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Resumo
Introdução: O selamento dentiná rio imediato consiste na aplicaçã o imediata de um sistema adesivo sobre
exposiçõ es dentiná rias apó s o preparo dental e previamente aos procedimentos de moldagem. Objetivo: O objetivo
do estudo foi avaliar a influência do selamento dentiná rio imediato (SDI) na resistê ncia adesiva do sistema adesivo
universal (Single Bond Universal, 3M ESPE) em dentina, na forma de aplicação autocondicionante. Material e
método: 30 incisivos bovinos foram divididos em 3 grupos (n = 10): grupo S (Sem Selamento Dentiná rio Imediato),
grupo SDI (Selamento Dentiná rio Imediato) e grupo SDIF (Selamento Dentiná rio Imediato + Resina Flow). A
superfı́cie vestibular foi desgastada com pontas diamantadas até a exposiçã o superficial de dentina. A simulaçã o da
lama dentiná ria foi realizada com lixa d’á gua por 30s e a dentina tratada de acordo com o respectivo grupo. Para
simulaçã o da restauraçã o provisó ria, foram cimentados blocos de resina bisacrı́lica com cimento de ó xido de zinco.
Apó s 7 dias, foi realizada a cimentaçã o definitiva de blocos de resina com cimento resinoso dual (RelyX ARC, 3M
ESPE). Os espé cimes foram seccionados para obtençã o de filetes de 1mm2 e submetidos ao teste de microtraçã o, em
uma máquina universal de ensaios (Instron). Os resultados foram tabulados e submetidos a Análise de Variância
(ANOVA) e teste de Tukey a 5% de significância. Resultado: Observaram-se maiores valores de resistência de união
para o grupo SDIF (23,53 MPa), diferindo estatisticamente do Grupo S (17,65 MPa) (p=0,008). O grupo SDI
apresentou valor médio de resistência de união (19,25 MPa), não diferindo estatisticamente dos grupos S (p=0,68)
e SDIF (p=0,07). Conclusão: Recomenda-se a té cnica de selamento dentiná rio imediato seguido da uma camada de
resina flow, em exposiçõ es dentiná rias ocasionadas pelo preparo dental para restauraçõ es indiretas.
Descritores: Hibridização dentinária; adesivos; cimentação.

Abstract

Introduction: Imediate dentin sealing (IDS) is a procedure where a dentin adhesive is applied on the exposed
dentin surfaces after its preparation to indirect restorations and before impression procedures. Objective: The
objective of the study was to evaluate the effectiveness of the immediate dentin sealing technique (SDI) in adhesive
resistance, using the Universal adhesive system (Single Bond Universal, 3M ESPE). Material and method: 30 bovine
incisors were selected and divided into 3 groups (n = 10): Groups S (Without Immediate Dentin Seal), SDI
(Immediate Dentin Seal with Adhesive) and SDIF (Immediate Dentin Seal with Adhesive + Flow Resin). The
vestibular surface was worn with diamond-tipped conical tips until superficial dentin exposure. The smear layer
simulation was carried out with # 600 granulation sandpaper for 30s and the dentin was treated according to the
respective group. To simulate the temporary restoration, blocks of bisacrylic resin were cemented with zinc oxide
cement. After 7 days, the final cementation of resin blocks with dual resin cement (RelyX ARC, 3M ESPE) was carried
out. The specimens were sectioned to obtain 1mm2 fillets and subjected to the microtensile test. Result: The ANOVA
test showed a statistical difference between the groups evaluated. Higher values of bond strength were observed for
the SDIF group (23.53 MPa), differing statistically from Group S (17,65 MPa) (p = 0.008). The SDI group showed an
average bond strength (19.25 MPa), which did not differ statistically from groups S (p = 0.68) and SDIF (p = 0.07).
Conclusion: Based on the results, it is recommended the immediate dental sealing technique with adhesive + flow
resin in dental exposures caused in the dental preparation for indirect restorations.
Descriptors: Dentin hybridization; adhesives; cementation.
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INTRODUÇÃO
O sucesso clínico de procedimentos restauradores indiretos está condicionado a vários
fatores, entre eles, à força de adesão entre os tecidos dentais e a restauração, através do uso de
sistemas adesivos1. Nessa perspectiva, foi proposto que as exposições dentinárias promovidas
pelo preparo cavitário fossem seladas imediatamente após a conclusão do desgaste, através da
utilização de um agente adesivo, o qual seria aplicado e fotoativado previamente aos
procedimentos de moldagem1.

De acordo com a literatura, a adoção desse método permite que a formação da camada híbrida
ocorra sobre uma área de dentina recém-exposta, portanto, livre de contaminantes e
compreendida como substrato ideal para a realização de procedimentos adesivos2-4. Ademais,
quando se opta pelo tratamento com selamento dentinário, a resistência de adesão à dentina e a
adaptação marginal em restaurações cimentadas é maior1,5,6, e a ocorrência de sensisibilidade
pós-operatória diminui7.

A técnica original recomenda que o selamento dentinário imediato seja realizado com
sistemas adesivos de 3 passos, que utilizam o condicionamento ácido prévio e a aplicação de uma
camada de resina hidrófoba sobre o primer. Esta camada hidrófoba é importante para reduzir ou
impedir a permeabilidade da dentina a curto e longo prazo8. Entre as marcas comerciais, o
adesivo Optibond FL (Kerr, CA, EUA) é considerado um padrão ouro para a realização da técnica,
com resultados efetivos por sua alta carga e alta resistência mecânica, resultando em maiores
valores de resistência de união4,9. Apesar do seu bom desempenho, esse sistema não é
comercializado em todos os países, e em razão das taxas de importaçã o e seu alto custo, sua
indicaçã o, muitas vezes, pode ser inviá vel.
Com o desenvolvimento de adesivos simplificados, torna-se interessante sua indicação para o
selamento dentinário imediato. Os adesivos autocondicionantes apresentam excelente
resistência de união à dentina, com uma técnica simplificada de aplicação e menos sensível.
Embora nã o tenha a mesma quantidade de carga que os adesivos convencionais, seu uso pode ser
melhorado com a aplicação de uma camada de resina de baixa viscosidade (flow) apó s a
10,11

, funcionando como um material elá stico, com mais carga que os adesivos
hibridizaçã o
simplificados, capaz de prevenir a ruptura do adesivo no ato da moldagem e na remoção do
material restaurador provisório10. Alé m disso, a resina flow pode proteger a camada hı́brida do
estresse de contraçã o do cimento resinoso durante sua polimerizaçã o e aumentar o grau de
conversã o dos adesivos dentiná rios, aumentando a resistê ncia de uniã o da interface adesiva11.

Considerando o exposto, percebe-se a necessidade de se compreender melhor tanto a técnica
de execução do selamento dentinário imediato, quanto a sua sensibilidade às diferentes
possibilidades de sistemas adesivos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade
da té cnica de selamento dentiná rio imediato (SDI) na resistê ncia adesiva, mediante o uso do
sistema adesivo universal.

MATERIAL E MÉTODO
Foram selecionados 30 incisivos bovinos hígidos extraídos. Como critério de seleção, dentes
com trincas e/ou lesões de cárie foram excluídos. Após a limpeza, foi realizada a remoção da
porção radicular e da borda incisal dos dentes com disco de carburundum (American Burrs,
Palhoça, SC, Brasil) acoplado à peça reta. Após o corte da raiz, houve exposição da cavidade
pulpar, a qual teve seu conteúdo removido com auxílio de uma cureta de dentina nº17. Dessa
forma, foram obtidos blocos de dentes bovinos de aproximadamente 13mm de comprimento e
9mm de diâmetro. Os blocos foram armazenados em água, em temperatura ambiente.
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Para preenchimento da câmara pulpar, a dentina foi condicionada com á cido fosfó rico a 37%
(Power Etching; BM4, Palhoça, SC, Brasil) durante 15s, seguido de enxá gue com á gua por 60s e
secagem com papel absorvente. Foi feita a aplicaçã o do sistema adesivo (Single Bond Universal
Adesivo, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) de acordo com as instruçõ es do fabricante. Os incrementos
de resina cor A1 (Vittra APS, FGM, Joinvile, SC, Brasil) foram inseridos e, sequencialmente,
fotoativados (Bluephase C5, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) por 20s. Essa manobra de
preenchimento possibilitou a obtenção de corpos de prova de comprimento adequado para
realização do teste de microtração.
Os espécimes foram aleatoriamente divididos em 3 grupos (n = 10), conforme descritos na
Tabela 1, de acordo com a técnica de selamento dentinário imediato, utilizando o sistema adesivo
Single Bond Universal (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA).
Tabela 1. Divisão dos grupos

Grupos
S

SDI

SDIF

Tratamento da superfície dentinária
Sem selamento dentinário

Selamento dentinário imediato com adesivo universal

Selamento dentinário imediato com adesivo universal e recobrimento com resina flow

Os espécimes foram posicionados e fixados com cera sobre a superfície de cilindros de PVC,
com dimensões de 2,5cm de diâmetro por 2cm de altura, preenchidos com resina acrílica
quimicamente ativada (Vipi Flash, Vipi Ind. e Com. de Produtos Odontológicos Ltda;
Pirassununga, SP, Brasil), de modo que a superfície de dentina exposta ficasse posicionada
horizontalmente. Assim, foi possível simular a cimentação e facilitar o manuseio do espécime.

Com o auxílio de uma ponta diamantada tronco cônica 4138 (KG Sorensen, São Paulo, SP,
Brasil), em alta rotação e sob refrigeração intensa, a superfície vestibular dos dentes foi
desgastada até a exposição da dentina. Na sequência, a superfície foi polida por 30s com lixas
d’água de granulação #600 em uma politriz (Panambra Struers DP-10, Panambra, Sã o Paulo,
Brasil), a fim de regularizar a área e padronizar a lama dentinária. Cada dente foi preparado
individualmente imediatamente antes do procedimento adesivo.
Após o preparo, cada espécime foi tratado de acordo com seu respectivo grupo:

Grupo S – Sem Selamento Dentinário Imediato
Este grupo não recebeu tratamento da superfície dentinária após o preparo dental.

Grupo SDI – Selamento Dentinário Imediato
Imediatamente após o preparo para exposição de dentina, foi realizado o condicionamento
seletivo do esmalte com ácido fosfórico 37% (Power Etching, BM4, Maringá, PR, Brasil) por 30s,
seguido de enxágue com spray de ar/água durante 60s e secagem. Com o auxílio de um
microaplicador (KG Brush, KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil), o sistema adesivo Single Bond
Universal (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) foi aplicado e esfregado cuidadosamente sobre a dentina
por 20s, seguido por suave jato de ar por 5s. Uma segunda camada do sistema adesivo, com o
mesmo protocolo, foi aplicada. Posteriormente, foi realizada a fotoativação (Bluephase C5, Ivoclar
Vivadent, Schaan, Liechtenstein) por 20s, seguida de uma camada de gel hidrossolúvel (Power
Block, BM4, Maringá, Brasil) e fotoativação por 20s.
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Grupo SDIF – Selamento dentinário Imediato + Resina flow
Neste grupo, em cada espécime foi realizado o mesmo protocolo de aplicação do sistema
adesivo na dentina recém-preparada, conforme o grupo anterior SDI. Além disso, concluído o
protocolo de aplicação do sistema adesivo Single Bond Universal (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA),
uma discreta camada de resina fluida (Filtek Z350 Flow, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) foi aplicada
com auxílio de um microaplicador (KG Brush, KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil). Completou-se
a sequência fotoativando-a (Bluephase C5, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) por 20s,
aplicação do gel hidrossolúvel (Power Block, BM4, Maringá, Brasil), seguido de fotopolimerização
por 20s.

Restauração Provisória
Com o objetivo de simular as restaurações provisórias, foram confeccionados 30 blocos de
resina bisacrílica (Protemp 4, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) a partir de um molde de silicone de
adição (Express XT, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) com 8mm de diâmetro e 3mm de espessura. Os
blocos foram cimentados sobre os dentes, identificados de acordo com cada grupo, com cimento
provisório Temp Bond NE (Kerr Corp, Orange, Califórnia, EUA) manipulado e espalhado
homogeneamente. Concluída a cimentação, os corpos de prova foram armazenados em ambiente
úmido e permaneceram nessa condição por 7 dias.

Cimentação Definitiva
Com o auxílio de uma sonda exploradora nº 5, foi realizada a remoção do bloco de resina
bisacrílica. Os resíduos de cimento provisório que permaneceram na superfície dentária foram
cuidadosamente removidos com auxílio de curetas de dentina nº5, seguido de profilaxia com
escova robinson e água em baixa rotação.

Com o objetivo de simular as restaurações indiretas, foram confeccionados 30 blocos de resina
composta cor A3 (Charisma Classic, Heraeus Kulzer, Hanau, Alemanha) a partir de um molde de
silicone de adição (8mmx3mm). A cada incremento acrescentado, e após a conclusão da confecção
do bloco, foi realizada a fotoativação por 40s (Bluephase C5, Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein).

Cada bloco de resina composta recebeu tratamento da sua superfície, imediatamente antes da
cimentação definitiva, através do jateamento de óxido de alumínio com partículas de 100 microns
(Bio-Art, São Carlos, SP, Brasil), a 2,5cm de distância e 80 bar de pressão por 10s. Posteriormente,
foi realizado o enxágue abundante com água e secagem com jato de ar. A limpeza do bloco ocorreu
por meio da aplicação do ácido fosfórico a 37% (Power Etching, BM4, Maringá, PR, Brasil) por 30s
na sua superfície de cimentação. Após, foi realizada lavagem abundante, secagem com jatos de ar
e aplicação de silano (Silano, Maquira, Maringá, Paraná, Brasil) com o auxílio de um
microaplicador (KG Brush, KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil) durante 60s. O preparo do bloco
foi concluído com aplicação do sistema adesivo (Single Bond Universal, 3M ESPE, St. Paul, MN,
EUA) através de um microaplicador (KG Brush, KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil).

Para o tratamento da superfície dental para cimentação, foi realizado jateamento da superfície
com óxido de alumínio com partículas de 100 microns (Bio-Art, São Carlos, SP, Brasil), a 2,5 cm
de distância e 80 bar de pressão por 10 segundos, seguido de enxágue abundante com água e
secagem com jato de ar.
Para tratamento de esmalte e dentina do Grupo S, foi realizado o condicionamento com ácido
fosfórico 37% (Power Etching, BM4, Maringá, PR, Brasil). O esmalte foi condicionado por 30s e a
dentina por 15s, seguido de enxágue com spray de ar/água durante 60s e secagem com discos de
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papel absorvente. Na sequência, foi realizada a aplicação do sistema adesivo Single Bond
Universal (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA), que foi esfregado cuidadosamente na dentina recémpreparada por 20s, seguido de suaves jatos de ar por 5s, nova camada de aplicação e evaporação
com jatos de ar, e fotoativação (Bluephase C5, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) por 20s.
Completou-se a sequência fotoativando-o por mais 20s, após aplicação do gel hidrossolúvel
(Power Block, BM4, Maringá, Brasil).

Para o tratamento dos tecidos dentais dos grupos SDI e SDIF, o mesmo protocolo descrito no
grupo S foi realizado. Porém, a limpeza da superfície, o condicionamento e a aplicação do sistema
adesivo foram realizados sob uma camada híbrida previamente formada, devido ao selamento
dentinário imediato.

Com o auxílio de um pincel, o cimento resinoso dual (RelyX ARC, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA)
foi aplicado nos blocos de resina composta e espalhado homogeneamente. Logo após, os blocos
foram assentados sobre os dentes preparados e os excessos de cimento removidos com pincel.
Para concluir, os espécimes foram mantidos em posição por pressão digital e submetidos a
fotoativação (Bluephase C5, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) em todas as suas faces por
40s. Posteriormente, foi realizada a aplicação do gel hidrossolúvel (Power Block, BM4, Maringá,
Brasil) e cada face foi fotoativada (Bluephase C5, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)
novamente por mais 20s. Concluída a cimentação, os corpos de prova foram mantidos em
ambiente úmido por 7 dias, até a secção dos corpos de prova para o teste de microtração.

Confecção dos Corpos de Prova
O conjunto dente/cimento/bloco foi fixado em uma máquina de secção (ISOMET 1000,
Buehler Ltda; Lake Bluff, IL, EUA), onde os cortes foram efetuados com o auxílio de um disco
diamantado dupla-face (4”X.012”X1/2”, UKAM Industrial Superhard Tools; Valencia, CA, EUA)
sob baixa velocidade (125 rpm) e refrigeração constante. Os cortes foram primeiramente
realizados no sentindo cérvico-incisal (eixo y) e, posteriormente, mésio-distal (eixo x), com a
máquina ajustada para realizar cortes a cada 1,2 mm. Como resultado obtiveram-se filetes de
aproximadamente 1mm2, mensurados por um paquímetro com leitura eletrônica (Lorben, São
Paulo, SP, Brasil).

Testes de Microtração
Os corpos de prova foram sequencialmente fixados por suas extremidades ao dispositivo do
teste de microtração, através de um adesivo a base de cianoacrilato (SuperBonder, Henkel Loctite
Adesivos Ltda.; Itapevi, SP, Brasil) associado a um monômero de resina acrílica (Resinlay Speed
Pattern, Pomerode, SC, Brasil). Cada filete foi posicionado de maneira que a linha de cimentação
estivesse localizada perpendicularmente à força de microtração e de forma equidistante entre as
garras dos dispositivos da máquina universal de ensaios (Instron, modelo 4444, Instron Corp,
Canton, MA, EUA). A máquina foi configurada para realizar o teste a uma velocidade constante de
0,5mm/min e detectar o valor máximo de carga em Quilonewton (kgN) necessária para a fratura
dos corpos.
Por fim, os valores de carga registrados na ruptura dos corpos foram multiplicados por mil
(x1000) para conversão de Quilonewton (kN) em Newton (N). Sequencialmente, os resultados
em Newton (N) foram convertidos em MegaPascal (MPa), respeitando a equação: N 2 = MPa .
mm
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ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para verificaçã o dos resultados, os dados foram submetidos a aná lise estatı́stica por meio de
aná lise de variâ ncia (ANOVA). As aná lises foram realizadas usando SPSSStatics 26.0, e o valor de
p foi definido como 5%.

RESULTADO
Os valores médios da resistência de união à microtração (μTBS) para cada material
restaurador estão descritos na Tabela 2. O teste ANOVA demonstrou diferença estatística entre
os grupos avaliados (p=0,008). Observaram-se maiores valores de resistência de união (Figura 1)
para o grupo SDIF (23,53 MPa), diferindo estatisticamente do Grupo S (p=0,008). O grupo SDI
apresentou valor médio de resistência de união (19,25 MPa), não diferindo estatisticamente dos
grupos S (p=0,68) e SDIF (p=0,07).
Tabela 2. Valores médios e desvio-padrão da resistência ao μTSB frente aos tratamentos dos substratos
dentinários
Grupos
S

SDI

SDIF

μTSB (MPa)
17,65 ±6,5B

19,25±8,0AB
23,53±10,7A

Letras MAIÚSCULAS iguais nas colunas indicam que não há diferença estatística entre os grupos (Teste ANOVA de um fator,
post-hoc de Tukey p<0,05)

Figura 1. Valores médios e desvio-padrão da resistência ao μTSB frente aos tratamentos do substrato
dentinário.

DISCUSSÃO
Alguns autores3,4 recomendam fortemente a realização do selamento dentinário imediato com
o sistema adesivo de 3 passos específico de 4ª geração (Optibond™ FL; Kerr), pois a presença de
carga em sua composição garantiria a formação de uma camada híbrida mais espessa, capaz de
absorver a tensão de contração da resina12. Apesar de ser tratado como padrão ouro11 para
execução da técnica do selamento dentinário imediato, a utilização desse sistema adesivo se torna
dificultada por não ser facilmente encontrado no mercado nacional, e seu alto custo torna seu uso,
muitas vezes, inviável.
Para efeito de comparação, na busca de resultados semelhantes com os adesivos
autocondicionantes, que apresentam bons resultados ao serem utilizados na técnica do
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selamento dentinário imediato13,14, optou-se por um sistema adesivo de 5ª geração (Single Bond
Universal, 3M ESPE, St Paul, MN, USA), ausente de cargas, porém, de fácil aquisição e,
principalmente, por estar mais facilmente disponível para uso nas clínicas odontológicas. No
presente estudo, o sistema adesivo de 5ª geração (Single Bond Universal, 3M ESPE, St Paul, MN,
USA) foi utilizado no modo autocondicionante, com intuito de aliar a redução de passos clínicos e
os benefícios do selamento imediato ao da comodidade de usar um adesivo acessível para
conduzir a prática clínica em quaisquer consultórios privados/públicos ou instituições de ensino.

Estudos avaliando a resistência de união de sistemas adesivos universais concluem que eles
têm maior resistência de união do que outros tipos de sistemas adesivos convencionais,
mostrando como hipótese para melhores resultados os componentes 10-MDP e ácido
polialquenoico15-17, que são monômeros funcionais que aderem quimicamente ao cálcio da
hidroxiapatita. O 10-MDP encontra-se na composição da maioria dos adesivos universais.
Especificamente, o sistema adesivo Single Bond Universal (3M ESPE, St Paul, MN, USA) apresenta,
além do 10-MDP, um copolímero de ácido polialquenoico que também pode aderir quimicamente
ao cálcio18. Isso conclui que tais componentes são o diferencial desse sistema adesivo universal.

O grupo S simulou nesta pesquisa a abordagem tradicional de aplicação dos sistemas adesivos
na prática clínica, através da hibridização e ativação do adesivo apenas momento da fixação final
da restauração. Os resultados inferiores de adesão à dentina neste grupo eram esperados, uma
vez que não é possível confeccionar e cimentar provisórios que selem totalmente a dentina.
Estudos relatam que, para o selamento dentiná rio imediato, a dentina recé m-exposta, livre de
contaminantes, é considerada o substrato ideal. Isso porque a contaminaçã o dentiná ria, que
ocorre seja pelo contato com o cimento, a saliva e/ou componentes da dieta, pode ter como
consequê ncia a sensibilidade pó s-operató ria e respostas dolorosas ao tratamento1,2. Ainda,
autores afirmam2,3 que reduções significativas na resistência adesiva à dentina podem ser
desencadeadas quando uma contaminação com cimentos provisórios é simulada e comparada à
dentina recém-exposta. O cimento residual temporário pode permanecer na superfície do dente
mesmo após a limpeza mecânica, e alguns componentes do cimento penetram na superfície do
dente, alterando características como ângulo de contato e permeabilidade dentinária. Dessa
forma, a restauração definitiva geralmente não é aderida à dentina recém-preparada, mas sim à
dentina contaminada, o que pode resultar em falha de hibridização e redução da resistência de
união3.
Alguns estudos apresentam resultados contrários aos citados anteriormente, cuja resistência
de união, quando a dentina é selada previamente à cimentação definitiva, é superior à resistência
de união quando a dentina é selada no momento de sua exposição19,20.

A diferença estatisticamente não significante entre o grupo S e o grupo SDI não foi prevista,
pois esperavam-se maiores valores de união promovidos pelo selamento dentinário. Esse
resultado pode ser explicado pela ausência de carga na composição do adesivo universal utilizado
nesta pesquisa. Nos sistemas adesivos particulados, a camada híbrida formada é mais espessa21,
sendo essa característica favorável à polimerização, já que, concluída a aplicação do adesivo,
existe uma camada superficial inibida por oxigênio.

Os maiores valores registrados foram obtidos pelo grupo que recebeu o tratamento do
selamento dentinário imediato e, sequencialmente, recobrimento da camada híbrida com resina
flow (grupo SDIF). Os valores de resistência adesiva foram de 23,53±10,7 MPa. Para este grupo,
a qualidade da camada híbrida formada durante o selamento foi protegida por uma resina de
baixa viscosidade e com partículas de carga em sua composição. Dessa forma, promoveu a
proteção da dentina durante a fase de provisório e um aumento na resistência final de união entre
o tecido dentário e o material restaurador após a cimentação adesiva. Ao aplicar uma camada
adesiva hidrofó bica sobre uma superfı́cie que foi tratada com um sistema adesivo de frasco ú nico,
a concentraçã o de monô meros hidrofó bicos aumenta, consequentemente maiores são os índices
de retenção e mais resistente se torna a interface adesiva à degradação ao longo do tempo22.
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Ainda assim, formulaçõ es especı́ficas de cada adesivo, como a quantidade de monô meros
hidrofó bicos e o solvente presente, podem afetar a qualidade da camada hı́brida e a interaçã o do
adesivo com a resina flow23, o que pode explicar valores de resistência de união inferiores em
alguns estudos.

Não foram registrados valores estatisticamente significantes entre os grupos SDI e SDIF,
possivelmente porque a dentina tratada somente com o sistema adesivo teve a formação de uma
camada híbrida de qualidade, porém recoberta por uma camada adesiva pouco resistente. Essa
fragilidade na camada adesiva do grupo SDI pode ser consequência da formação de uma camada
de adesivo muito delgada ou mesmo da redução da espessura da camada adesiva, seja pela cureta
utilizada para remoção dos materiais provisórios aplicados sobre a dentina, pela profilaxia com
escova robison e água ou pelo jateamento do espécime com óxido de alumínio. Assim, a hipótese
avaliada neste estudo foi parcialmente aceita, uma vez que houve diferença estatisticamente
significante entre a resistência de união à microtração da dentina dos grupos sem selamento
dentinário e o selamento dentinário imediato com adesivo e recobrimento com resina flow.

Este trabalho teve o ensaio de microtraçã o como mé todo utilizado para avaliaçã o da
resistê ncia de uniã o adesiva. Nesse ensaio, a interface de uniã o das amostras tem tamanho
reduzido (cerca de 1 mm2), o que permite uma melhor distribuiçã o de tensõ es durante o
recebimento de carga. Consequentemente, há menos falhas coesivas na dentina do que as
encontradas em modelos mais convencionais de testes. Ainda, o uso desse mé todo geralmente
resulta em valores de forças de adesã o aparentes mais altas para ruptura dos espé cimes do que
as forças de adesã o encontradas em amostras grandes. Ademais, permite a obtençã o de vá rios
corpos de prova a partir de um ú nico dente24.

A utilizaçã o de dentes bovinos como possı́veis substitutos de dentes humanos no teste de
adesã o à dentina pode ser justificada por estudos que nã o revelaram diferença estatisticamente
significante entre os dentes humanos e bovinos quanto aos valores de resistê ncia de uniã o ao
esmalte e à camada superficial da dentina25.

Entende-se que a extrapolação de resultados de estudos laboratoriais para a clínica deve ser
feita sempre com cautela, uma vez que os estudos in vitro não conseguem reproduzir a real
situação da cavidade oral. No entanto, o aumento da resistência de união encontrado para a
dentina tratada com o selamento imediato associado à resina flow sugere efetividade da técnica,
mesmo quando executada com um adesivo de 5ª geração.

CONCLUSÃO
Foi concluído com este estudo que o selamento dentinário imediato realizado com o sistema
adesivo universal e posterior recobrimento com resina flow deve ser realizado nas exposições
dentinárias ocasionadas no preparo dental para restaurações indiretas.
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