 

PBH 

G7 

PBO 

G8 

PBHO 

XP Bond 

(Dentsply)    

Ac. 

Ad. 

Ac. 

Hip. 

Ad. 

Ac. 

Ox. 

Ad. 

Ac. 

Hip. 

Ox. 

Ad. 

    

Prime & 

Bond NT 

(Dentsply) 

    Ac. 

Ad. 

Ac. 

Hip. 

Ad. 

Ac. 

Ox. 

Ad. 

Ac. 

Hip. 

Ox. 

Ad. 

(Ac.) Ácido; (Ad.) Adesivo; (Hip.) Hipoclorito de Sódio; (Ox.) Oxalato de Potássio.   

 

 

   De cada grupo foi obtida uma média de 50 palitos os quais foram fixados em um 

aparato Bencor Multi-T Device (Danville Engineering, San Ramon, CA, USA) usando-se cola 

de cianoacrilato Zapit (DVA, Anaheim, CA, USA) e levados para uma máquina simplificada 

de ensaios de micro-tração (Micro Tensile Tester - Bisco) (Figura 11), onde foram submetidos 

ao teste de micro-tração a uma velocidade de 1,0 mm/min até a fratura. 

 

                                   
                  Figura 11. Máquina de microtração (Micro Tensile Tester – Bisco). 
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Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade, Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample mostrando um comportamento de normalidade dos dados (p=0,314). Como os 

dados não apresentaram igualdade de variância foi então aplicado o teste de Kruskal-Wallis 

(α=0,05), onde foi verificada diferença estatisticamente significante (p<0,001). Em seguida 

aplicou-se o teste de Dunn (α=0,05) para verificar quais os grupos que apresentavam 

diferença (entre os grupos de 1 a 4 e entre os grupos de 5 a 8). Finalmente foi feita a 

comparação entre grupos com os mesmos tratamentos (1x5; 2x6; 3x7 e 4x8) aplicando-se o 

teste Mann-Whitney (α=0,05). Os palitos com falhas prematuras não entraram na estatística. 

 

 

4.2 – Análise em microscopia ótica (MO) do padrão de fratura da interface adesiva 

 

Após o teste de micro-tração, as interfaces adesivas (lado da dentina) foram analisadas 

através de um microscópio ótico (Stemi 2000-C, Carl Zeiss Jena GmbH, Germany) (Figura 

12) com aumento de 50X com a finalidade de classificar o tipo de fratura.  

As fraturas foram classificadas de acordo com os seguintes tipos: A – Adesiva (falha 

exclusivamente no adesivo); C – Coesiva em dentina ou resina; M – Mista (falha na interface 

dentina/adesivo, resina/adesivo, resina/adesivo/dentina). 

                               

 

                                     
        Figura 12. Microscópio Ótico (Stemi 2000-C, Carl Zeiss Jena GmbH, Germany) 
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5 – RESULTADOS 

 

 5.1 – Teste resistência de união à micro-tração - RUµT 

  

De acordo com os dados, verificou-se que entre os grupos do adesivo XP Bond, o 

grupo XP (controle), foi o que apresentou maior resistência de união - RU (p<0,05). O grupo 

XPH apresentou maior RU que XPO (p<0,05) e XPHO (p<0,05). Entre os grupos XPO, 

XPHO não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) (Tabela 2). 

Quando se avaliou o adesivo Prime & Bond NT, os grupos PB, PBH, PBO, PBHO não 

apresentaram diferença estatisticamente significante (p=0,6417) (Tabela 3). 

Quando foi realizada a comparação entre adesivos com mesmo tratamento verificou-se 

que para os grupos controles, o XP apresentou RU maior que o PB (p=0,0298) (Tabela 4). 

Para os tratamentos com NaOCl a 10% não foi constatada diferença entre os grupos XPH e 

PBH , p=0,3004 (Tabela 5). Para os tratamentos com oxalato de potássio o grupo PBO 

apresentou maior valor na RU que o grupo XPO (p≤0,001) (Tab. 6). Para os grupos com 

tratamento com NaOCl a 10% e BisBlock, XPHO e PBHO, o grupo do adesivo Prime & 

Bond apresentou maior RU que o grupo do adesivo XP Bond (p≤0,001) (Tabela 7). 

A comparação entre todos os grupos pode ser vista na tabela 8 e nas figuras 13, 14 e 

15. 

 

 

Tabela 2. Teste de Dunn para os grupos XP, XPH, XPO e XPHO                  

Comparações Dif. Postos Z calculado Z crítico P 

Postos médios 1 e 2 42,3592 3,5026 2,635 <0,05

Postos médios 1 e 3 79,1885 6,6763 2,635 <0,05

Postos médios 1 e 4 75,2338 6,3717 2,635 <0,05

Postos médios 2 e 3 36,8293 3,0591 2,635 <0,05

Postos médios 2 e 4

Postos médios 3 e 4

32,8745 

3,9547 

2,7426 

0,3365 

2,635 

2,635 

<0,05

Ns 

(Kruskal-Wallis – H=57,5679   e  p<0,00001) 
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Tabela 3. Teste de Kruskal-Wallis para  

       os grupos PB, PBH, PBO e PBHO 

 H Graus de liberdade (p)  

1,6788 3 0,6417

 

 

Tabela 4. Teste de Mann-Whitney para os grupos XP e PB.  

Resultado XP PB U  Z(U) p-valor 

(unilat.) 

p-valor 

(bilat.) 

Tamanho da amostra 53 48 952,5 2,1727 0,0149 0,0298 

Soma dos postos (Ri) 3022,5 2128,50     

Mediana= 34 25,5     

 

  

 

Tabela 5. Teste de Mann-Whitney para os grupos XPH e PBH.  

Resultado XPH PBH U  Z(U) p-valor 

(unilat.) 

p-valor 

(bilat.) 

Tamanho da amostra 50 60 1327,5 1,0355 0,1502 0,3004 

Soma dos postos (Ri) 2602,6 3502,5     

Mediana= 23 23     

 

 

 

Tabela 6. Teste de Mann-Whitney para os grupos XPO e PBO.  

Resultado XPO PBO U  Z(U) p-valor 

(unilat.) 

p-valor 

(bilat.) 

Tamanho da amostra 54 37 349,00 5,2519 <0,0001 <0,0001 

Soma dos postos (Ri) 1834,0 2352,0     

Mediana= 13 29     
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Tabela 7. Teste de Mann-Whitney para os grupos XPHO e PBHO.  

Resultado XPHO PBHO U  Z(U) p-valor 

(unilat.) 

p-valor 

(bilat.) 

Tamanho da amostra 55 35 449,5 4,1459 <0,0001 <0,0001 

Soma dos postos (Ri) 1989,5 2105,5     

Mediana= 13 26     

 

 

 

Tabela 8. RU dos grupos - Média(DP) 

Tratamentos 

Média (DP) - (MPa) 

 

 

Controle H O HO 

XP 35,225  (15,470)  Aa 23,405 (12,425)  Ba 15,492  (9,168)  Cb 16,389 (11,108)  Cb  

PB 27,580  (11,265) Ab 25,457 (12,044) Aa 31,631(14,391)  Aa  26,263   (8,912)  Aa  

*Letras maiúsculas comparadas na horizontal e minúsculas na vertical.  

* Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, Dunn e Mann-Whitney. (α=0,05) 

 

 
Figura 13. Gráfico em Box Plot mostrando os resultados do adesivo XP Bond  
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Figura 14. Gráfico em Box Plot mostrando os resultados do adesivo Prime & Bond NT 

 

 

                
Figura 15. Gráfico de barras mostrando a comparação entre adesivos com o mesmo 

tratamento 
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 5.2 – Análise em microscopia ótica (MO) do padrão de fratura da interface 

adesiva 

 

O exame em microscopia ótica (MO) das superfícies fraturadas revelou que quase 

todos os espécimes falharam na interface adesiva, e que resistências adesivas mais altas foram 

associadas às falhas coesivas. Falhas prematuras foram observadas apenas nos espécimes do 

grupo 4 (XPHO) totalizando um número de oito palitos (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Distribuição do padrão de fratura dos espécimes por grupo estudado. 

 TIPO DE FRATURA  

GRUPOS ADESIVA 

(A) 

COESIVA 

(C) 

MISTA 

(M) 

FALHAS 

PREMATURAS 

TOTAL 

DE PALITOS 

G1 51 2 0 0 53 

G2 50 0 0 0 50 

G3 54 0 0 0 54 

G4 55 0 0 8 55 

G5 45 3 0 0 48 

G6 54 6 0 0 60 

G7 37 0 0 0 37 

G8 34 1 0 0 35 
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6 – DISCUSSÃO 

 

A longevidade das restaurações em resina composta depende da manutenção da 

integridade da interface resina/dentina, que está diretamente relacionada com o 

comportamento da camada híbrida ao longo do tempo 

Idealmente, a formação da camada híbrida, ou seja, a penetração do adesivo na 

camada de colágeno exposto pelo condicionamento ácido deveria ocorrer completamente, do 

topo até a base da área intertubular. No entanto, para que isso ocorra, é fundamental a 

presença de vários fatores como: a agressividade do ácido, a condição de umidade superficial 

da dentina após o condicionamento, o tipo de adesivo e sua difusibilidade. (Perdigão, 1996)  

Uma vez desmineralizada, a superfície condicionada da dentina deve permanecer com 

as fibras de colágeno expandidas para que possam ser envolvidas pelo adesivo e formar assim 

a camada híbrida. Portanto, a dentina não pode estar demasiadamente úmida, porque a água 

limitará a penetração e a performance do adesivo, nem excessivamente seca, pois dessa forma 

ocorrerá o colapso das fibras de colágeno impedindo a formação da camada híbrida 

(Toledano, 2000). Adicionalmente, uma incompleta infiltração da resina do adesivo por entre 

as fibras de colágeno expostas, resultará em uma zona não envolvida pelo adesivo tornando-a 

susceptível à degradação hidrolítica e microinfiltração, o que torna essa técnica bastante 

sensível (Pashley, 1993; Nakabayashi, 1982; DeMunck, 2005). 

Por achar que camada híbrida não exercia papel fundamental na RU dos adesivos à 

dentina, Gwinnett (1994) propôs a remoção do colágeno exposto pelo condicionamento ácido 

para adesão direta do adesivo sobre a dentina mineralizada. Vargas, et al,.1997, também 

testaram essa hipótese, entretanto, os resultados mostraram-se contraditórios e influenciados 

pelo tipo de adesivo empregado. Esses autores observaram em seus estudos que os adesivos 

diluídos em acetona apresentaram melhores resultados quando comparados aos adesivos que 

continham álcool como solvente, resultados estes confirmados também por outros autores 

(Inai et al. 1998; Saboia et al. 2000 e Toledano et al. 2002). 

A remoção da camada de colágeno poderia facilitar a difusão do adesivo eliminando a 

presença de fibras de colágeno que não foram envolvidas pelo adesivo (Gwinnett, 1994; 

Toledano, 2002).  Foi então sugerido o uso de substâncias proteolíticas (NaOCl a 10%) para a 

remoção dessas fibras de colágeno antes da aplicação do adesivo (Wakabayashi et al, 1994, 

Gwinnett 1994). Além disso, após a aplicação do NaOCl a 10%, um aumento da umidade da 

dentina é esperado porque a desproteinização resulta em um aumento da energia de superfície 
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e a interação química entre a resina e a dentina desproteinizada ocorre com mais facilidade 

uma vez que os adesivos possuem primers hidrofílicos (Asmussen, 1987). 

O NaOCl é um conhecido agente proteolítico não específico que demonstra efetiva 

remoção de componentes orgânicos de materiais biológicos à temperatura ambiente (Estrela, 

2005). Soluções aquosas de NaOCl que variam 0,5% a 5% em concentração, são 

rotineiramente usadas durante tratamentos endodônticos como soluções irrigadoras para 

remoção de tecidos necrosados enquanto mantém um amplo espectro de atividade bactericida 

(Inai et al., 1998; Estrela, 2005). A ação proteolítica se baseia na extensiva fragmentação das 

cadeias de peptídeos e na formação de N-cloramina com terminais de grupos de amina que 

irão decompor em outros bi-produtos, incluindo ligações cruzadas inter e intra-moleculares, 

via formação de bases Schiff (Mountoris, 1982). A cinética da desproteinização em superfície 

desmineralizada pelo condicionamento ácido implica que a desproteinização funciona mais 

ativamente nos primeiros estágios quando o excesso de colágeno desprotegido está abundante, 

até o momento em que o colágeno estará totalmente encapsulado pela hidroxiapatita e o 

NaOCl não mais causará a desproteinização (Inai et al., 1998). 

Uma solução de NaOCl é usualmente básica, sendo constituída predominantemente 

com uma base conjugada, hipoclorito (OCl-). Soluções de NaOCl, no entanto, facilmente se 

decompõem em íons de cloro (Cl-) e eventualmente reagem com cloreto (ClO3), que 

demonstra maior reatividade e pode modificar completamente o tratamento utilizado na 

dentina, quando se preserva o colágeno exposto (Mountouris, 2004). Dessa forma, o potencial 

efeito adverso oxidativo dos resíduos de NaOCl que permanecem incrustados nos poros da 

estrutura dentinária tratada, podem interferir diretamente na polimerização da resina, 

diminuindo a resistência de união e aumentando assim a microinfiltração, daí a necessidade 

de lavagem abundante após a aplicação do NaOCl. (Nataya, 2005). 

Estudos demonstram que adesivos simplificados de condicionamento total são 

considerados verdadeiras membranas permeáveis que permitem a passagem de líquidos 

provenientes tanto do meio externo quanto dos túbulos dentinários. Essa permeabilidade é a 

responsável principal pela degradação hidrolítica da camada híbrida (Sano, 1995; Tay, 2004; 

DeMunck, 2005; Yiu et al., 2005). 

Com o objetivo de diminuir os efeitos causados pela permeabilidade dos adesivos, 

estudos sugerem a oclusão dos túbulos dentinários com a finalidade de bloquear a passagem 

dos fluidos dentinários, responsáveis pela falha na adesão dentinária (Pashley, 1985; 

Richardson, 1990; Pashley, 1993; Tay, 2003; Tay, 2005). 
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Entre as substâncias indicadas para esse fim, o oxalato de potássio nas apresentações 

de oxalato dipotássio 30% e oxalato monopotássio mono-hidrogenado 3% são as mais 

indicadas, apresentando excelentes resultados na redução da condutibilidade hidráulica, tanto 

in vitro quanto in vivo, (Richardson, 1990; Pashley, 1993; Pashley, 2001; Pereira, 2004).  O 

oxalato de potássio reage com o cálcio ionizado presente no fluido dentinário ou na dentina, 

formando cristais ácidos resistentes de oxalato de cálcio que obliteram os túbulos dentinários, 

reduzindo dessa forma, a permeabilidade dentinária (Richardson, 1990; Pashley, 1993; 

Pashley, 2001; Pereira, 2004), sendo recomendado seu uso, antes da aplicação do adesivo 

(Pashley, 1993; Tay, 2003; Tay, 2005). 

Yiu et al. (2005) afirmaram que alguns adesivos não apresentavam resultados 

satisfatórios na dentina quando previamente se aplicava o oxalato de potássio porque a 

superfície dentinária inclusive os túbulos dentinários ficavam cobertos por cristais de oxalato 

de cálcio. Este problema poderia ser evitado com a aplicação de NaOCl com a finalidade de 

remover as fibras de colágeno, permitindo que os cristais de oxalato de cálcio permaneçam 

mais nos túbulos dentinários, deixando a superfície dentinária livre para interagir com o 

sistema adesivo (Pashley, 2001). 

Em nosso trabalho o adesivo XP Bond teve melhor desempenho que o Prime & Bond 

NT (tabela 1), quando aplicados pela técnica convencional (na presença de colágeno e sem 

oxalato de potássio) sugerindo que a presença de um álcool (t-butanol) como solvente na 

composição do XP Bond pode ter tido um papel importante no aumento da RU. 

Quando comparados entre os tratamentos em que a remoção do colágeno (uso do 

NaOCl a 10%) foi feita: (XPH x PBH), os dois adesivos não apresentaram diferença 

estatística significante entre si, mas quando comparados com seus respectivos controles (XP x 

XPH e PB x PBH), o grupo do XP Bond (XPH) apresentou diminuição na RU, o que não 

ocorreu com o grupo do Prime & Bond NT (PBH). Estes resultados estão de acordo com os 

trabalhos de Saboia et al. (2000) e Toledano et al. (2002), que verificaram diminuição na RU 

para adesivos à base de álcool, quando aplicados na dentina tratada com NaOCl a 10%. Isso 

provavelmente deve ter ocorrido devido ao aumento de umidade na dentina após a aplicação 

do NaOCl a 10% (Toledano et al., 1999). É sabido que a desproteinização aumenta a umidade 

da dentina devido à exposição de túbulos laterais secundários que não são observados na 

dentina apenas condicionada com o ácido fosfórico, H3PO4 (Inai et al. 1998). Considerando 

que os adesivos que contêm acetona como solvente, Prime & Bond NT, por exemplo, tendem 

a funcionar melhor em substrato mais úmido devido a sua difusibilidade e alta volatilidade, 

estes materiais permitem uma evaporação mais eficaz da água, o que ocorre em menor 
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proporção com os adesivos que contêm álcool como solvente (De Munck et al., 2005; Silva et 

al. 2006). Isso pode justificar o comportamento do adesivo XP Bond, usado em nosso 

trabalho, que tem como solvente um álcool (t-butanol).  

O baixo pH presente nos adesivos com acetona é considerado um dos responsáveis 

pelo aumento na resistência de união (Inai et al. 1998; Saboia et al. 2002; Silva et al. 2006), 

uma vez que a acidez elevada do adesivo funcionaria como um segundo condicionamento da 

dentina desproteinizada, formando uma “nano camada híbrida” (Prati et al. 1999). Esse 

comportamento não foi verificado em nosso estudo, onde o adesivo que contém acetona como 

solvente (Prime & Bond NT) não apresentou aumento na RU na dentina desproteinizada, o 

que difere de estudos anteriormente realizados (Inai et al. 1998; Saboia et al. 2002; Silva et al. 

2006), nos quais os autores observaram o aumento da RU com o uso do Prime & Bond NT. 

No entanto, a comparação entre esses trabalhos deve ser observada com cautela uma vez que 

as metodologias utilizadas são diferentes. 

 Na comparação entre os grupos nos quais se aplicou o oxalato de potássio (XPO x 

PBO), o adesivo Prime & Bond NT (PBO) obteve melhor resultado que o XP Bond (XPO).  

Quando comparados com os seus respectivos grupos controle (XP x XPO e PB x PBO) 

ocorreu diminuição da RU para o adesivo XP Bond enquanto o tratamento com o oxalato não 

interferiu na resistência de união do adesivo Prime & Bond NT. O grupo XPO também 

apresentou diminuição na RU quando comparado também com o grupo XPH. Esses 

resultados estão de acordo com os trabalhos de Pashley et al. (2001) onde foi observado 

através de microscopia eletrônica de varredura MEV, a formação de cristais de oxalato de 

cálcio 5 µ abaixo da superfície dentinária, extendendo-se até uma profundidade de 20 µ nos 

túbulos dentinários. Isso acontece devido ao fato do oxalato de potássio necessitar de íons de 

cálcio para a formação dos cristais de oxalato de cálcio. Quando a superfície dentinária é 

condicionada com o ácido fosfórico, esta fica desprovida de cálcio na sua superfície. O 

oxalato de potássio continua penetrando nos túbulos dentinários onde encontra cálcio 

disponível para a formação dos cristais causando a obliteração dos túbulos. Como as 

embocaduras dos túbulos dentinários estão desprovidas de cristais, ocorre então a formação de 

tags de resinas na camada superficial da dentina. Dessa forma, o fato da presença de cristais 

de oxalato de cálcio no interior dos túbulos dentinários não seria fator de interferência na RU. 

 Nossos resultados estão de acordo também com os resultados de Tay et al. (2003) que 

afirmaram que os adesivos à base de acetona não tinham a resistência de união alterada com a 

aplicação de oxalato de potássio após o condicionamento da dentina com ácido fosfórico. No 
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entanto, esses estudos afirmaram que quando o oxalato de potássio é aplicado antes do 

condicionamento da dentina, diminuía a resistência de união do adesivo à base de acetona.  

Nos estudos de Yiu et al. (2005), foi observado que a resistência de união diminuiu 

quando usado adesivo à base de acetona após a aplicação do oxalato de potássio sugerindo 

que essa diminuição estaria relacionada com a acidez do adesivo. Dois adesivos a base de 

acetona, One Step (pH=4,6) e Prime & Bond NT (pH=2,6), foram analisados e apenas este 

último apresentou diminuição na RU. O adesivo XP Bond usado em nosso estudo, apresenta 

pH=2,5 que é semelhante ao Prime & Bond NT, pH=2,6 e dessa forma não deveria haver 

diferença entre eles, quando analisados sob a ótica da acidez, no entanto, o XP Bond 

apresentou diminuição na RU quando aplicado após o uso do oxalato de potássio, enquanto 

para o Prime & Bond, não foi verificada alterações estatisticamente significantes quando 

usado após o mesmo tratamento. 

 A alta concentração de flúor nos adesivos seria também responsável pela diminuição 

da RU, pois o flúor estimula a formação de glóbulos esféricos de fluoreto de cálcio (CaF2) nas 

embocaduras dos túbulos (Dijkman et al., 1983; Nelson et al., 1984). Apesar desses glóbulos 

serem solubilizados pelo oxalato de potássio (Clasvaska et al.,. 1975), seus resíduos presentes 

na interface adesiva provocam estresse na camada híbrida diminuindo a RU do adesivo à 

dentina (Yiu et al. 2005). Em nosso estudo usamos o XP Bond que é um adesivo desprovido 

de flúor e o Prime & Bond NT que tem altas concentrações de flúor (3641 ppm), porém de 

acordo com os resultados obtidos o Prime & Bond NT obteve melhores resultados que o XP 

Bond NT quando ambos foram comparados entre si, quando tratados com oxalato de potássio. 

Esse comportamento reforça a idéia de que o solvente usado no adesivo teria um papel muito 

mais importante na RU, que a acidez e a concentração de flúor nos tratamentos da dentina 

com oxalato de potássio.  

 Na análise dos grupos tratados com NaOCl a 10% e em seguida aplicado oxalato de 

potássio, observamos que o grupo do adesivo Prime & Bond NT (PBHO) apresentou uma RU 

melhor que o grupo do XP Bond (XPHO). Quando comparados com os respectivos grupos 

controle, o adesivo XP Bond apresentou diminuição na resistência de união enquanto o 

adesivo Prime & Bond NT não apresentou nenhuma diferença estatisticamente significante. O 

grupo do XPHO apresentou-se pior que o XPH onde o oxalato de potássio não foi aplicado. 

Esse comportamento dos dados evidencia que o oxalato de potássio se comporta de uma 

forma incompatível com o adesivo XP Bond uma vez que os cristais de oxalato de cálcio 

formados após a aplicação do BisBlock aparentemente impedem uma perfeita formação da 

interface adesiva, o que não ocorre com o adesivo Prime & Bond NT. 
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 Na análise do padrão de fratura podemos observar que a maioria destas ocorreu na 

interface adesiva e que a presença de falhas coesivas está relacionada a altos valores de RU, 

sugerindo que o adesivo, nestes casos, teria uma RU maior que a força coesiva dos substratos 

(resina e/ou dentina).  

 Falhas prematuras foram observadas apenas no grupo 4 (XPHO), onde oito palitos 

falharam em um total de 55, o que estaria de acordo com os baixos resultados do teste de 

microtração para este grupo. 

De acordo com os resultados mostrados na tabela 9, podemos observar que a maioria 

das falhas coesivas ocorreu nos grupos relativos ao adesivo Prime & Bond NT corroborando 

com os resultados do teste de microtração onde o Prime & Bond NT obteve melhores 

resultados que o XP Bond, com exceção dos grupos controle.  

 No entanto, ao se avaliar esses resultados não se pode deixar de observar fatores 

relacionados aos dentes usados no estudo, tais como: idade do paciente doador, tipo e 

profundidade da dentina, período de tempo entre a extração e uso do dente para os testes, os 

quais poderiam determinar uma maior variabilidade dos resultados. 

Apesar dos resultados obtidos no presente estudo, onde o uso do NaOCl e/ou oxalato 

de potássio, como pré-tratamento para a dentina não interferirem na RU do adesivo Prime & 

Bond NT e diminuírem a RU do XP Bond, mais estudos deveriam ser executados para uma 

melhor avaliação do comportamento desses adesivos diante da remoção do colágeno e do uso 

do oxalato de potássio. 
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7 – CONCLUSÃO 

 

 De acordo com os resultados e dentro das limitações deste estudo foi possível concluir 

que:  

 

- A remoção do colágeno e o uso de oxalato de potássio podem interferir na RU dos adesivos 

simplificados de fraco único à dentina dependendo do adesivo usado. 

 

- Falhas coesivas estão associadas à maiores valores de RU; 
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Anexo B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da pesquisa: 

INFLUÊNCIA DA REMOÇÃO DO COLÁGENO E DO USO DE OXALATO DE 

POTÁSSIO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE ADESIVOS SIMPLIFICADOS À 

DENTINA 

         

Nesta pesquisa serão utilizados dentes humanos extraídos, nos quais serão realizados testes 

mecânicos para avaliar o comportamento de materiais usados em restaurações, ou seja, será observado 

se o material usado colou firmemente ou não no dente. A pesquisa será realizada na Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará, no curso de Mestrado em Odontologia, e se você quiser 

colaborar com o pesquisador, basta ceder o dente que for extrair para que possa ser utilizado e assinar o 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Porém, se não quiser doar seu dente, o seu tratamento não 

será prejudicado. Para maiores esclarecimentos pode entrar em contato com o pesquisador responsável 

– Francisco Cláudio Fernandes Alves e Silva – à Rua Afonso Celso, 625, Ap. 101/B, Aldeota, Tel. 

3461.1620 / 9983.9019 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará-UFC, 

pelo fone: 3366-8338. 

 

 Eu,.........................................................................................................................,........................após 

ter sido devidamente esclarecido (a) dos objetivos da pesquisa acima mencionada, aceitei 

voluntariamente doar o(s) dente(s) que extraí para o pesquisador Francisco Cláudio Fernandes Alves e 

Silva. Fui  ainda esclarecido que minha ident idade não será divulgada por qualquer  

meio, que os procedimentos serão real izados no(s)  meu(s)  dente(s)  após sua indicada 

remoção e que, portanto não me trará nenhum r isco à saúde e que o mater ia l  

recolhido será ut i l izado unicamente para a presente pesquisa.  

 

 

Fortaleza,............ de..........................................de 2007 

 

. 

........................................................... 

Assinatura do doador 

. 

............................................................ 

Assinatura da testemunha 

 

............................................................ 

Assinatura do pesquisador 

 

Digital
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Anexo C 

 

Valores nominais (dados) de resistência adesiva (tensão de ruptura) e área de interface adesiva 

dos corpos-de-prova obtidos no ensaio de microtração (RUµT) 

 
Grupo 1 – XP 

Tooth 

number L L Area N MPa Comments  

1 0,96 0,96 0,92 35,00 37,97743  

1 0,96 0,96 0,92 32,00 34,72222  

1 0,98 1,02 1,00 34,08 34,09364  

1 0,94 0,95 0,89 40,00 44,79283  

1 0,97 0,94 0,91 29,00 31,80522  

1 0,97 0,97 0,94 38,00 40,38686  

1 0,97 0,96 0,93 50,09 53,79081  

1 0,98 0,98 0,96 37,30 38,83798  

1 1,06 0,98 1,04 41,90 40,335  

1 0,97 0,98 0,95 50,50 53,12434  

1 1,02 0,95 0,97 51,10 52,73478  

1 0,99 0,97 0,96 52,20 54,35801  

1 0,98 0,98 0,96 42,00 43,73178  

1 0,98 0,95 0,93 40,60 43,60902  

2 0,92 0,89 0,82 36,10 44,08891  

2 0,95 0,88 0,84 26,90 32,17703  

2 0,90 0,90 0,81 28,10 34,69136  

2 0,90 0,92 0,83 8,30 10,02415  

2 0,88 0,92 0,81 11,80 14,5751  

2 0,92 0,89 0,82 27,30 33,34148 Coesiva dentina 

2 0,95 0,88 0,84 19,60 23,44498  

2 0,90 1,08 0,97 14,80 15,22634  

2 0,90 0,90 0,81 17,60 21,7284  

2 0,90 0,92 0,83 40,90 49,39614  

2 0,90 0,90 0,81 40,90 50,49383  

2 0,90 1,09 0,98 15,80 16,10601  

2 0,90 0,90 0,81 28,10 34,69136  

2 0,92 0,90 0,83 38,10 46,01449  

2 0,88 0,92 0,81 25,70 31,74407 Coesiva dentina 

2 0,90 0,90 0,81 11,60 14,32099  

2 0,90 0,90 0,81 32,90 40,61728  



 
 

81

2 0,90 0,99 0,89 40,70 45,67901  

3 0,90 0,90 0,81 48,10 59,38272  

3 0,91 0,93 0,85 14,80 17,48789  

3 0,92 0,96 0,88 40,50 45,85598  

3 0,90 0,90 0,81 36,90 45,55556  

3 0,88 0,90 0,79 37,30 47,09596  

3 0,88 0,88 0,77 38,10 49,19938  

3 0,92 0,90 0,83 37,30 45,04831  

3 0,90 0,87 0,78 40,10 51,21328  

3 0,92 0,91 0,84 20,10 24,0086  

3 0,89 0,89 0,79 6,80 8,584775  

3 0,89 0,89 0,79 8,00 10,09973  

4 0,91 0,99 0,90 18,80 20,86802  

4 0,87 0,89 0,77 16,40 21,18042  

4 0,93 0,89 0,83 11,80 14,25637  

4 0,90 0,88 0,79 52,10 65,78283  

4 0,90 0,90 0,81 7,20 8,888889  

4 0,90 0,90 0,81 27,30 33,7037  

4 0,93 0,95 0,88 52,90 59,8755  

4 0,90 0,92 0,83 18,40 22,22222  

4 0,90 0,90 0,81 16,00 19,75309  

4 0,90 0,90 0,81 47,70 58,88889  

4 0,90 0,90 0,81 38,90 48,02469  

4 0,90 0,92 0,83 16,90 20,41063  

4 0,88 0,89 0,78 25,70 32,8141  

4 0,90 0,92 0,83 16,00 19,32367  

4 0,90 0,87 0,78 17,80 22,73308  

4 0,92 0,92 0,85 34,50 40,76087  

 
Grupo 2 – XPH 

Tooth 

number L L Area N MPa Comments  

1 0,92 0,90 0,83 7,60 9,178744  

1 0,88 0,90 0,79 4,00 5,050505  

1 0,82 0,90 0,74 25,30 34,28184  

1 0,82 0,90 0,74 28,90 39,15989  

1 0,83 0,92 0,76 19,30 25,27501  

1 0,90 0,90 0,81 12,40 15,30864  

1 1,20 0,90 1,08 31,30 28,98148  

1 1,20 0,92 1,10 34,10 30,88768  
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1 0,92 0,95 0,87 32,50 37,18535  

1 0,94 0,90 0,85 32,10 37,94326  

1 0,88 0,92 0,81 40,10 49,53063  

1 0,90 0,90 0,81 20,90 25,80247  

1 0,90 0,90 0,81 29,30 36,17284  

1 0,92 1,20 1,10 34,50 31,25  

1 0,90 0,92 0,83 19,70 23,79227  

1 0,92 0,92 0,85 26,50 31,30907  

2 0,90 0,90 0,81 20,00 24,69136  

2 0,90 0,92 0,83 32,90 39,7343  

2 0,88 0,92 0,81 24,10 29,76779  

2 0,92 0,89 0,82 26,00 31,75379  

2 0,95 0,88 0,84 32,10 38,39713  

2 0,90 1,08 0,97 14,80 15,22634  

2 0,90 0,90 0,81 29,30 36,17284  

2 0,90 0,92 0,83 26,90 32,48792  

2 0,90 0,90 0,81 30,10 37,16049  

2 0,90 1,09 0,98 22,90 23,34353  

2 0,90 0,90 0,81 33,30 41,11111  

2 0,92 0,90 0,83 43,00 51,93237  

2 0,88 0,92 0,81 23,30 28,77964  

2 0,90 0,90 0,81 24,10 29,75309  

3 0,90 0,90 0,81 10,80 13,33333  

3 0,90 0,90 0,81 13,60 16,79012  

3 0,92 0,90 0,83 14,00 16,90821  

3 0,90 0,90 0,81 15,20 18,76543  

3 0,90 0,92 0,83 8,80 10,62802  

3 0,92 0,89 0,82 4,40 5,373718  

3 0,90 0,90 0,81 7,60 9,382716  

3 0,90 0,91 0,82 6,80 8,302808  

3 0,90 0,95 0,86 20,50 23,97661  

3 0,92 0,87 0,80 11,20 13,993  

3 0,93 0,91 0,85 14,40 17,01524  

4 0,90 0,93 0,84 5,30 6,332139  

4 0,94 0,92 0,86 4,40 5,087882  

4 0,90 0,90 0,81 22,50 27,77778  

4 0,88 0,90 0,79 4,40 5,555556  

4 0,90 0,91 0,82 5,60 6,837607  

4 0,92 0,90 0,83 15,60 18,84058  

4 0,90 0,90 0,81 9,20 11,35802  
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4 0,90 0,92 0,83 12,00 14,49275  

4 0,90 0,90 0,81 20,50 25,30864  

4 0,92 0,88 0,81 10,80 13,33992  

4 0,90 0,92 0,83 5,20 6,280193  

 
Grupo 3 – XPO 

Tooth 

number L L Area N MPa Comments  

1 0,89 0,91 0,8099 0 0 Falha prematura 

1 0,89 0,88 0,7832 14,4 18,38611  

1 0,88 0,9 0,792 8 10,10101  

1 0,88 0,88 0,7744 19,7 25,43905  

1 0,89 0,87 0,7743 16 20,66383  

1 0,93 0,95 0,8835 8 9,054895  

1 0,88 0,91 0,8008 10,8 13,48651  

1 0,9 0,9 0,81 14,8 18,2716  

1 0,9 0,92 0,828 8,4 10,14493  

1 0,88 0,92 0,8096 9,2 11,36364  

1 0,89 0,92 0,8188 37,30 45,55447  

1 0,90 0,90 0,81 11,20 13,82716  

1 0,90 0,91 0,819 10,40 12,69841  

1 0,88 0,88 0,7744 22,90 29,57128  

1 0,87 0,90 0,783 30,10 38,44189  

1 0,92 0,90 0,828 2,40 2,898551  

1 0,90 0,90 0,81 20,90 25,80247  

1 0,92 0,90 0,828 17,60 21,25604  

2 0,92 0,91 0,8372 14,40 17,20019  

2 0,91 0,94 0,8554 11,20 13,09329  

2 0,91 0,84 0,7644 15,60 20,40816  

2 0,92 0,89 0,8188 10,80 13,19003  

2 0,89 0,78 0,6942 10,00 14,40507  

2 0,93 0,88 0,8184 3,20 3,910068  

2 0,93 0,85 0,7905 10,00 12,65022  

2 0,90 0,87 0,783 5,60 7,15198  

2 0,90 0,90 0,81 5,80 7,160494  

2 0,87 0,92 0,8004 4,40 5,497251  

2 0,90 0,91 0,819 13,80 16,84982  

2 0,94 0,90 0,846 18,50 21,86761  

2 0,92 0,90 0,828 6,40 7,729469  

2 0,88 0,94 0,8272 11,20 13,53965  
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2 0,90 0,90 0,81 13,80 17,03704  

3 0,92 0,90 0,83 6,40 7,729469  

3 0,95 0,88 0,84 16,80 20,09569  

3 0,90 0,92 0,83 8,40 10,14493  

3 0,88 0,99 0,87 12,80 14,69238  

3 0,90 0,88 0,79 15,20 19,19192  

3 0,95 0,88 0,84 9,20 11,00478  

3 0,87 0,95 0,83 16,40 19,84271  

3 0,92 0,90 0,83 7,20 8,695652  

3 0,90 0,90 0,81 6,80 8,395062  

3 0,88 0,92 0,81 6,80 8,399209  

3 0,87 0,90 0,78 11,60 14,81481  

3 0,92 0,92 0,85 4,40 5,198488  

3 0,89 0,90 0,80 7,60 9,48814  

3 0,90 0,90 0,81 9,60 11,85185  

3 0,90 0,91 0,82 4,80 5,860806  

3 0,90 0,92 0,83 3,60 4,347826  

3 0,89 0,87 0,77 6,40 8,26553  

3 1,07 0,88 0,94 6,40 6,796941  

3 0,88 0,90 0,79 12,00 15,15152  

4 0,88 0,96 0,84 6,80 8,049242  

4 0,71 0,86 0,61 25,70 42,08975  

4 0,94 0,90 0,85 21,30 25,1773  

4 0,88 0,88 0,77 18,00 23,2438  

4 1,00 1,15 1,15 12,00 10,43478  

4 0,82 0,97 0,80 14,00 17,60121  

4 0,93 0,93 0,86 25,00 28,90508  

4 0,98 0,93 0,91 27,30 29,95392  

 
Grupo 4 – XPHO 

Tooth 

number L L Area N MPa Comments  

1 0,9 0,9 0,81 0 0 Falha prematura 

1 0,87 0,97 0,8439 9,2 10,90177  

1 0,88 0,88 0,7744 20,9 26,98864  

1 0,87 0,94 0,8178 38,1 46,58841  

1 0,88 0,88 0,7744 0 0 Falha prematura 

1 0,89 0,89 0,7921 0 0 Falha prematura 

1 0,98 0,98 0,9604 23,7 24,67722  

1 0,86 0,87 0,7482 6,8 9,088479  
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1 0,87 0,88 0,7656 0 0 Falha prematura 

1 0,89 0,87 0,7743 10,9 14,07723  

1 0,88 0,88 0,7744 9,20 11,88017  

1 0,88 0,90 0,792 10,80 13,63636  

1 0,88 0,89 0,7832 0,00 0 Falha prematura 

1 0,87 0,86 0,7482 12,80 17,10773  

1 0,89 0,88 0,7832 2,40 3,064351  

1 0,90 0,88 0,792 12,80 16,16162  

2 0,88 0,92 0,8096 0,00 0 Falha prematura 

2 0,82 0,92 0,7544 6,80 9,013786  

2 0,83 0,94 0,7802 22,90 29,35145  

2 0,93 0,88 0,8184 8,80 10,75269  

2 0,87 0,88 0,7656 27,70 36,18077  

2 0,90 0,90 0,81 20,10 24,81481  

2 0,89 0,88 0,7832 14,80 18,89683  

2 0,90 0,90 0,81 21,30 26,2963  

2 0,89 0,90 0,801 4,00 4,993758  

2 0,92 0,90 0,828 31,70 38,28502  

2 0,89 0,87 0,7743 28,90 37,32403  

2 0,90 0,90 0,81 12,80 15,80247  

2 0,92 0,90 0,828 9,60 11,5942  

2 0,89 0,88 0,7832 12,80 16,34321  

2 0,90 0,92 0,828 17,20 20,77295  

2 0,90 0,92 0,828 35,30 42,63285  

2 0,89 0,92 0,8188 12,80 15,63263  

2 0,89 0,99 0,88 23,70 26,8982  

2 0,88 0,92 0,81 4,00 4,940711  

2 0,92 0,95 13,60 8,40 0,617647  

3 0,87 0,85 0,74 4,00 5,40906  

3 0,89 0,86 0,77 10,00 13,06506  

3 0,89 0,88 0,78 8,80 11,23596  

3 0,89 0,87 0,77 4,40 5,682552  

3 0,87 0,87 0,76 18,80 24,83816  

3 0,87 0,87 0,76 14,00 18,4965  

3 0,89 0,89 0,79 9,20 11,6147  

3 0,92 0,89 0,82 14,40 17,58671  

3 0,90 0,90 0,81 4,80 5,925926  

3 0,90 0,90 0,81 16,00 19,75309  

3 0,90 0,92 0,83 13,20 15,94203  

3 0,92 0,88 0,81 8,00 9,881423  
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3 0,87 0,89 0,77 32,50 41,9734  

3 0,90 0,90 0,81 22,90 28,2716  

4 0,94 0,92 0,86 6,80 7,86309  

4 0,92 0,90 0,83 7,20 8,695652  

4 0,90 0,90 0,81 9,20 11,35802  

4 0,89 0,92 0,82 0,00 0 Falha prematura 

4 0,91 0,92 0,84 3,60 4,300048  

4 0,90 0,90 0,81 0,00 0 Falha prematura 

4 0,90 0,90 0,81 4,00 4,938272  

4 0,90 0,92 0,83 22,50 27,17391  

4 0,88 0,88 0,77 5,20 6,714876  

4 0,88 0,87 0,77 5,20 6,792059  

4 0,90 0,85 0,77 8,80 11,50327  

4 1,30 0,86 1,12 8,80 7,871199  

4 0,90 0,90 0,81 3,80 4,691358  

4 0,90 0,90 0,81 8,80 10,8642  

4 0,90 0,90 0,81 5,20 6,419753  

 

 
Grupo 5 – PB 

Tooth 

number L L Area N MPa Comments  

1 1,07 0,85 0,91 24,90 27,37768  

1 1,07 0,85 0,91 17,20 18,91149  

1 0,90 0,92 0,83 30,10 36,35266  

1 0,90 0,92 0,83 19,30 23,30918  

1 0,92 0,92 0,85 23,70 28,00095  

1 0,87 1,00 0,87 9,20 10,57471  

1 0,96 0,88 0,84 30,50 36,10322  

1 1,10 0,91 1,00 28,50 28,47153  

1 0,88 0,97 0,85 39,70 46,5089  

1 1,09 0,97 1,06 50,50 47,76317  

1 1,03 0,92 0,95 20,00 21,10595  

2 1,00 0,90 0,90 5,30 5,888889  

2 0,90 0,95 0,86 12,80 14,97076  

2 0,93 0,93 0,86 28,90 33,41427  

2 0,98 0,92 0,90 14,80 16,41526  

2 0,97 0,94 0,91 10,80 11,8447  

2 0,90 0,90 0,81 22,50 27,77778  

2 0,95 0,89 0,85 24,10 28,50384  
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2 0,92 0,94 0,86 42,10 48,68178  

2 0,92 0,89 0,82 9,60 11,72447  

2 0,95 0,88 0,84 12,80 15,311  

2 0,90 0,92 0,83 18,80 22,70531  

2 0,93 0,88 0,82 33,30 40,68915  

2 0,95 0,92 0,87 23,30 26,65904  

2 0,90 0,95 0,86 39,70 46,43275 Coesiva resina 

2 0,94 0,90 0,85 12,40 14,65721  

2 0,90 0,92 0,83 30,10 36,35266 Coesiva resina 

2 0,95 0,89 0,85 34,10 40,33116  

2 0,88 0,92 0,81 14,40 17,78656  

2 0,90 0,96 0,86 18,80 21,75926  

3 0,92 0,92 0,85 20,10 23,74764  

3 0,92 0,93 0,86 20,50 23,95979  

3 0,92 0,90 0,83 25,70 31,03865  

3 0,92 0,93 0,86 18,00 21,03787  

3 0,90 0,90 0,81 32,90 40,61728  

3 0,90 0,90 0,81 23,30 28,76543  

3 0,90 0,90 0,81 14,00 17,28395  

3 0,93 0,93 0,86 36,90 42,66389  

3 0,90 0,94 0,85 35,70 42,19858  

4 0,91 0,91 0,83 17,30 20,8912  

4 0,90 0,90 0,81 18,40 22,71605  

4 0,90 0,90 0,81 30,90 38,14815  

4 0,90 0,90 0,81 40,90 50,49383  

4 0,90 0,90 0,81 16,40 20,24691  

4 0,90 0,90 0,81 25,70 31,7284  

4 0,92 0,90 0,83 23,70 28,62319  

4 0,93 0,89 0,83 31,70 38,2989  

4 0,90 0,90 0,81 9,60 11,85185  

4 0,92 0,90 0,83 20,90 25,24155  

4 0,92 0,92 0,85 36,90 43,59641 Coesiva dentina 

4 0,94 0,90 0,85 20,90 24,70449  

 

 
Grupo 6 – PBH 

Tooth 

number L L Area N MPa Comments  

1 0,98 0,97 0,95 19,20 20,19777  

1 0,84 0,93 0,78 20,90 26,75371  
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1 0,92 0,92 0,85 17,20 20,32136  

1 0,93 0,93 0,86 15,60 18,03677  

1 0,90 0,98 0,88 28,90 32,76644  

1 0,95 0,92 0,87 28,50 32,6087  

1 0,96 0,80 0,77 14,00 18,22917  

1 0,95 0,92 0,87 30,50 34,89703  

1 0,95 0,90 0,86 19,20 22,45614  

1 0,92 0,90 0,83 24,00 28,98551  

1 0,96 0,92 0,88 20,50 23,21105  

2 0,92 1,00 0,92 24,90 27,06522  

2 0,90 1,00 0,90 45,70 50,77778  

2 0,90 0,95 0,86 45,70 53,45029  

2 1,00 0,90 0,90 20,00 22,22222  

2 0,94 0,94 0,88 20,50 23,20054  

2 0,90 0,90 0,81 31,30 38,64198 Coesiva resina 

2 0,90 0,90 0,81 28,90 35,67901  

2 0,94 0,94 0,88 21,30 24,10593  

2 0,97 0,97 0,94 30,10 31,99065  

2 0,88 0,91 0,80 40,10 50,07493 Coesiva resina 

2 0,90 0,90 0,81 22,50 27,77778  

2 0,92 0,92 0,85 39,70 46,90454 Coesiva resina 

2 0,94 0,92 0,86 40,10 46,3691  

2 0,92 0,88 0,81 49,30 60,89427 Coesiva resina 

2 0,90 0,90 0,81 50,20 61,97531 Coesiva resina 

2 0,88 0,89 0,78 52,10 66,52196 Coesiva resina 

2 0,90 1,00 0,90 39,30 43,66667  

2 0,90 1,00 0,90 24,90 27,66667  

3 0,95 0,88 0,84 7,20 8,61244  

3 0,96 0,96 0,92 16,00 17,36111  

3 0,89 0,93 0,83 12,00 14,49801  

3 0,90 0,95 0,86 5,20 6,081871  

3 0,94 1,00 0,94 15,20 16,17021  

3 0,90 0,90 0,81 7,80 9,62963  

3 0,91 0,94 0,86 18,40 21,5104  

3 0,90 0,90 0,81 13,60 16,79012  

3 0,92 0,91 0,84 13,60 16,24462  

3 0,92 0,91 0,84 7,20 8,600096  

3 0,90 0,90 0,81 12,00 14,81481  

3 0,90 0,90 0,81 7,60 9,382716  

3 0,90 0,90 0,81 13,60 16,79012  
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3 0,90 0,90 0,81 16,40 20,24691  

3 0,88 0,92 0,81 39,70 49,03656  

3 0,90 0,90 0,81 11,20 13,82716  

3 0,92 0,92 0,85 28,10 33,19943  

3 0,90 0,93 0,84 27,30 32,61649  

3 0,91 0,90 0,82 28,90 35,28694  

3 0,90 0,90 0,81 30,50 37,65432  

4 0,92 0,88 0,81 17,80 21,98617  

4 0,90 0,90 0,81 19,30 23,82716  

4 0,91 0,93 0,85 6,40 7,56233  

4 0,90 0,87 0,78 25,70 32,82248  

4 0,94 0,92 0,86 20,90 24,16744  

4 0,91 0,91 0,83 19,70 23,7894  

4 0,90 0,90 0,81 21,30 26,2963  

4 0,90 0,90 0,81 12,00 14,81481  

4 0,90 0,98 0,88 29,30 33,21995  

4 0,93 0,89 0,83 8,00 9,665338  

4 0,92 0,88 0,81 6,00 7,411067  

4 0,90 0,90 0,81 41,30 50,98765  

4 0,90 0,90 0,81 24,90 30,74074  

4 0,90 0,90 0,81 19,70 24,32099  

4 0,92 0,90 0,83 16,90 20,41063  

4 0,90 0,90 0,81 25,70 31,7284  

4 0,88 0,93 0,82 43,30 52,90811  

 

 
Grupo 7 – PBO 

Tooth 

number L L Area N MPa Comments  

1 0,90 0,90 0,81 33,70 41,60494  

1 0,92 0,90 0,83 14,87 17,95894  

1 0,91 0,90 0,82 24,50 29,91453  

1 0,92 0,92 0,85 17,20 20,32136  

1 0,89 0,92 0,82 24,90 30,41036  

1 0,92 0,90 0,83 22,90 27,657  

1 0,90 0,93 0,84 25,70 30,7049  

1 0,89 0,88 0,78 19,20 24,51481  

1 0,88 0,92 0,81 12,80 15,81028  

1 0,90 0,90 0,81 23,70 29,25926  

1 0,90 0,90 0,81 18,20 22,46914  
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2 0,95 0,94 0,89 20,40 22,84434  

2 0,92 0,94 0,86 18,00 20,81406  

2 0,92 0,92 0,85 25,30 29,8913  

2 0,92 0,95 0,87 30,10 34,43936  

2 0,94 0,94 0,88 39,00 44,13762  

2 0,92 0,92 0,85 34,40 40,64272  

2 0,92 0,94 0,86 5,60 6,475486  

2 0,94 0,93 0,87 5,60 6,405857  

2 0,92 0,92 0,85 32,30 38,16163  

2 0,90 0,94 0,85 21,70 25,65012  

2 0,90 0,92 0,83 17,20 20,77295  

2 0,90 0,92 0,83 12,40 14,97585  

2 0,90 0,92 0,83 6,90 8,333333  

2 0,92 0,94 0,86 30,50 35,26827  

3 0,94 0,90 0,85 16,00 18,91253  

3 0,94 0,94 0,88 5,20 5,885016  

3 0,94 0,93 0,87 16,80 19,21757  

3 0,90 0,92 0,83 34,10 41,18357  

3 0,94 0,92 0,86 31,30 36,19334  

3 0,90 0,92 0,83 21,30 25,72464  

3 0,92 0,92 0,85 34,90 41,23346  

3 0,90 0,93 0,84 42,10 50,29869  

4 0,92 0,90 0,83 36,10 43,59903  

4 0,90 0,90 0,81 47,10 58,14815  

4 0,90 0,90 0,81 52,00 64,19753  

4 0,90 0,91 0,82 35,70 43,58974  

4 0,90 0,90 0,81 23,70 29,25926  

4 0,92 0,94 0,86 45,30 52,38205  

4 0,92 0,94 0,86 46,10 53,30712  

4 0,94 0,94 0,88 44,10 49,90946  

4 0,92 0,92 0,85 26,90 31,78166  

4 0,90 0,90 0,81 43,30 53,45679  

4 0,90 0,92 0,83 28,20 34,05797  

 

 

 
Grupo 8 – PBHO 

Tooth 

number L L Area N MPa Comments  
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1 0,90 0,90 0,81 24,10 29,75309  

1 0,92 0,90 0,83 20,90 25,24155  

1 0,90 0,93 0,84 22,50 26,88172  

1 0,89 0,88 0,78 23,00 29,3667  

1 0,88 0,92 0,81 31,70 39,15514  

1 0,90 0,90 0,81 27,70 34,19753  

1 0,90 0,90 0,81 25,70 31,7284  

1 0,95 0,94 0,89 10,00 11,19821  

1 0,92 0,94 0,86 29,70 34,3432 Coesiva resina 

2 0,92 0,92 0,85 26,10 30,83648  

2 0,92 0,95 0,87 23,70 27,1167  

2 0,94 0,94 0,88 39,30 44,47714  

2 0,92 0,92 0,85 20,40 24,10208  

2 0,92 0,94 0,86 19,70 22,77983  

2 0,94 0,93 0,87 23,30 26,65294  

2 0,92 0,92 0,85 25,70 30,36389  

2 0,90 0,94 0,85 15,20 17,9669  

2 0,90 0,92 0,83 8,40 10,14493  

2 0,90 0,92 0,83 7,20 8,695652  

2 0,90 0,92 0,83 15,60 18,84058  

3 0,92 0,94 0,86 9,20 10,6383  

3 0,94 0,90 0,85 21,30 25,1773  

3 0,94 0,94 0,88 27,30 30,89633  

3 0,94 0,93 0,87 9,20 10,52391  

3 0,90 0,92 0,83 36,00 43,47826  

3 0,94 0,92 0,86 16,00 18,50139  

3 0,90 0,92 0,83 22,10 26,69082  

3 0,92 0,92 0,85 23,20 27,41021  

4 0,90 0,93 0,84 17,40 20,78853  

4 0,92 0,90 0,83 35,70 43,11594  

4 0,90 0,90 0,81 22,10 27,28395  

4 0,90 0,90 0,81 23,00 28,39506  

4 0,90 0,91 0,82 26,00 31,74603  

4 0,90 0,90 0,81 18,00 22,22222  

4 0,90 0,90 0,81 18,00 22,22222  

4 0,90 0,90 0,81 21,20 26,17284  

4 0,90 0,91 0,82 28,00 34,18803  

4 0,90 0,90 0,81 22,00 27,16049  

4 0,94 0,93 0,87 27,90 31,91489  
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Anexo D 

 

Testes estatísticos  

 
 
 
Estatística descritiva 
           
                       XP XPH XPO XPHO   PB PBH PBO PBHO  
Tamanho da amostra = 53 50 54 55  48 60 37 35  
Mínimo                      8,0000 5,0000 4,0000 3,0000  5,0000 6,0000 5,0000 8,0000  
Máximo                      54,0000 41,0000 29,0000 42,0000  50,0000 53,0000 44,0000 39,0000  
Amplitude Total   46,0000 36,0000 25,0000 39,0000  45,0000 47,0000 39,0000 31,0000  
Mediana                      34,0000 23,0000 13,0000 13,0000  25,5000 23,0000 29,0000 26,0000  
Primeiro Quartil (25%)   20,0000 13,0000 8,2500 7,5000  19,5000 16,0000 20,0000 21,0000  
Terceiro Quartil (75%)   45,0000 31,0000 18,7500 22,0000  36,0000 32,0000 35,0000 29,5000  
Desvio Interquartílico   25,0000 18,0000 10,5000 14,5000  16,5000 16,0000 15,0000 8,5000  
Média Aritmética   32,8679 21,8200 14,0185 15,5455  26,7083 24,9333 26,7568 24,2857  
Variância                      197,7322 128,5180 44,2827 107,1044  125,6152 143,8938 124,1336 57,6218  
Desvio Padrão   14,0617 11,3366 6,6545 10,3491  11,2078 11,9956 11,1415 7,5909  
Erro Padrão   1,9315 1,6032 0,9056 1,3955  1,6177 1,5486 1,8317 1,2831  
Coeficiente de Variação42,78% 51,95% 47,47% 66,57%  41,96% 48,11% 41,64% 31,26%  
Assimetria (g1) -0,2311 0,0051 0,6070 0,9815  0,3063 0,6072 -0,2827 -0,6818  
Curtose (g2) -1,2966 -1,3111 -0,4557 0,2123  -0,6587 -0,0326 -0,6975 -0,0264  
Média Harmônica =  24,9354 14,4195 11,0002 9,7666  21,1976 18,7723 19,3838 20,8112  
N (média harmônica) =  53 50 54 55  48 60 37 35  
Média Geométrica =  29,1869 18,2491 12,4753 12,4070  24,1538 21,9357 23,6468 22,7684  
N (média geométrica) =53 50 54 55  48 60 37 35  
Variância (geom.) =  1,1313 1,2077 1,1150 1,2370  1,1062 1,1343 1,1508 1,0709  
Desvio Padrão (geom.) =1,7039 1,9331 1,6498 2,0133  1,6193 1,7136 1,7659 1,4876  
 
 
Kolmogorov-Smirnov           
                       XP XPH  XPO XPHO  PB PBH PBO PBHO  
Tamanho da amostra   53 50 54 55  48 60 37 35  
Desvio máximo =   0,1501 0,1177 0,1217 0,1463  0,0945 0,0772 0,1210 0,1854  
Valor crítico unil(0,05) =0,1676 0,1725 0,1660 0,1645  0,1761 0,1575 0,1960 0,2020  
Valor crítico unil(0,01) =0,2088 0,2150 0,2068 0,2050  0,2194 0,1962 0,2440 0,2510  
p(valor) unilateral =   ns ns ns ns  ns ns ns ns  
Valor crítico bil(0,05) =   0,1868 0,1923 0,1851 0,1834  0,1963 0,1756 0,2180 0,2240  
Valor crítico bil(0,01) =   0,2239 0,2305 0,2218 0,2198  0,2353 0,2104 0,2620 0,2690  
p(valor) bilateral =    ns ns ns ns  ns ns ns ns  
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ANOVA  (1-5) – Failed 
F (tratamentos) = 37,0789 
p(valor) = 0,0000001 

 
 
 
 
Kruskal-Wallis (1 - 4)     
  
Resultados    
H = 76,1496    
Graus de liberdade = 4    
(p) Kruskal-Wallis = < 0.0001    
R 1 = 10382,0000    
R 2 = 7341,5000    
R 3 = 5555,5000    
R 4 = 5840,0000       
R 1 (posto médio) = 195,8868    
R 2 (posto médio) = 146,8300    
R 3 (posto médio) = 102,8796    
R 4 (posto médio) = 106,1818    
        
 
 
 
 
Comparações (método de Dunn) Dif. Postos z calculado z crítico p 
 
Postos médios  1 e 2                    49,0568 3,3737 2,807 < 0.05 
Postos médios  1 e 3                    93,0072 6,5217 2,807 < 0.05 
Postos médios  1 e 4        89,7050 6,3187 2,807 < 0.05 
Postos médios  2 e 3                    43,9504 3,0362 2,807 < 0.05 
Postos médios  2 e 4                    40,6482 2,8204 2,807 < 0.05 
Postos médios  3 e 4                      3,3022 0,2337 2,807 ns 
 
 
 
 
ANOVA  (5-8) -  Failed 
F(tratamentos) = 3,6959 
p(valor) = 0,0064777 
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Kruskal-Wallis (5-8)     
  
 
Resultados    
H = 14,1654    
Graus de liberdade = 4    
(p) Kruskal-Wallis = 0,0068    
R 5 = 5936,5000    
R 6 = 6727,0000    
R 7 = 4729,0000    
R 8 = 4112,0000    
R 5 (posto médio) = 123,6771    
R 6 (posto médio) = 112,1167    
R 7 (posto médio) = 127,8108    
R 8 (posto médio) = 117,4857    
     
 
Comparações (método de Dunn) Dif. Postos z calculado z crítico p 
 
Postos médios  5 e 6                      11,5604 0,9253 2,807 ns 
Postos médios  5 e 7                          4,1337 0,2929 2,807 ns 
Postos médios  5 e 8                        6,1914 0,4317 2,807 ns 
Postos médios  6 e 7                      15,6941 1,1637 2,807 ns 
Postos médios  6 e 8                       5,3690 0,3913 2,807 ns 
Postos médios  7 e 8                      10,3251 0,6787 2,807 ns 
 
 
 
 
 
Mann-Witney   
   
Resultado                    XP PB 
Tamanho da amostra    53 48 
Soma dos Postos (Ri) 3022,5 2128,5 
Mediana =                    34,00 25,50 
U =                      952,50  
Z(U) =                      2,1727  
p-valor (unilateral) =   0,0149  
p-valor (bilateral) =   0,0298  
 
 
 
 
 
 
Resultado                    XPH PBH 
Tamanho da amostra      50 60 
Soma dos Postos (Ri) 2602,5 3502,5 
Mediana =                       23,00 23,00 
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U =                     1327,50  
Z(U) =                      1,0355  
p-valor (unilateral) =   0,1502  
p-valor (bilateral) =   0,3004  
 
 
 
 
Resultado                    XPO PBO 
Tamanho da amostra       54 37 
Soma dos Postos (Ri) 1834,0 2352,0 
Mediana =                    13,00 29,00 
U =                     349,00  
Z(U) =                     5,2519  
p-valor (unilateral) = < 0.0001  
p-valor (bilateral) = < 0.0001  
 
 
 
 
 
Resultado                    XPHO PBHO 
Tamanho da amostra         55 35 
Soma dos Postos (Ri) 1989,5 2105,5 
Mediana =                    13,00 26,00 
U =                    449,50  
Z(U) =                    4,2459  
p-valor (unilateral) = < 0.0001  
p-valor (bilateral) = < 0.0001  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


