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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Os agentes cimentantes são utilizados em restaurações indiretas como 
meio de fixação ao dente. Suas funções são preencher as discrepâncias de 
adaptação entre a restauração e o dente, promovendo a retenção friccional, um 
bom vedamento marginal e resistência ao deslocamento. Eles estão divididos 
em cinco classes principais: cimentos de fosfato de zinco, cimentos de 
policarboxilato de zinco, cimentos de ionômero de vidro, cimentos de ionômero 
de vidro modificados por resina e cimentos resinosos. (RADOVIC et al., 2008)  

O desenvolvimento da técnica do condicionamento ácido por Buonocore 
em 1955 iniciou o estudo da adesão ao substrato dentário. Os cimentos 
resinosos são modificações das resinas a base de Bis-GMA e outros 
metacrilatos. Eles apresentam um menor percentual volumétrico de partículas 
incorporadas à matriz orgânica para adequar sua viscosidade. Os cimentos 
devem apresentar viscosidade baixa para promover um selamento adequado 
entre as restaurações e o substrato dentário. (BELLI et al., 2009) 

Os cimentos resinosos podem ser divididos de acordo com o tratamento 
prévio do substrato dentário: cimentos resinosos de condicionamento total 
(empregam condicionamento ácido e adesivo), cimentos resinosos 
autocondicionantes (utilizam primer/adesivo) autocondicionante e cimentos 
resinosos autoadesivos (sem necessidade de tratamento prévio). (RADOVIC et 
al., 2008) 

Os cimentos de condicionamento total são utilizados após o 
condicionamento do substrato dental com ácido fosfórico, seguido da aplicação 
de um sistema adesivo. Um dos inconvenientes dessa técnica está na 
formação de porosidades na base da camada híbrida, pelo fato de que nem 
toda a região desmineralizada possa ser infiltrada pelo sistema adesivo, 
levando ao fenômeno da nanoinfiltração (SANO et al., 1995). Com a finalidade 
de resolver esse inconveniente posteriormente foram desenvolvidos o os 
adesivos autocondicionantes, que dispensam o condicionamento ácido prévio e 
utilizam um primer acídico. Quando aplicado, à medida que o primer ácido 
desmineraliza o substrato, vai impregnando a superfície, proporcionando uma 
camada híbrida mais regular. Embora a literatura tenha mostrado que esses 
sistemas apresentam bom desempenho em dentina, a resistência adesiva ao 
esmalte é inferior aos sistemas convencionais que utilizam o condicionamento 
ácido prévio ao sistema adesivo. 

As técnicas de cimentação que utilizam esses sistemas (convencional e 
autocondicionante) são complexas pela quantidade de passos e bastante 
sensíveis, podendo ocorrer uma falha de união influenciada pela qualidade do 
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substrato, pela temperatura, pelo material ou pelo operador. No entanto, 
apresentam boa resistência adesiva, especialmente indicados em preparos não 
retentivos. (DE MUNCK et al., 2004) 

Visando a simplificação da técnica em 2002 foram introduzidos no 
mercado os cimentos autoadesivos como alternativa para a cimentação. Sua 
ampla indicação inclui aplicação nos substratos: esmalte, dentina, resina, 
cerâmica, zircônia e metal. (FERRACANE; STANSBURY; BURKE, 2011; LIN et 
al., 2010; RADOVIC et al., 2008) O mecanismo de adesão desses cimentos 
ocorre pela interação química e micromecânica entre o material e o substrato 
dentário. Os monômeros ácidos reagem com o cálcio da hidroxiapatita 
infiltrando o substrato dental para uma retenção micromecânica e retenção 
adicional por ligações químicas, pela quelação aos íons cálcio. (DE MUNCK et 
al., 2004; GERTH et al., 2006; PAVAN et al., 2010) Alguns autores afirmam que 
a interação com o substrato dental é superficial, sem a formação de uma 
camada híbrida ou tags. (DE MUNCK et al., 2004; FERRACANE; 
STANSBURY; BURKE, 2011) 

Os cimentos autoadesivos apresentam vantagens em relação aos 
convencionais tais como: maior retenção, solubilidade mínima ao meio bucal, 
menor microinfiltração, biocompatibilidade e nenhuma sensibilidade pós-
operatória devido à preservação da smear layer. (HAN et al., 2007)  

A biocompatibilidade pôde ser demonstrada ao analisar a resposta 
celular ao cimento autoadesivo RelyX Unicem, relacionou-se o resultado com a 
limitada penetração do material no substrato devido à ausência de 
condicionamento prévio (DE SOUZA COSTA; HEBLING; RANDALL, 2006) 
assim como pela alta viscosidade comparada a outros cimentos adesivos. 
(FERRACANE; STANSBURY; BURKE, 2011) 

O pH inicial dos cimentos autocondicionantes durante o procedimento 
adesivo é baixo e aumenta significativamente após 24 horas, enquanto os 
cimentos resinosos convencionais apresentaram pH inicial e final básico. 
(DONOVAN et al., 2009) 

A neutralização dos monômeros ocorre devido aos copolímeros do 
ionômero de vidro resultando no aumento do pH para 6. (RADOVIC et al., 
2008) Durante a neutralização é formada e reutilizada a água na reação com 
os grupos funcionais ácidos e íons básicos. Sua formação proporciona a 
hidrofilia ao cimento. Falhas de coesão entre a dentina e o cimento (poros) 
podem ser ocasionadas por um excesso de umidade na dentina, onde 
gotículas de água são acumuladas na rede de polímeros. Porém é 
desconhecida a influência da umidade da dentina nesse processo de união. 
(GUARDA et al., 2010)  
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A influência do substrato dentinário no desempenho dos agentes 
cimentantes autoadesivos ainda é pouco avaliada. (LIN et al., 2010; PAVAN et 
al., 2010). Estudos afirmam que o pré tratamento da superfície do esmalte com 
ácido fosfórico (LIN et al., 2010), ou a limpeza da superfície com ácido 
poliacrílico (PAVAN et al., 2010) melhora a resistência de união aos cimentos 
autoadesivos. 

Uma revisão sobre as propriedades físicas dos cimentos adesivos 
demonstrou haver discordância entre os autores quanto ao desempenho dos 
cimentos autoadesivos comparado aos cimentos resinosos convencionais e 
autocondicionante. (FERRACANE; STANSBURY; BURKE, 2011) (LIN et al., 
2010) De todos os cimentos resinosos avaliados, os autoadesivos foram os que 
apresentaram a menor resistência de união em esmalte, não havendo 
diferença estatística na dentina.(DE MUNCK et al., 2004) A resistência flexural 
e compressiva dos cimentos autoadesivos demonstrou ser superior a dos 
cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, cimentos de ionômero 
de vidro e cimentos de fosfato de zinco. Os cimentos autoadesivos apresentam 
bom desempenho quando expostos a abrasão pela escova de dentes ou 
alimentos com pouca carga, mas em superfícies oclusais onde as forças são 
mais elevadas a perda nas margens podem ser mais evidentes. (FERRACANE; 
STANSBURY; BURKE, 2011) 

O sucesso clínico das cimentações depende da adaptação marginal e da 
presença de um selamento durável. A perda da adesão à estrutura dentária 
leva a diminuição da integridade marginal e à microinfiltração. Associados a 
falta de adesão estão as cáries secundárias, sensibilidade pós operatória, 
inflamação pulpar, acúmulo de placa e perda da retenção. Apesar de não 
apresentar uma interface tradicional, como aquela presente na técnica do 
condicionamento ácido, vários estudos tem mostrado que os cimentos 
autoadesivos apresentam uma união durável e boa adaptação marginal à 
dentina ou ao esmalte.(AL-SALEH et al., 2010; AZEVEDO et al., 2012; 
ROSENTRITT et al., 2004). Num acompanhamento clínico de um ano todas as 
restaurações indiretas (inlay e onlay) cimentadas com o cimento autoadesivo 
RelyX U100 apresentaram uma boa qualidade marginal e a realização do 
condicionamento ácido prévio no esmalte não demonstrou diferenças 
estatísticas significativas.(AZEVEDO et al., 2012) 

Os cimentos autoadesivos parecem promissores, porém devido a 
controvérsia em relação à adesão encontrada na literatura outros estudos são 
necessários para avaliar o desempenho desses materiais. Quando usados sem 
condicionamento ácido os cimentos autoadesivos tem demonstrado pouca 
ligação com a dentina, não formando a clássica camada híbrida e mostrando 
mínima interação quando avaliados microscopicamente. (AL-ASSAF et al., 
2007; DIMITROULI; GEURTSEN; LÜHRS, 2012) Em comparação com um 



9 
 
 

cimento autocondicionante, o autoadesivo apresentou um escore de 
microinfiltração significativamente mais alto, quando submetidos à 
termociclagem e imersão em corante. (DONOVAN et al., 2011)  

 

Estudos que analisaram a interface dentina/cimentos autoadesivos 
através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica 
de transmissão (MET) não observaram a formação de uma camada híbrida, 
como aquela formada com a utilização de cimentos resinosos convencionais, 
embora seja possível observar a interação entre cimento e substrato dental 
(AGUIAR, T.R. et al., 2012; AGUIAR, THAIANE RODRIGUES et al., 2013; AL-
ASSAF et al., 2007; BITTER et al., 2012; MONTICELLI et al., 2008; VAZ et al., 
2012).  

 A interface dentinária/sistemas adesivos tem sido avaliada por meio da 
visualização de imagens obtidas por: microscopia eletrônica de varredura, da 
microscopia eletrônica de transmissão, da microscopia ótica ou a partir dos 
espectros de espalhamento micro-raman que fornecem o mapeamento da 
interface, onde as intensidades e a presença de diferentes bandas representam 
a zona de transição entre os materiais (SHIN et al., 2009; ZHANG; WANG, 
2013). A espectrometria Raman, por ser um método de espectroscopia de 
dispersão é uma técnica vibracional não destrutiva, utilizada para a 
caracterização de matéria orgânica e inorgânica pela absorção e reflexão de 
energia de uma amostra. (LIU; HSU, 2007)  

Porém não foram encontrados na literatura estudos que apresentem 
modelos matemáticos que possam ser aplicados para auxiliar na mensuração 
da interface de forma precisa e reprodutível. 

Assim, torna-se oportuno realizar um mapeamento da interface dentina/ 
cimentos resinosos verificando as diferenças entre os cimentos autoadesivo e 
autocondicionante bem como apresentar um modelo matemático para a 
mensuração da interface. 
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2. ARTIGO 
 

MÉTODO ANALÍTICO PARA MENSURAR A INTERFACE CIMENTO-
DENTINA 

2.1. RESUMO 

 

Diante da evolução dos cimentos resinosos, novos estudos são 
necessários para avaliar as interações com a dentina. Objetivo: avaliar a 
interface de cimentos resinosos autocondicionante e autoadesivo com a 
dentina por meio de espectroscopia micro Raman e Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) bem como apresentar um modelo matemático para a 
mensuração da interface. Métodos: Foram confeccionadas cavidades para 
restaurações indiretas, na junção amelo-dentinária (3X5X2mm) das faces 
vestibular e lingual de terceiros molares humanos (n=6), com randomização 
emparelhada, de acordo com o agente de cimentação. Restaurações de resina 
composta (inlays) foram fixadas com os cimentos autoadesivo (RelyX U200, 
3M-ESPE) e autocondicionante (Multilink Automix, Ivoclar Vivadent). A interface 
foi analisada por meio de espectroscopia Micro Raman e por MEV. A 
espessura da interface foi quantificada por meio da intensidade das bandas 
Raman dos grupos funcionais dos cimentos (1113 cm-1) e da dentina (961 cm-

1). Resultados: A evolução das bandas de espalhamento Raman mostrou um 
comportamento tipo sigmoidal. Por meio do ajuste da curva sigmoidal utilizando 
a função de Boltzmann obteve-se que a média da interface foi de 1,8 µm (+0,5) 
para o cimento autoadesivo e de 2,4 µm (+0,4) para o cimento 
autocondicionante. A Análise no MEV demostrou que para o cimento 
autocondicionante as projeções do material (tags) no interior da dentina foram 
mais longas do que as observadas na interface cimento autoadesivo/dentina. 
Conclusão: A espessura da interface para o cimento autocondicionante foi 
maior que para o cimento autoadesivo. O ajuste das curvas sigmoidais 
utilizando a função de Boltzmann permitiu mensurar a interface 
cimento/dentina. A vantagem desse método analítico quantitativo é a 
mensuração matemática realizada a partir da leitura da intensidade das bandas 
de espalhamento Raman dos grupos funcionais que constituem a interface 
cimento-dentina. 
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2.2. INTRODUÇÃO  

 

Na última década houve a introdução no mercado de uma gama de 
cimentos resinosos com características diferentes, objetivando uma melhora na 
adesão e a simplificação da técnica. A técnica tradicional tem sido questionada 
devido ao fenômeno da nanoinfiltração na base da camada híbrida, uma vez 
que nem toda a zona desmineralizada pelo condicionamento com ácido 
fosfórico é impregnada pelo sistema adesivo (SANO et al., 1995).  

Com a finalidade de minimizar esse inconveniente foram introduzidos no 
mercado os adesivos autocondicionantes, que dispensam o condicionamento 
ácido prévio e utilizam um primer acidificado. Quando aplicado, à medida que o 
primer/ácido desmineraliza o substrato, vai simultaneamente impregnando a 
superfície, proporcionando uma camada híbrida mais regular. Embora a 
literatura tenha mostrado que esses sistemas apresentam bom desempenho 
em dentina, a resistência adesiva ao esmalte é inferior aos sistemas 
convencionais que utilizam o condicionamento ácido prévio ao sistema adesivo 
(VAN MEERBEEK et al., 2011). As técnicas de cimentação que utilizam esses 
sistemas (convencional e autocondicionante) são complexas pela quantidade 
de passos e pequenas variações no modo de aplicação podem comprometer a 
eficácia da ligação. (DE MUNCK et al., 2004) 

Assim, novos cimentos adesivos que dispensam o pré-tratamento do 
substrato dental e consequentemente eliminam etapas críticas como o controle 
da umidade dentinária pós-condicionamento ácido e aplicação do sistema 
adesivo têm sido propostos. Os cimentos autoadesivos devido a sua matriz 
orgânica constituída de monômeros acídicos reagem com a hidroxiapatita da 
estrutura dentária, resultando em retenção química e micromecânica (HIKITA 
et al., 2007). Ainda existem poucas informações detalhadas a respeito da 
composição e do mecanismo de ação desses materiais. 

Tradicionalmente a interface dentinária/sistemas adesivos tem sido 
avaliada por meio da visualização de imagens obtidas por: microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), da microscopia eletrônica de transmissão 
(MET), da microscopia ótica ou a partir dos espectros de espalhamento micro-
raman que fornecem a varredura da interface. Na espectroscopia micro-raman 
as intensidades e a presença de diferentes bandas representam a zona de 
transição entre o material e o substrato dental (SHIN et al., 2009). A 
mensuração da camada de transição através de análise visual da MEV pode 
ser influenciada pela qualidade e pela área a ser analisada na fotomicrografia, 
contribuindo para a grande variabilidade entre os estudos. (AGUIAR, THAIANE 
RODRIGUES et al., 2013; VAZ et al., 2012)Porém, não foram encontrados na 
literatura estudos que apresentem modelos matemáticos que possam ser 
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aplicados para auxiliar na mensuração da interface de forma mais precisa e 
reprodutível. 

Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar as características da 
interface de cimentos resinosos (autoadesivo e autocondicionante) com a 
dentina por meio da espectroscopia MicroRaman e MEV, bem como apresentar 
um método matemático para a mensuração da interface dentina/cimento. 
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2.3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Após aprovação pelo comitê de ética (CAAE: 19425213.2.0000.0104), 
foram coletados 6 terceiros molares humanos extraídos livres de cáries ou 
defeitos no esmalte. O estudo foi laboratorial alocado em pares. 

Divisão dos grupos experimentais 

As restaurações indiretas foram divididas em dois grupos e em pares de 
acordo com o agente de cimentação: cimento resinoso autocondicionante/ 
autoadesivo. Antes da cimentação foi realizado um sorteio entre os preparos 
vestibular e lingual, possibilitando que cada dente fosse cimentado com o 
grupo A e B pareado. 

Preparação das cavidades e restaurações indiretas 

Os dentes selecionados foram armazenados em solução salina a 4ºC por 
no máximo 6 meses. Os preparos cavitários foram confeccionados na junção 
amelo-dentinária nas faces vestibular e lingual da coroa (3 mm de altura, 5 mm 
de comprimento e 2 mm de profundidade) com o uso de pontas diamantadas 
3131 (KG Sorensen, Cotia, SP, Brazil) em alta-rotação, sob refrigeração 
ar/água. Para a padronização foi utilizada uma etiqueta adesiva com a 
dimensão de 5X3mm recortada no centro, e um dispositivo de borracha 
acoplado na ponta diamantada para limitar a profundidade. As pontas 
diamantadas usadas no preparo das cavidades foram substituídas a cada 
quatro preparos. 

Restaurações tipo inlay foram confeccionadas utilizando resina composta 
(FiltekZ250® 3M-ESPE, 3M do Brasil, Campinas,SP, Brazil), fotoativada por 20 
segundos, diretamente nas cavidades lubrificadas com gel de glicerina 
(Insulating gel, Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein). 

 

Protocolo para agentes cimentadores 

Grupo A: Cimento Resinoso autoadesivo RelyX U200®Clicker (3M-ESPE, 3M 
do Brasil, Campinas, SP, Brazil) 

Dente: Nenhum procedimento 

Restauração indireta: Nenhum procedimento 

Cimentação: Aplicação do RelyX U200® (3M-ESPE, 3M do Brasil, 
Campinas, SP, Brazil) com a ponta aplicadora diretamente na peça, 
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assentamento, remoção dos excessos, fotoativação por 20 segundos,  
aplicação de glicerina em gel, fotoativação por mais 20 segundos. 

Grupo B: Cimento Resinoso Multilink Automix® (Ivoclar-Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein) 

Dente: Mistura na proporção 1:1 dos Multilink® primer A e B, 
aplicação da mistura em esmalte por 30 segundos e em dentina por 15, 
remoção do excesso com um jato de ar. 

Restauração indireta: nenhum procedimento. 

Cimentação: Aplicação do Multilink Automix® na peça, 
assentamento, remoção dos excessos, fotoativação por 20 segundos, 
aplicação de glicerina em gel, fotoativação por mais 20 segundos. 

A fotoativação foi realizada com o mesmo fotopolimerizador de LED azul 
LED E® (Woodpecker). Os dentes após o preparo foram armazenados em 
estufa/sala aquecida (37ºC) durante e após a cimentação de acordo com as 
recomendações de Azevedo et al. (AZEVEDO; DE GOES; RUEGGEBERG, 
2012) 

Corte das amostras 

 Após 24 horas da cimentação os espécimes foram seccionados 
no sentido vestíbulo-lingual do longo eixo do dente dividindo as restaurações 
indiretas ao meio. Os cortes foram feitos com disco diamantado (Diamond 
Wheel 012”x fine, South Bay Technology Inc, CA, USA) adaptado a uma 
máquina de corte Isomet 1000, Buehler, Lake Bluff, IL, USA), em baixa 
velocidade, sob refrigeração a água. 

 

Análise pela microscopia eletrônica de varredura 

As 3 amostras previamente seccionadas de cada grupo foram polidas 
em politriz (Arotec S.A. Indústria e Comércio, Granja Viana, Cotia, SP) durante 
10 minutos em cada uma das lixas d´agua: #400, 600, 1200, 2400. Em seguida 
foram desmineralizadas com ácido fosfórico a 50,0% por 5 minutos e 
desproteinizadas em hipoclorito de sódio a 2% por 1 minuto. Após cada uma 
destas etapas, as amostras foram acondicionadas em Béquer com água 
destilada e colocadas em cuba ultrassônica por 10 minutos. As amostras foram 
preparadas para MEV (SS-550 Superscan, Shimadzu Biotech, Japan), por 
meio de desidratação em série crescente de etanol (80%, 90% e absoluto) por 
15 minutos em cada solução, sendo que no álcool absoluto, estas 
permaneceram por 30 minutos. Foram realizadas a metalização com ouro e as 
fotomicrografias com aumento de 1000 vezes para observar a interface. 
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Análise com Espectroscopia Micro-Raman 

Os espectros Raman foram obtidos na parede axial à temperatura 
ambiente por meio de um microscópio SENTERRA Bruker Raman (Bruker 
Optik GmbH, Ettingen, Alemanha). Os espectros foram excitados por uma 
fonte de laser 785-nm e registrado na faixa espectral de 450 a 1.800 cm-1. A 
potência do laser foi de 100 mW e focado na amostra por meio de uma 
objetiva de 100x de aumento. A resolução espectral foi de 3-5 cm-1, o tempo 
de integração do detector foi de 3 segundos, e cada curva final resultou da 
média de 60 espectros. Além disso, para melhorar a qualidade do sinal, a 
temperatura do detector foi diminuída para -90º C. Todos os espectros foram 
sistematicamente recolhidos sob as mesmas condições e fotografados para 
assegurar que as medições posteriores fossem repetidas no mesmo local. 

Os espectros Raman foram adquiridos em intervalos de 1 µm em 6 linhas 
de 20 µm com a distância de 10 µm entre as linhas. Foram analisadas 3 
amostras de cada grupo resultando em 720 espectros e 36 varreduras. As 
varreduras foram analisadas individualmente e os espectros que apresentavam 
falhas na leitura, possivelmente em função da presença de bolhas, foram 
excluídos, resultando em 20 varreduras (10 para cada cimento analisado).  

Utilizando o programa Origin (OriginPro 8 Corporation, Northampton, 
MA, USA) a intensidade das bandas 961 cm-1 (ⱱP-O presente na dentina) e 
aproximadamente 1113 cm-1 (ⱱC-O-C presentes em ambos os cimentos) foram 
analisadas a fim de mensurar a interface. Foi realizado o ajuste das curvas dos 
picos 1113 cm-1 em função da espessura da interface pela função de 

Boltzmann�� = �����
�	
����� ��⁄ + ��� em que 4dx corresponde à quantificação em 

micrômetros da camada de transição. 
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2.4. RESULTADOS 

 

A fotomicrografia eletrônica de varredura evidenciou as diferenças entre 
os cimentos autoadesivo e autocondicionante, na interface material/substrato 
dental quanto à formação de projeções do material (tags) no interior da dentina 
desmineralizada (figura 1). O cimento autocondicionante (figura 1B) apresentou 
tags mais longos e em maior quantidade do que aqueles encontrados na 
interface dentina/cimento autoadesivo (figura 1A). 

 

Figura 1: MEV representativa das interfaces cimento/dentina para: A-RelyX U200® 
(esquerda)/dentina (direita), B- Multilink® (esquerda)/dentina (direita). Observa-se na dentina 
desmineralizada as projeções do cimento/tags (1000x). 
 

 

Nos espectros de espalhamento micro Raman observou-se uma camada 
de transição entre os materiais, onde os picos da dentina e o do cimento 
estavam presentes na mesma leitura. (figura 2) 

 

Figura 2: Varredura representativa da zona de transição (interface) dentina/cimento dos 
espectros micro-Raman. Cimentos autoadesivo RelyX U200® (esquerda) e cimento 
autocondicionante Multilink® (direita). 

 

A B 
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O ajuste sigmoidal de utilizando a função de Boltzmann demonstrou uma 
zona de transição com espessura média de 1,8 (+0,5) µm para o cimento 
autoadesivo Rely X U200® e de 2,4 (+0,4) µm para o cimento 
autocondicionante Multilink®. (Figura 3) 

 

Figura 3: A-Interface dentina/RelyX U200® (autoadesivo). Razão representativa dos espectros 
Raman 961cm-1 (νP-O) por 1113cm -1 (νC-O-C) e ajuste pela função de Boltzmann de 1113cm-

1. B-Interface dentina/Multilink® (autocondicionante). Razão dos espectros Raman 961cm-1 por 

1113cm-1 e ajuste pela função de Boltzmann de 1113cm-1. 

As varreduras da interface pela espectroscopia de espalhamento Micro-
Raman não demonstraram formação de novas ligações químicas na camada 
de transição entre a dentina e os cimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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2.5. DISCUSSÃO 

No melhor do nosso conhecimento este é o primeiro trabalho que propõe 
um modelo matemático para mensurar a interface de cimentos resinosos com a 
dentina. Os resultados do presente estudo demonstraram haver diferenças 
entre as interfaces dentina/cimento autocondicionante e dentina/cimento 
autoadesivo. As fotomicrografias mostraram que as projeções do cimento 
autocondicionante na dentina foram longas e numerosas, enquanto que as do 
cimento autoadesivo foram escassas e com pequena extensão dentro dos 
túbulos dentinários. 

Estudos que analisaram a interface dentina/cimentos autoadesivos com 
a MEV e a MET não observaram a formação de uma camada híbrida, como 
aquela formada com a utilização de cimentos resinosos convencionais, embora 
seja possível observar a interação entre cimento e substrato dental (AGUIAR, 
T.R. et al., 2012; AGUIAR, THAIANE RODRIGUES et al., 2013; AL-ASSAF et 
al., 2007; BITTER et al., 2012; MONTICELLI et al., 2008; VAZ et al., 2012). 
Porém, pequenas projeções dentro dos túbulos dentinários foram encontradas 
como no presente estudo. (BITTER et al., 2012; DE MUNCK et al., 2004) 

Durante a presa dos cimentos autoadesivos ocorrem duas reações: 
polimerização da fase resinosa e reação ácido-base que resulta na formação 
de fosfato de cálcio. A união com a dentina é estabelecida por monômeros 
acídicos e ocorre a partir da água da dentina ou da água produzida durante a 
reação de neutralização dos monômeros de fosfato. Este mecanismo é similar 
ao dos ionômeros de vidro, possibilitando a formação de uma região de 
camada nanohíbrida.(AL-ASSAF et al., 2007) 

A baixa viscosidade e as propriedades tixotrópicas do cimento 
autoadesivo sugerem que a cimentação deve ocorrer sob pressão, para 
propiciar uma melhor adaptação e reduzir porosidades na interface. A 
realização da cimentação sob pressão em cavidades tipo inlay, bem como um 
protocolo de preparo das amostras com um maior tempo de desmineralização 
prévio ao MEV/MET podem justificar as diferenças entre as fotomicrografias 
deste trabalho e as observadas por AGUIAR, THAIANE RODRIGUES et al., 
2013 que encontraram bolhas na interface dentina/cimento e os estudos de 
AGUIAR, T.R. et al., 2012; AGUIAR, THAIANE RODRIGUES et al., 2013; 
MONTICELLI et al., 2008; VAZ et al., 2012 onde não foram observadas 
projeções do cimento autoadesivo no interior da dentina. 

A maioria dos estudos que avalia a interface adesiva o faz a partir da 
análise de imagens obtidas pelo MEV ou MET. Porém a mensuração de forma 
visual da camada de transição é um método influenciado pela qualidade da 
área analisada na fotomicrografia, preparo da amostra, incluindo posição do 
corte, grau de desmineralização, exposição de túbulos dentinários, fatores 
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estes que contribuem para a grande variabilidade entre os estudos (AGUIAR, 
T.R. et al., 2012; AGUIAR, THAIANE RODRIGUES et al., 2013; MONTICELLI 
et al., 2008; VAZ et al., 2012). Utilizando as técnicas MET e MEV De Munck et 
al., 2004 observaram uma zona de interação irregular na interface da dentina 
com cimento autoadesivo, variando de 0 a 2µm. 

Buscando analisar de forma mais precisa a influência do modo de 
aplicação na morfologia e química da interface de adesivos autocondicionantes 
Zhang et al., 2013 utilizaram a microscopia de espalhamento Micro-Raman e a 
partir da presença simultânea em um mesmo espectro de bandas 
representativas da dentina e dos adesivos foi possível determinar a interface.  

No presente estudo a aplicação de um modelo matemático (função de 
Boltzmann) na intensidade da banda em aproximadamente 1113 cm-1 permitiu 
calcular uma camada de transição dentina/cimento autoadesivo com cerca de 
1,8µm (+0,5) e de 2,4µm (+0,4) para o cimento autocondicionante. A banda em 
1113 cm-1 foi anteriormente selecionada em outros estudos para identificar o 
sistema adesivo (SHIN et al., 2009; ZHANG; WANG, 2013). Devido às 
varreduras das interfaces utilizadas resultarem de 60 médias para cada 
espectro Micro-Raman (240 espectros por dente) e conforme a metodologia 
adotada (leituras a cada 1µm) este método de avaliação torna-se preciso e 
reprodutível para ser aplicado em outros estudos. 

Nas condições experimentais desta pesquisa, as leituras realizadas pela 
técnica Micro-Raman não permitiram detectar e caracterizar as interações 
químicas dos cimentos (autocondicionante e autoadesivo) à estrutura dentária. 
Entretanto não se pode afirmar que tais ligações químicas não existam. 
Portanto é necessário utilizar outras técnicas para analisar a interface a fim de 
demonstrar os componentes estruturais entre a dentina e cimentos resinosos. 

Apesar da relevância deste estudo, ele apresenta algumas limitações 
quando comparado com a condição clínica. O uso de dentes extraídos pode ter 
contribuído para a presença de projeções mais longas devido à ausência de 
fluido dentinário e pressão pulpar (HIRAISHI et al., 2009). Para minimizar essa 
condição e permitir a comparação direta dos cimentos testados evitando que 
possíveis diferenças na permeabilidade entre os dentes pudessem interferir no 
tamanho e comprimento dos tags observados na interface, os dois cimentos 
foram testados de forma pareada, ou seja, o mesmo dente recebeu os dois 
agentes de cimentação. 

A partir dos resultados deste estudo foi possível concluir que a 
espessura da interface cimento/dentina para o cimento autocondicionante foi 
maior que para o cimento autoadesivo. Além disso, o método analítico 
quantitativo utilizando na curva sigmoidal a função de Boltzmann permitiu 
calcular a interface cimento/dentina, a partir da leitura da intensidade das 
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bandas de espalhamento Micro-Raman dos grupos funcionais que constituem a 
interface cimento-dentina, com resultados compatíveis aos observados pela 
MEV. 
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3. APÊNDICE 

3.1. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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3.2. INSTRUÇÕES DA REVISTA 
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3.2. ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1:Fotografias do preparo da amostra. A- 
Broca diamantada 3131 com dispositivo de borracha, 
B- Etiqueta adesiva recortada na dimensão 3 x5mm; 
C- Preparo da cavidade; D- Conferindo a 
profundidade e tamanho; E- Lubrificação com gel de 
glicerina; F- Confecção de restauração indireta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ilustração dos cortes. 

 
 
 
 

 
Figura 3: Fotografia da amostra, seis linhas representativas da leitura Raman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4: Função de Boltzmann, exemplo de curva e fórmula. 
 


