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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo clínico controlado, randomizado e prospectivo foi avaliar a 
efetividade clínica de restaurações em lesões não-cariosas classe V realizadas com 
dois sistemas adesivos auto-condicionantes aplicados com ou sem o 
condicionamento seletivo da margem de esmalte. Foi utilizado um sistema adesivo 
de passo único (Xeno V+) e um de dois passos (Clearfil SE Bond). Foram realizadas 
56 restaurações de cada adesivo, sendo estas divididas em dois subgrupos (n=28) 
com (E) e sem condicionamento ácido seletivo da margem de esmalte (NE). As 112 
cavidades foram restauradas com o compósito nanohíbrido Esthet.X HD. A 
efetividade clínica das restaurações foi determinada após 3, 6, 12, 18 e 24 meses 
através da avaliação de perda de retenção, integridade marginal, pigmentação 
marginal, presença de cárie secundária e sensibilidade pós-operatória (USPHS 
modificado). O teste de Friedman detectou diferença significativa apenas para o 
parâmetro pigmentação marginal para os grupos Clearfil SE NE (p=0,009) e Xeno V+ 
E (p=0,004), a partir da avaliação de 18 meses. Apenas uma restauração foi perdida 
durante o experimento (Xeno V+ E) (p>0,05). Apesar do aumento na pigmentação 
marginal com o passar do tempo para os grupos Clearfil SE NE e Xeno V+ E, a 
efetividade clínica das restaurações foi considerada excelente para os adesivos 
auto-condicionantes de dois passos e de passo único com ou sem o 
condicionamento seletivo do esmalte no período de avaliação de 24 meses. 
 
Palavras chave: sistemas adesivos; adesivos auto-condicionantes; lesões cervicais 
não-cariosas; estudo clínico; resina composta  
  



	  

	  

21	  

ABSTRACT 
 

The aim of this randomized, controlled, prospective clinical trial was to evaluate the 
clinical effectiveness of non-carious Class V lesions restored with two self-etching 
adhesive systems applied with or without selective enamel etching. A one-step self-
etching adhesive (Xeno V+) and a two-step self-etching system (Clearfil SE Bond) 
were used. The effectiveness of phosphoric acid selective etching of enamel margins 
was also evaluated. Fifty-six cavities were restored with each adhesive system, and 
divided into two sub-groups (n=28) (Etch and Non-etch). All 112 cavities were 
restored with the nanohybrid composite Esthet.X HD. The clinical effectiveness of 
restorations was recorded in terms of retention, marginal integrity, marginal staining, 
caries recurrence and post-operative sensitivity after 3, 6, 12, 18 and 24 months 
(modified USPHS). Friedman Test detected significant differences only after 18 
months for marginal staining in groups Clearfil SE Non-etch (p=0.009) and Xeno V+ 
Etch (p=0.004). Only one restoration was lost during the experiment (Xeno V+ Etch) 
(p>0.05). Even though an increase in marginal staining was recorded for groups 
Clearfil SE Non-etch e Xeno V+ Etch, the clinical effectiveness of restorations was 
considered excellent for the single-step and two-step self-etching system with or 
without selective enamel etching in this 24-month clinical trial. 
 
Key words: bonding; cervical lesions; clinical trial; composite restoration; self-etch 
adhesive 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Resinas compostas fotoativáveis são sistemas usados em restaurações diretas 

estéticas como procedimentos previsíveis e muito bem estabelecidos em todo o 

mundo (Manhart et al., 2004; Opdam et al., 2010; Chee et al., 2012). Desta forma, as 

restaurações diretas em resina composta se tornaram uma prática rotineira nos 

últimos anos (Stansbury, 2000). Entretanto, para que uma restauração em resina 

composta apresente boa durabilidade, a adequada seleção e aplicação do sistema 

adesivo são fatores de importância fundamental, pois o sistema adesivo é o elo de 

união entre o substrato dental e a resina composta, além de ser o responsável por 

selar a dentina e prevenir a sensibilidade pós-operatória (Reis et al., 2007). 

Com a intenção de simplificar o procedimento restaurador, diversas mudanças 

foram realizadas na formulação dos sistemas adesivos nos últimos anos (Reis et al., 

2007). Contrastando com os sistemas adesivos convencionais de dois e três passos 

que utilizam o ácido fosfórico, o desenvolvimento dos adesivos auto-condicionantes 

(de um ou dois passos) simplificou o modo de aplicação dos adesivos. No entanto, 

as formulações iniciais dos adesivos auto-condicionantes de passo único não 

apresentavam resultados clínicos e laboratoriais satisfatórios, devido à dificuldade 

de se unir na mesma formulação monômeros ácidos, hidrófilos e hidrófobos (Reis et 

al., 2007).  

Modificações e melhorias em sua composição monomérica fizeram com que 

esta classe de materiais simplificados atingisse resultados semelhantes aos 

adesivos tradicionais de três passos (Heintze et al., 2007; Van Meerbeek et al., 

2005; Ernest et al., 2006; Van Landuyt et al., 2005). No entanto, as diferenças 

quanto à qualidade das interfaces produzidas pelos adesivos auto-condicionantes 
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(Van Meerbeek et al., 2004), estão mais relacionadas aos produtos e suas 

composições específicas do que em relação a técnica auto-condicionante em si 

(Strydom, 2005; Reis et al., 2007). No que se refere à união à dentina, os adesivos 

de três passos que utilizam o condicionamento ácido prévio, e os adesivos auto-

condicionantes de dois passos apresentam os resultados mais consistentes, e por 

isso, são comumente usados como padrão de comparação nos estudos de união à 

dentina (De Munck et al., 2005a).  

A grande maioria dos estudos que investigam a efetividade clínica ao longo do 

tempo de sistemas adesivos, utilizam restaurações em lesões cervicais não-cariosas 

(classe V). Estas lesões são consideradas vantajosas para a avaliação de sistemas 

adesivos (Van Meerbeek et al., 1998; Chee et al., 2012). Entre outros benefícios, 

elas não apresentam forma retentiva e estão localizadas principalmente em dentina, 

facilitando a avaliação da área de união dentina/adesivo que é menos estável do que 

a área de união esmalte/adesivo (Chee et al., 2012; Abdala & Garcia, 2006; Akimoto 

et al., 2007; Swift et al., 2001; Van Meerbeek et al., 2005; Schattenberg et al., 2008). 

Estas lesões são normalmente encontradas nas faces vestibulares dos dentes 

anteriores e pré-molares. Muitas vezes ocorrem em vários dentes, o que facilita a 

seleção dos pacientes e o modelo de estudo a ser usado (Van Dijken 2000; De 

Munck et al., 2005b; Reis; Loguercio, 2006).  

Apesar dos excelentes resultados clínicos e laboratoriais (Swift et al., 2001), 

trabalhos demonstraram que em longo prazo, restaurações adesivas ainda não são 

totalmente capazes de prevenir microinfiltrações (Hannig et al., 2004), 

principalmente em restaurações com margens cervicais em dentina (Delfino; Duarte, 

2007; Hannig et al., 2004). 
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Os primers auto-condicionantes são considerados uma boa alternativa para a 

união à dentina. No entanto, existe uma controvérsia quanto à sua efetividade para 

união ao esmalte dental (Ibarra et al., 2002; Perdigao; Geraldeli, 2003; Perdigão et 

al., 1997). Esta preocupação ocorre principalmente porque os primers auto-

condicionantes produzem uma desmineralização menos acentuada quando 

comparados aos sistemas que utilizam o condicionamento com ácido fosfórico 

(Hannig, 2002; Perdigão et al., 1997). Apesar desta menor desmineralização, uma 

camada híbrida fina ainda é formada (Hashimoto et al., 2003). A capacidade 

retentiva do esmalte dental condicionado é atribuída ao aumento da área e da 

energia livre de superfície promovida pelo condicionamento ácido (Buonocore, 1955; 

Gwinnett, 1971; Retief, 1973; Silverstone et al., 1975; Miyazaki et al., 2000). A 

infiltração da resina adesiva nas microporosidades do esmalte dental condicionado e 

a encapsulação dos cristais de hidroxiapatita do esmalte resultam na formação de 

uma zona de interdifusão resina-esmalte ou camada híbrida do esmalte 

(Nakabayashi; Pashley, 1998; Pashley; Tay, 2001). Sabe-se que a união produzida 

por primers auto-condicionantes ao esmalte dental não-abrasionado não é tão 

eficiente quanto ao esmalte abrasionado (Perdigao; Geraldeli, 2003; Kanemura et 

al., 1999). Para se compensar este condicionamento menos acentuado no esmalte 

dental ao se utilizar adesivos auto-condicionantes, o condicionamento seletivo com 

ácido fosfórico do esmalte dental nas margens das restaurações tem sido sugerido 

(Van Meerbeek et al., 2005). No entanto, a real efetividade/necessidade deste 

procedimento tem sido questionada (Peumans et al., 2010). 

Embora os dados obtidos em estudos in vitro sejam cada vez mais 

reconhecidos para predizer o desempenho clínico dos materiais restauradores (Van 

Meerbeek et al., 2010; Heintze et al., 2011; Chee et al., 2012), estudos clínicos 
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randomizados ainda são os mais rigorosos para avaliar a efetividade de uma 

restauração a longo prazo (Van Meerbeek et al., 2005).  

No ambiente oral fatores como umidade, forças oclusais, hábitos 

parafuncionais, dieta, enzimas salivares e mudanças de temperatura podem agir 

simultaneamente contribuindo para a degradação da área de união (van Dijken et 

al., 2010). Mesmo quando um material obtém bons resultados in vitro, ensaios 

clínicos de longo prazo são os testes mais confiáveis para a avaliação da 

longevidade de restaurações de compósitos. Entretanto, pelas dificuldades da 

realização de estudos in vivo, a quantidade de relatos com avaliação clínica 

criteriosa são limitados (Peumans et al., 2010; et al., 2010). 

Lesões cervicais não-cariosas são consideradas as cavidades ideais para 

testar a efetividade clínica de adesivos porque (1) não apresentam retenção 

macromecânica; (2) tem pelo menos 50% de área de adesão em dentina; (3) 

quando restauradas, resultam em uma restauração com margens em esmalte e 

dentina; (4) são de fácil acesso para avaliação; (5) são normalmente localizadas em 

dentes anteriores ou pré-molares com fácil acesso e (6) possuem o pior prognóstico 

a longo prazo por causa da grande área de margens em dentina e alto nível de 

tensão na região cervical (Van Meerbeek et al., 2003; Van Meerbeek et al., 1998; 

Sano et al., 1995; Van Meerbeek et al., 2005). 

As lesões não cariosas consistem na perda da estrutura dentária, sob a forma 

de desgaste, causado por fatores múltiplos e de diagnóstico complexo, dada a 

dificuldade de se identificar a causa primária (Hobkirk, 2007). 

Os fatores etiológicos mais comumente citados que podem levar ao 

desenvolvimento de lesões cervicais não-cariosas são erosão, abrasão e abfração 

(Levitch et al., 1994). Normalmente, fatores de risco de natureza diversas estão 
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presentes, atuando com intensidade, duração e frequência variáveis, de forma 

isolada ou em associação entre si, o que caracteriza a condição como de natureza 

multifactorial (Bader et al., 1996).  

Erosão dental é definida como a perda de estrutura dental por meio de um 

processo químico de ataque ácido, sem o envolvimento de bactérias. É conhecida 

também como perimólise, na qual as lesões assumem o formato de pires. Os ácidos 

responsáveis pela erosão não são produtos da microbiota intrabucal, mas 

provenientes de fontes  extrínsecas (dietárias e ocupacionais) ou intrínsecas. 

Fatores extrínsecos ocupacionais incluem ácidos trazidos pelo ambiente de trabalho 

- ácidos industriais ou água de piscina clorada, por exemplo. Comidas e bebidas 

ácidas, como sucos de frutas ou refrigerantes, e medicamentos administrados 

oralmente como tônicos de ferro, tabletes de vitamina C mastigáveis e reposição de 

ácido clorídrico para pacientes que sofrem de acloridria gástrica também podem 

causar erosão dental extrínseca. Nesses casos, as lesões usualmente envolvem 

boa parte da coroa clínica do dente, principalmente a superfície vestibular, com 

esmalte apresentando-se opaco e algumas vezes com coloração alterada. Fatores 

intrínsecos relacionados ao desenvolvimento de lesões erosivas nos dentes incluem 

vômitos frequentes devido a problemas gastrointestinais, gravidez ou alcoolismo, 

bem como vômitos autoinduzidos praticados por pessoas que sofrem de anorexia 

nervosa e bulimia. Outros problemas gastrointestinais incluem refluxo 

gastroesofágico e úlcera duodenal, e também têm sido associados à erosão dental; 

além de problemas na produção de saliva - xerostomia, por exemplo. Nesses casos, 

as lesões apresentam padrão diferente, com perda de estrutura principalmente na 

superfície lingual e incisal dos dentes. Abrasão é a perda de estrutura dental por um 

processo mecânico repetitivo que envolve objetos ou substâncias, podendo ser 
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difusa ou localizada (Levitch et al., 1994). A abrasão ocorre quando uma superfície 

áspera e dura desliza ao longo de uma superfície mais mole, cortando-a ou 

sulcando-a na forma de uma série de ranhuras. Muitos fatores estão envolvidos, 

entre eles: técnica, força aplicada e frequência de escovação; rigidez das cerdas da 

escova dental; abrasividade do dentifrício usado; uso abusivo do palito e/ou escova 

interdental e local onde é iniciada a escovação. Hábitos de interpor objetos duros 

entre os dentes (lápis, objetos metálicos, onicofagia), podem levar aos diversos 

graus de abrasão dental . A área da lesão cervical se mostra quase sempre em 

forma de V tendo aspecto lisa e brilhante, livre de placa e sem descoloração. 

Reconhece-se que os processos de erosão e abrasão provavelmente agem juntos 

em diferentes graus e em períodos de tempo diferentes (Osborne-Smith et al., 

1999). O termo abfração é usado para descrever uma forma especial de defeito em 

forma de cunha na região cervical de um dente. Essas lesões podem ser 

observadas geralmente em um único dente ou em dentes não adjacentes e tem 

etiologia associada à forças oclusais aplicadas em sentido não axial, levando à 

flexão do dente e gerando esforços excêntricos de tração. De acordo com a teoria 

da flexão do dente, forças parafuncionais em áreas em que ocorrem interferências 

(principalmente em lateralidade), podem expor um ou mais dentes a fortes esforços 

tensionais, compressivos ou de cisalhamento. Essas forças se concentram na 

junção cemento/esmalte, onde provocam microfraturas no esmalte, através das 

quais moléculas de saliva e água penetrariam, tornando a região suscetível ao efeito 

solubilizador de ácidos e efeito abrasivo da escovação. Acredita-se que, com o 

tempo, as microfraturas se propagam perpendicularmente, quebrando o esmalte e 

dentina com defeitos resultantes em forma de cunha, apresentando bordas afiadas 

(Baratieri et al., 2001). 
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Embora os dados obtidos em estudos in vitro sejam cada vez mais 

reconhecidos para predizer o desempenho clínico dos materiais restauradores (Van 

Meerbeek et al., 2010; Heintze et al., 2011; Chee et al., 2012), estudos clínicos 

randomizados ainda são os mais rigorosos para avaliar a efetividade de uma 

restauração a longo prazo (Van Meerbeek et al., 2005).  

 As hipóteses nulas do presente estudo foram: (1) não existe diferença na 

performance clínica ao longo do tempo de lesões cervicais não-cariosas Classe V 

restauradas com um adesivo auto-condicionante de 2 passos e um de passo único; 

(2) o condicionamento seletivo da margem de esmalte não produz diferença na 

performance clínica das restaurações ao longo do tempo. 

  



	  

	  

19	  

2. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste estudo clínico, controlado, randomizado e prospectivo foi 

avaliar a efetividade clínica de restaurações em lesões cervicais não-cariosas classe 

V realizadas com dois sistemas adesivos auto-condicionantes ao longo do tempo (3, 

6, 12, 18 e 24 meses) aplicados com ou sem o condicionamento seletivo da margem 

de esmalte.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Dois adesivos auto-condicionantes foram avaliados no presente estudo: um 

adesivo de passo único, XENO V+ (Dentsply DeTrey, Konstanz, Alemanha); e um 

sistema de 2 passos, Clearfil SE Bond (Kuraray Noritake, Tokyo, Japão). A 

efetividade clínica dos adesivos foi avaliada quando os adesivos foram aplicados 

seguindo o protocolo auto-condicionante recomendado pelos fabricantes em esmalte 

e dentina (abreviados como XV-NE e CSE-NE), e quando os mesmos adesivos 

foram aplicados após o condicionamento seletivo das margens de esmalte com 

ácido fosfórico a 36% (abreviados como XV-E e  CSE-E). A composição, fabricantes 

e técnica de aplicação dos materiais utilizados estão listados na  (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Materiais, fabricantes, número do lote, composição e técnica de aplicação. 
Materiais Composição Técnica de aplicação 
Clearfil SE 
(Kuraray Noritake, Tokyo, 
Japão) 
 

Primer: 10-MDP, HEMA, Dimetacrilato 
hidrófilo, CQ, N,N-dietanol 
p-toludina, Água 

Aplicar o primer for 20 s; jato de ar suave 

Adesivo: 10-MDP, Bis-GMA, HEMA, 
Dimetacrilato hidrófilo, CQ, N,N-dietanol p-
tolueno, sílica coloidal silanizada  
 

Aplicar o adesivo por 10 s, leve jato de ar 
e fotoativar por 10 s 

Xeno V+  
(Dentsply DeTrey,  
Konstanz, Alemanha) 
 

Acrilato Bifuncional, ácido acrílico, éster de 
ácido fosfórico funcionalizado, água, butanol 
terciário, iniciador, estabilizadores 

Aplicar o adesivo por 20 s, leve jato de ar 
e fotoativar por 10 s 

DeTrey Conditioner 36 
(Dentsply DeTrey) 

Ácido fosfórico, dióxido de silica dispersa, 
detergente, pigmento, água 

Aplicar o ácido em esmalte por 15 s; 
lavar abundantemente e secar (apenas 
para os Grupos CSE-E e XV+-E) 

 
Esthet.X HD  
(Dentsply DeTrey) 

Bis-GMA, Bis-EMA, trietileno glicol 
dimetacrilato, CQ, estabilizadores, 
pigmentos, vidro de bário flúor borosilicato, 
nanopartículas de sílica 

 
Aplicar incrementos (máximo 2 mm de 
espessura) e fotoativar por 20 s. 

Bis-GMA, bisfenol-A glicidil dimetacrilato; Bis-EMA, bisfenol-A dimetacrilato etoxilado; CQ, di-
canforoquinona; HEMA, hidroxietil metacrilato; 10-MDP, 10-metacriloxidecil dihidrogenio fosfato 

 

A efetividade clínica das restaurações foi determinada através dos seguintes 

parâmetros: perda de retenção, integridade marginal, pigmentação marginal, 

presença de cárie secundária, sensibilidade pós-operatória e vitalidade pulpar. O 

comportamento clínico das restaurações foi avaliado imediatamente após a 
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conclusão da restauração, e após 3, 6, 12, 18 e 24 meses da confecção das 

restaurações utilizando-se os mesmos critérios. A taxa de sucesso foi avaliada 

através dos critérios USPHS (United States Public Health System) modificado 

(Hickel et al., 2007). 

3.1. Delineamento Experimental 

O presente trabalho é um estudo clínico do tipo boca dividida, controlado, 

randomizado e prospectivo para avaliação da influência do tipo de sistema adesivo 

auto-condicionante (um ou dois passos) e do condicionamento seletivo da margem 

de esmalte com ácido fosfórico a 36%. 

Os fatores em estudo foram “Sistema adesivo” em dois níveis: adesivo de um 

passo (XV) e adesivo de dois passos (CSE); e “Condicionamento seletivo do 

esmalte” em dois níveis: (E) e (NE).  

 Foram realizadas 56 restaurações classe V de cada adesivo, sendo estas 

divididas em dois sub-grupos (n=28) (com e sem condicionamento ácido seletivo da 

margem de esmalte). Foi realizada pelo menos uma restauração de cada grupo no 

mesmo paciente e no máximo duas. Todas as restaurações foram realizadas com a 

resina composta Esthet.X HD (Dentsply DeTrey, Konstanz, Alemanha).  

3.2. Seleção dos Participantes 

Previamente ao recrutamento dos participantes, o projeto de pesquisa foi 

submetido para avaliação e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Guarulhos (CEP-UNG #636.726). 

Os participantes foram selecionados através de triagem de 84 pacientes na 

Universidade Guarulhos. Pacientes adultos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, 

portadores de pelo menos 4 lesões cervicais não-cariosas Classe V em molares, 
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pré-molares, caninos e incisivos, superiores e/ou inferiores com indicação para 

restauração em resina composta. Durante a triagem, todos os participantes foram 

informados sobre a natureza do estudo, procedimentos envolvidos, desconfortos, 

riscos e benefícios e a forma de acompanhamento do tratamento. 

Inicialmente cada voluntário passou por anamnese e exame clínico com auxílio 

de sonda exploradora, sonda milimetrada e espelho bucal, sendo então analisados 

os critérios de inclusão e exclusão (Goram; Mjör, 2002) descritos a seguir. 

 

3.2.1. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Para inclusão no estudo o participante deveria: ser maior de 18 anos; 

apresentar boas condições de saúde e de higiene oral; possuir pelo menos 4 lesões 

cervicais não-cariosas Classe V em dentes vitais com margens em esmalte e 

dentina, sendo sua maior área em dentina; não fumante; ler e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 

 Foram considerados como critérios de exclusão: presença de patologias 

dentais que pudessem causar dor espontânea, tais como pulpites; uso regular de 

analgésicos e/ou anti-inflamatórios; tratamento ortodôntico em andamento; presença 

de menos de 12 dentes na cavidade bucal; presença de doença periodontal. 

Baseado nos critérios pré-estabelecidos, 25 participantes foram selecionados para 

este estudo (Anexo 2). 

 

3.3. Preparo dos Participantes 

Os participantes foram submetidos a um exame completo dos elementos 

dentais e dos tecidos periodontais efetuados por um único operador. Quando 

necessário os participantes da pesquisa foram encaminhados à disciplina de 
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Periodontia para procedimentos de raspagem e alisamento radicular supra-gengival. 

Todos os participantes receberam instruções de técnica de higiene oral (escovação 

e fio dental).  

As lesões foram classificadas de acordo com os critérios de Heymann e Bayne, 

(1993) e Ritter et al. (2008), em função da esclerose dentinária  (Tabela 2 e Figura 

1).  

 

Tabela 2. Critérios usados para a avaliação clínica da esclerose dentinária. 

CATEGORIA CRITÉRIO 

1 Sem esclerose evidente; a dentina é opaca na aparência, amarelo clara 
ou com pequena pigmentação e pouca translucidez ou transparência, 
tipicamente ocorrendo mais em jovens 

2 Mais esclerose do que na categoria 1, mas menos de 50% entre as 
categorias 1 e 4. Característica opaca. 

3 Menos esclerose do que na categoria 4, mas mais do que 50% entre 1 e 
4. Característica amarelada. 

4 Significante esclerose presente, a dentina é vitrificada na aparência, 
amarelo escuro ou marrom e tem grande translucidez ou transparência; 
este tipo de lesão ocorre mais frequentemente em pacientes mais velhos 
e são consideradas um processo de envelhecimento da dentina 
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Figura 1 Imagem representativa das quatro categorias de grau de esclerose 

dentinária. Sem esclerose (A); leve esclerose (B); moderada esclerose (C) e 

significante esclerose (D). 

Durante o exame clínico as lesões cervicais não-cariosas foram avaliadas e os 

seguintes dados foram registrados: gênero, forma, altura, profundidade, grau de 

esclerose dentinária, presença de antagonista, sensibilidade pré-operatória e 

posição na arcada dentária (Tabela 3). A avaliação da sensibilidade pré-operatória e 

pós-operatória foi realizada por meio de questionário e através de aplicação de jato 

de ar sobre as lesões antes dos procedimentos restauradores, logo após as 

restaurações e em todos os retornos. 
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Tabela 3. Distribuição das lesões cervicais não-cariosas de acordo com o gênero do 

paciente, forma, profundidade e tamanho cérvico-incisal da lesão, grau de esclerose 

dentinária, presença de sensibilidade e tipo de dente. 

 
Características das lesões classe V Número de lesões % 

Total 112 100 
Gênero                                                      25 
    Masculino                                              13 
    Feminino                                               12 

 
60 
52                          

 
53,5 
46,5 

Forma e profundidade   
   Ângulos agudos ≤ 1 mm profundidade 34 30,4 
   Ângulos agudos > 1 mm profundidade 36 32,1 
   Ângulos arredondados ≤ 1mm profundidade 33 29,5 
   Ângulos arredondados > 1mm profundidade 9 8,0 
Altura cérvico-incisal   
   < 1,5 mm 5 4,5 
   1,5 – 2,5 mm 38 33,9 
   > 2,5 mm 69 61,6 
Grau de esclerose dentinária   
   Sem esclerose 18 16,1 
   Esclerose suave (opaca) 47 42,0 
   Esclerose moderada (amarela) 24 21,4 
   Esclerose severa (transparente) 23 20,5 
Presença de antagonista   
   Antagonista presente 105 93,8 
   Antagonista não presente 7 6,3 

        Sensibilidade pré-operatória (jato de ar e/ou 
sonda exploradora) 

  

   Sim 59 52,7 
   Não 53 47,3 
Distribuição dos dentes   
   Incisivo inferior 2 1,8 
   Canino inferior 3 2,7 
   Pré-molar inferior 29 25,9 
   Molar inferior 2 1,8 
   Incisivo superior 13 11,6 
   Canino superior 11 9,8 
   Pré-molar superior 47 42,0 
   Molar superior 5 45 
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3.4. Procedimentos Restauradores 

Os procedimentos restauradores foram conduzidos por um único operador 

experiente, especialista em Periodontia e em Dentística. Foi realizado um sorteio 

para definir os dentes que seriam restaurados de acordo com cada protocolo 

restaurador.  

Os quatro dentes foram restaurados na mesma sessão, utilizando-se 

isolamento relativo e fio de afastamento (Ultrapack #000 ou 00, Ultradent, Saltlake, 

Utah, Estados Unidos) com solução hemostática a base de cloreto de alumínio 

(Hemostop, Dentsply Brasil, Petrópolis, RJ, Brasil), afastador labial Expandex 

(Indusbello, Londrina, PR, Brasil) e roletes de algodão. Foi realizada profilaxia prévia 

utilizando taça de borracha com pedra pomes/água. Os pacientes que apresentavam 

8 lesões (3 pacientes), receberam os procedimentos restauradores em duas 

sessões. 

Foi  realizado um bisel de aproximadamente 2 mm no ângulo cavo-superficial 

da margem do esmalte com uma ponta diamantada 1190F (KG Sorensen, Cotia, 

São Paulo, Brasil) operada em alta-rotação sob refrigeração (jato ar/água). Para os 

grupos que receberam o condicionamento ácido seletivo da margem de esmalte, foi 

aplicado o ácido fosfórico a 36% por 15 segundos, tomando-se cuidado para não 

estender o condicionamento para a superfície dentinária, lavado abundantemente 

com jato ar/água e seco com jato de ar. 

Após o condicionamento ácido, os procedimentos adesivos foram realizados de 

acordo com o sistema definido (como recomendado pelo fabricante) e foi realizada a 

fotoativação por 20 segundos (1.500 mW/cm2, Radii Plus LED, SDI, Austrália), 

aferido com radiômetro. A resina composta Esthet.X HD foi inserida em pelo menos 
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2 incrementos de no máximo 2 mm de espessura, os quais foram fotoativados por 

20 segundos. 

O acabamento imediato foi realizado com  lamina de bisturi n° 12 após a 

remoção do fio de afastamento. Em seguida, foram utilizadas borrachas de 

acabamento (Enhance) e polimento (Pogo) (Dentsply Caulk, Milford, DE, Estados 

Unidos). 

 

3.5. Critérios de Avaliação 

A avaliação foi realizada por meio de inspeção visual de fotografias de alta 

resolução, por dois examinadores calibrados (índice Kappa intra-examinador e inter-

examinador > 0,88), previamente a restauração, após o polimento final imediato e 

nos tempos 3, 6, 12, 18 e 24 meses. As variáveis de resposta foram avaliadas de 

acordo com os critérios da USPHS (Cvar; Ryge, 2005) modificado (Hickel et al., 

2007), para possibilitar a comparação com outros estudos clínicos. Foram avaliados: 

perda de retenção, integridade marginal, pigmentação marginal, presença de cárie 

secundária, sensibilidade pós-operatória e vitalidade pulpar (Tabela 4). 

Dois examinadores cegos e calibrados avaliaram as restaurações e quaisquer 

discrepâncias entre os examinadores foi resolvida através do consenso durante a 

inspeção visual de fotografias, sendo que na dúvida foi adotado o escore menos 

favorável. A efetividade clínica foi determinada nos termos dos parâmetros do 

quadro 1. 
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Quadro 1. Critérios para avaliação de acordo com o USPHS modificado. 

Critério de 
avaliação Categoria Descrição 

 
 

Retenção 

Alfa 
(A) 

Restauração presente. 

Bravo 
(B) 

Restauração parcialmente presente. 

Charlie 
(C) 

Restauração com mobilidade ou ausente. 

 
Integridade 

marginal 
 

Esmalte/Dentina 

Alfa 
(A) 

Contorno indetectável das margens por uma sonda 
exploradora. 

Bravo 
(B) 

Pequenos defeitos perceptíveis com sonda sem exposição 
de dentina. 

Charlie 
(C) 

Defeito em forma de V maior que 0,5mm, clinicamente 
inaceitável, com possibilidade de exposição de dentina. 

Pigmentação 
Marginal 

 
Superficial e 

Profunda 

Alfa 
(A) 

Não há pigmentação marginal. 

Bravo 
(B) 

Há sombreado indicando pigmentação entre a margem da 
restauração e o dente podendo ser localizada ou 
generalizada sem indicação de penetração em direção à 
polpa. 

Charlie 
(C) 

Pigmentação profunda. Há pigmentação entre a margem da 
restauração e o dente indicando a penetração em direção à 
polpa. 

Sensibilidade  
Pós-operatória 

 
Questionário 

e 
Provocada 

Alfa 
(A) 

Sem sensibilidade. 

Bravo 
(B) 

- 

Charlie 
(C) 

Paciente apresenta sensibilidade 

 
 

Vitalidade Pulpar 

Alfa 
(A) 

Sim 

Bravo 
(B) 

- 

Charlie 
(C) 

Não 

 
 

Cárie recorrente 

Alfa 
(A) 

Não há cárie secundária. 

Bravo 
(B) 

Suspeita de cárie secundária, mas sem indicação para 
substituição. 

Charlie 
(C) 

Presença de cárie secundária. 
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3.6. Análise Estatística 
 

O teste de Friedman foi utilizado para analisar estatisticamente os 

ranqueamentos de retenção, integridade marginal, pigmentação marginal, presença 

de cárie secundária, sensibilidade pós-operatória e vitalidade pulpar. As análises 

estatísticas foram realizadas considerando um nível de significância de 5%.  
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4. RESULTADOS 
 

Os resultados de taxa de retorno, taxa de retenção, integridade marginal, 

pigmentação marginal, sensibilidade, cáries secundárias, vitalidade pulpar e taxa de 

sucesso clínico total em função do tempo dos grupos estão apresentados no quadro 

2. 

A taxa de retorno nas avaliações de 3 e 6 meses foi de 100%. Nas avaliações 

de 12 e 18 meses, esta taxa caiu para 96,4% (um participante removeu todos os 

dentes para instalação de implantes, sendo uma restauração por Grupo). Na 

reavaliação de 24 meses esta taxa caiu para 92,9% (um participante se mudou para 

outro estado, sendo uma restauração por Grupo, relatando, via contato telefônico 

ainda estar com todas as restaurações). 

Para o parâmetro retenção, não foram detectadas diferenças significativas 

entre os grupos (p>0,05). Foi observada a perda de apenas uma restauração na 

avaliação de 12 meses no Grupo XV-E. Para o parâmetro integridade marginal 

também não foram observadas diferenças significativas entre os grupos (p>0,05). No 

entanto, foram detectados pequenos defeitos superficiais somente em esmalte para 

o Grupo CSE-NE 3,6% em 12, 18 e 24 meses; Grupo XV-E 3,7% em 18 e 24 meses; 

e Grupo XV-NE, 3,6% em 18 e 24 meses. O Grupo CSE-E não apresentou margens 

com defeitos em todos os tempos. 

Com relação à pigmentação marginal, um aumento significativo na deposição 

dos pigmentos foi observada a partir da avaliação de 18 meses para o Grupo CSE-

NE (p=0,009) e para o Grupo XV-E (p=0,004). Pequenas áreas de pigmentação em 

esmalte foram observadas para o Grupo XV-E, as quais aumentaram com o tempo 

(3,6% em 6 meses,  7,4% em 12 meses, 11,1% em 18 meses e 14,8% em 24 

meses). A mesma tendência foi observada para o Grupo CSE-NE (3,6% em 12 
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meses, 10,7% em 18 meses e 14,3% em 24 meses). Para os Grupos CSE-E e XV-

NE não foram detectadas diferenças significativas para o parâmetro pigmentação 

marginal, apesar de ter se observado uma tendência para o aumento da 

pigmentação chegando a 7,1% para o Grupo XV-NE na avaliação de 24 meses 

(p>0,05) Figura 2.  

 

Figura 2 Pré-operatório (A); Imediato (B); 6 meses observou-se pontos de 

pigmentação no Grupo XENO V+ E (C) e em 24 meses observou-se pontos de 

pigmentação no Grupo CSE-NE (D). Setas brancas indicam os pontos de 

pigmentação. 

Para o  parâmetro sensibilidade, 100% dos pacientes relataram ausência de 

sensibilidade em todos os tempos de avaliação (p>0,05). Nenhum dos Grupos 

apresentou presença de cárie secundária (p>0,05). Para o parâmetro taxa de 

sucesso clínico total não foram detectadas diferenças significativas entre os grupos 

(p>0,05). Foi registrada a perda de apenas uma restauração para o Grupo  XV-E na 
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avaliação de 12 meses (96,4% de sucesso clínico), nos demais Grupos a taxa de 

sucesso foi de 100%. 
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Quadro 2. Resultados da avaliação clínica para cada grupo nos diferentes períodos 
de avaliação (%). 
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5. DISCUSSÃO 

 

No ambiente oral fatores como umidade, forças oclusais, hábitos 

parafuncionais, dieta, enzimas salivares e mudanças de temperatura podem agir 

simultaneamente contribuindo para a degradação da área de união (van Dijken et 

al., 2010). Mesmo quando um material obtém bons resultados in vitro, ensaios 

clínicos de longo prazo são os testes mais confiáveis para a avaliação da 

longevidade de restaurações de compósitos. Entretanto, pelas dificuldades da 

realização de estudos in vivo, a quantidade de relatos com avaliação clínica 

criteriosa são limitados (Peumans et al., 2010). 

Lesões cervicais não-cariosas são consideradas as cavidades ideais para 

testar a efetividade clínica de adesivos porque (1) não apresentam retenção 

macromecânica; (2) tem pelo menos 50% de área de adesão em dentina; (3) quando 

restauradas, resultam em uma restauração com margens em esmalte e dentina; (4) 

são de fácil acesso para avaliação; (5) são normalmente localizadas em dentes 

anteriores ou pré-molares com fácil acesso e (6) possuem o pior prognóstico a longo 

prazo por causa da grande área de margens em dentina e alto nível de tensão na 

região cervical (Van Meerbeek et al., 2003; Van Meerbeek et al., 1998; Sano et al., 

1995; Van Meerbeek et al., 2005).  

Este estudo clínico foi aleatório, envolveu apenas um operador e dois 

examinadores calibrados que não conheciam a natureza dos materiais e das 

técnicas utilizadas em cada restauração. O modelo de estudo utilizado empregou 

dentes pareados com  as quatro técnicas adesivas, com a confecção de quatro ou 

oito restaurações por participante. A amostra compreendeu 25 participantes, sendo 

três deles com oito restaurações. Para a avaliação clínica dos procedimentos, foi 
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empregado o método USPHS modificado, pois é o mais utilizado e citado, além de 

permitir a comparação com os outros resultados publicados na literatura (Fradeani et 

al., 2005; Beier et al., 2102; Layton et al., 2012). 

Enquanto a técnica de condicionamento ácido em esmalte e a aplicação de 

uma resina hidrófoba (ou fluída), tem se mostrado uma técnica confiável e com 

durabilidade a longo prazo, a efetividade da união formada pelos de adesivos auto-

condicionantes ao esmalte tem sido questionada (Hara et al., 1999; Kanemura et al., 

1999; Besnault; Attal, 2002; Torii et al., 2003). Para contornar este problema, 

estudos in vitro sugerem a abrasão do esmalte com ponta diamantada e/ou 

condicionamento seletivo previamente à aplicação do adesivo. (Inoue et al., 2003; 

Molla et al., 2002; Besnault & Attal, 2002). A proposta deste estudo foi comparar 

clinicamente as duas condições do esmalte dental da região cervical (abrasionada e 

condicionada) para a aplicação de adesivos auto-condicionantes, sendo um deles de 

passo único e outro de dois passos considerado padrão em estudos da adesão. 

Outro fator importante deste estudo, foi o acompanhamento clínico das restaurações 

por 24 meses, uma vez que poucos estudos compararam esse procedimento em 

longo prazo, principalmente utilizando adesivos auto-condicionantes de passo único. 

Por serem atraentes aos cirurgiões-dentistas, devido à simplicidade do uso, os 

adesivos auto-condicionantes de passo único que foram muito criticados por sua 

baixa durabilidade clínica, vem sendo objetivo de estudos para a melhora do 

produto. Entre as principais alterações observadas, é possível citar o ajuste do pH 

da solução do adesivo e a substituição de monômeros tradicionais por novos 

monômeros funcionais, com a finalidade de promover o mesmo resultado inicial e a 

longo prazo quando comparado aos adesivos auto-condicionantes de dois passos. 

Como um dos objetivos do estudo foi avaliar o comportamento clínico de um adesivo 
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auto-condicionante de passo único em lesões cervicais não cariosas, o adesivo 

Clearfil SE Bond foi escolhido para ser o controle do estudo, pois é considerado o 

gold standard nesta categoria de adesivos.  

O Clearfil SE Bond é um adesivo auto-condicionante de 2 passos no qual o 

primer contém o monômero funcional 10-metacriloxidecil dihidrogênio fosfato (10-

MDP) dissolvido em água, com pH em torno de 2. Esse monômero funcional ácido 

tem habilidade de produzir um condicionamento brando na superfície da dentina, 

formando uma camada híbrida delgada de aproximadamente 1 µm de espessura 

pela infiltração do adesivo (Reis et al., 2004; Reis et al., 2007). A comprovada 

efetividade clínica do adesivo Clearfil SE Bond nos estudos (Van Meerbeek et al., 

2005; Peumans et al., 2005; Peumans et al., 2007; Peumans et al., 2010); é em 

parte resultado da simultânea desmineralização e infiltração na dentina, formando 

uma camada híbrida fina, porém uniforme e estável (Inoue et al., 1999; Tay; 

Pashley, 2001). Além disso, nesta fina camada, permanecem cristais de 

hidroxiapatita ao redor e no interior da fibrilas de colágeno, disponíveis para uma 

interação química que ocorre com o monômero funcional 10-MDP (Van Meerbeek et 

al 2003; Yoshida et al., 2004; Van Meerbeek et al., 2002). Yoshida et al., em 2004, 

comprovaram que a interação química do 10-MDP com a hidroxiapatita é mais 

intensa e também estável em meio aquoso entre três monômeros ácidos 

investigados (10-MDP, 4 META e Fenil P). Essa eficaz adesão química adicional do 

10-MDP com o cálcio da estrutura dental contribui não apenas para a resistência de 

união à dentina, mas também para o esmalte, o qual apresenta alto conteúdo 

mineral, favorecendo a retenção das restaurações (Van Meerbeek et al., 2005). Os 

dois mecanismos de união (micromecânica por meida da formação de camada 

híbrida e química devido a reação do MDP com o cálcio), são os principais 
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responsáveis pelo resultados obtidos com o adesivo Clearfil SE Bond. Os resultados 

deste estudo corroboram com os dados obtidos pelo grupo de pesquisa do Dr. Van 

Meerbeek, os quais também utilizaram  e avaliaram o adesivo Clearfil SE Bond por 

dois anos, com os mesmos tratamento do esmalte (Van Meerbeek et al., 2005; 

Peumans et al., 2005; Peumans et al., 2007; Peumans et al., 2010).  

Além das características relatadas anteriormente, outros fatores também 

contribuem para performance clínica do Clearfil SE Bond, principalmente o uso do 

bond, que representa o segundo frasco e tem características hidrófobas. Ele contém 

partículas de carga de aproximadamente 10% em peso e tamanho de 20 nm, que 

resultam em uma espessa camada de adesivo hidrófobo com propriedades 

resilientes e suporta as tensões geradas na área de união entre resina composta e a 

dentina no momento da polimerização (Kemp-Scholte; Davidson, 1990; Van 

Meerbeek et al., 1993; Davidson & Abdalla, 1994). Essa camada de resina também 

é importante na distribuição do carregamento oclusal, pois preserva a área de união, 

favorecendo a maior longevidade da adesão (Van Meerbeek et al., 2005). 

Quando a efetividade clínica é comparada com outros adesivos, o Clearfil SE 

Bond tem os mesmos resultados favoráveis dos adesivos com condicionamento 

prévio total de 3 passos (Van Meerbeek et al., 1994; Van Meerbeek et al., 1996; Van 

Meerbeek et al., 1998; van Dijken 2000; van Dijken 2001; Van Meerbeek et al., 

2003). 

No estudo de Van Meerbeek et al. (2005), a taxa de retenção do Clearfil SE 

Bond foi de 100% após 24 meses e a única diferença encontrada foi a maior 

pigmentação marginal em esmalte no grupo que não recebeu o condicionamento 

seletivo após 24 meses. Entretanto, segundo os autores, estes defeitos foram 

pequenos e superficiais e sem relevância clínica, não havendo a necessidade de 
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substituição das restaurações, apenas um novo acabamento e polimento. 

Resultados similares foram encontrados neste estudo, entretanto a única diferença 

significativa observada foi para a pigmentação marginal, que neste estudo foi 

detectada nos tempos de 18 e 24 meses. No trabalho de Van Meerbeek et al., 

(2005), não houve a avaliação de 18 meses, fato que pode ter antecipado a 

detecção de pigmentação marginal no presente estudo. A maior pigmentação 

marginal em esmalte observada nos dentes restaurados do Grupo CSE-NE deve-se 

provavelmente ao pH moderado (~2) do Clearfil SE Bond, que não é suficiente para 

produzir um padrão de condicionamento adequado, quando comparado ao ácido 

fosfórico (Van Meerbeek et al., 2005). 

O adesivo auto-condicionante de passo único XENO V+ é uma evolução do 

adesivo da família do produto comercial XENO III (Dentsply DeTrey, Alemanha), 

XENO IV (Dentsply Caulk, EUA) e XENO V (Dentsply DeTrey, Alemanha). O Xeno III 

também era um adesivo auto-condicionante de passo único, mas com pH<1, 

lançado no mercado em 2002. Consistia de dois frascos, o líquido A (solução 

alcoólica de HEMA) e o líquido B (monômero funcional à base de pirofosfato e 

outros metacrilatos), que eram misturados em partes iguais. Por volta de 2005, 

surgiu o XENO IV que apresentava como principal característica a presença do 

monômero funcional PENTA, dissolvido juntamente com resinas di e tri-metacrilato 

em solução de água/acetona com pH de aproximadamente 2,1 em um único frasco. 

Em 2007 foi lançado o XENO V, que apresentava o monômero PENTA modificado 

em frasco único em  solução de álcool butílico terciário, com pH próximo de 1,3. O 

diferencial desse produto foi a alteração de grupos metacrilatos dos monômeros 

resinosos por grupamentos amida (Van Landuyt et al., 2007). Três anos mais tarde, 

o XENO V+ que apresentou como principais inovações a presença de aroma mais 
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agradável ao paciente e menor tempo de fotoativação (10s). Essa última versão 

contém o mesmo monômero PENTA modificado e o aroma foi introduzido para 

amenizar o odor do álcool butílico. O tempo de fotoativação foi reduzido devido a 

mudanças no sistema de iniciação e co-iniciadores. 

Adesivos auto-condicionantes de passo único têm se tornado cada vez mais 

populares devido à fácil e rápida aplicação. A redução do número de diferentes 

passos implica em menor possibilidade de erros durante o procedimento clínico (Nair 

et al., 2014). 

Krämer et al. (2014) avaliaram a resistência de união por microtração de 10 

adesivos auto-condicionantes de 1 ou 2 passos em dentina de dentes molares 

decíduos, entre eles Clearfil SE Bond e XENO V+. Esses autores encontraram os 

valores maiores que 60 MPa para o Clearfil SE Bond e de aproximadamente 20 MPa 

para o XENO V+ com diferença estatística significativa. Contrariamente, neste estudo 

não houve diferença estatística na grande maioria dos parâmetros estudados, 

mostrando que a resistência de união in vitro não deve ser o único método levado 

em consideração quando se pretende predizer a respeito da longevidade clínica das 

restaurações adesivas. 

Salz e Bock (2010) avaliaram a resistência de união por cisalhamento dos 

novos adesivos auto-condicionantes de passo único à base de metacrilamida 

(AdheSE One F e XENO V) em esmalte e dentina. O estudo também comparou 

estes novos materiais com adesivos contendo os tradicionais monômeros à base de 

metacrilatos (Clearfil S3, G-Bond, Hybrid Bond, iBond e Optibond all in one), 

utilizando método de aceleração de envelhecimento artificial dos sistemas adesivos 

(temperatura de 42°C por 16 semanas). As análises foram realizadas nos tempos: 

inicial, 4, 8 ,12 e 16 semanas. Os adesivos à base de metacrilato e HEMA 
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apresentaram até 68% de queda da resistência de união, enquanto os adesivos 

AdheSE One F, G-Bond e Xeno V demonstraram estabilidade da resistência de 

união até o final do experimento. Apesar do G-Bond conter monômeros metacrilatos, 

ele não contém HEMA em sua formulação e seu pH é maior que 2, explicando sua 

estabilidade hidrolítica. Neste estudo, as restaurações realizadas com o sistema 

adesivo XENO V+ mostraram resultados promissores em lesões cervicais não-

cariosas após dois anos de acompanhamento clínico.  

Por fazer parte de um adesivo lançado recentemente, poucos testes 

laboratoriais e clínicos estão disponíveis, comparando o XENO V+ com outros 

adesivos. Portanto a comparação com um adesivo auto-condicionante de dois 

passos  considerado gold standard (Clearfil SE Bond) em um estudo clínico por dois 

anos, por meio de restaurações de resina composta em lesões cervicais não-

cariosas, produz relevantes informações clínicas para a validação das técnicas e dos 

materiais envolvidos. 

Para o parâmetro retenção, os Grupos CSE-E, CSE-NE e XV-NE, 

apresentaram taxa de 100% após 24 meses. Devido à perda de uma restauração no 

tempo 12 meses, o Grupo XV-E apresentou taxa de retenção de 96,4%. Entretanto 

esta pequena diferença na taxa de retenção após dois anos não resultou em 

diferença estatística significativa entre os materiais (p>0,05). Este resultado obtido 

pelo XENO V+ pode ser em consequência da mudança de monômeros à base de 

metacrilatos com grupamentos éster (-CO-O-R) por monômeros à base de 

metacrilamidas com  grupamento amida (-CO-NH- ou –CO-N-) (Odian, 2004). Esta 

troca do éster pela amida proporcionou a esses monômeros um comportamento 

mais estável em meio aquoso e ácido (Salz & Bock, 2010). Muitos monômeros à 

base de amida foram investigados no passado (Nishiyama et al., 2004; Hayakawa et 
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al., 1986; Hayakawa; Horie, 1991; Nishiyama et al., 1996; Itou et al., 2000; Torii et 

al., 2003; Yoshida; Nishiyama, 2003). A razão para o uso destes monômeros em 

adesivos, é pela sua similaridade com os aminoácidos do colágeno (Torii et al., 

2003), o que promove a formação de pontes de hidrogênio entre os grupos carboxila 

e grupamentos amida dos monômeros com os grupamentos carboxila do colágeno 

(Nishiyama et al., 1998; Nishiyama et al., 2000; Nishiyama et al., 2001). Alguns 

adesivos experimentais com primers contendo monômeros funcionais à base de 

amidas tem alcançado resultados semelhantes ou melhores em resistência de união 

do que adesivos à base de HEMA. Outros monômeros acrilamidas tem sido 

sintetizados, entretanto mais pesquisas são necessárias em relação às suas 

características de solubilidade, reação de polimerização e biocompatibilidade 

(Moszner et al., 2005). 

No parâmetro integridade marginal, o Grupo CSE-E mostrou 100% de 

integridade das margens, enquanto os Grupos CSE-NE, XV-E e XV-NE 

apresentaram aproximadamente 96% das suas margens íntegras. Quando foi 

detectado problema nas margens, elas representavam pequenos defeitos 

superficiais apenas em esmalte no tempo de 24 meses. Clinicamente foi apenas 

necessário o acabamento e repolimento das restaurações. Não houve diferença 

estatística entre os grupos. Estes resultados de integridade marginal concordam as 

avaliações de Van Meerbeek et al., em 2005, 2007 e 2010, nas quais o sistema 

adesivo Clearfil SE Bond foi alvo de estudo. 

No parâmetro pigmentação marginal, os Grupos CSE-E (96,4%) e XV-NE 

(92,9%) não apresentaram diferença estatística significativa, entretanto diferiram dos 

Grupos CSE-NE (85,7%) e XV-E (85,2%), os quais foram similares entre si após 24 

meses. Entretanto, estes defeitos em esmalte foram pequenos e superficiais e sem 
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relevância clínica, não havendo a necessidade de substituição da restauração, 

apenas um novo acabamento e polimento. Apesar de ter apresentado melhora para 

o parâmetro pigmentação marginal, na avaliação do Clearfil SE Bond, o 

condicionamento seletivo do esmalte não promoveu benefícios adicionais para o 

Xeno V+ após 24 meses. 

A diferença de pigmentação marginal entre os grupos CSE-E e CSE-NE, 

também foram os mesmos relatados no trabalho de Van Meerbeek et al., 2005. 

Nesse estudo eles supõem que a maior pigmentação do CSE-NE é devido à falta de 

condicionamento, uma vez que o pH do adesivo é brando (pH~2) e não consegue 

formar um padrão de condicionamento ideal do esmalte (Grégoire; Ahmed, 2007; 

Shinohara et al., 2006).  

A maior pigmentação marginal observada em esmalte no Grupo XV-E, ou 

seja, quando o esmalte foi previamente condicionado, pode ser devido ao 

condicionamento exacerbado da estrutura do esmalte pelo ácido fosfórico e depois 

pela solução ácida do sistema adesivo XENO V+ que apresenta pH de 

aproximadamente 1,3. Para a formação de um bom padrão de condicionamento em 

esmalte, que aumente a energia de superfície e favoreça a penetração dos 

monômeros resinosos, vários ácidos e tempos de aplicação foram estudados. Um 

dos protocolos atuais para a adesão no esmalte, preconiza o uso de ácido fosfórico 

de 30 a 40% por 15 a 30 segundos. Variações nos tempos de condicionamento e 

uso de soluções com diferentes acidez produzem uma série de fenômenos que vão 

desde a precipitação de compostos insolúveis até a corrosão do esmalte, 

enfraquecendo a sua estrutura e não propiciando um padrão de condicionamento 

(Swift et al., 1995).  

No parâmetro sensibilidade pós-operatória, nenhum dos grupos apresentou 
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sensibilidade em nenhuma das avaliações após a realização das restaurações. Isto 

comprova o bom selamento dos túbulos dentinários produzidos tanto pelo Clearfil SE 

Bond (dois passos) como pelo XENO V+ (um passo), confirmando a afirmação de 

que adesivos auto-condicionantes apresentam um bom desempenho na prevenção 

de sensibilidade pós-operatória (Van Meerbeek et al., 2005; Peumans et al., 2005; 

Peumans et al., 2007; Peumans et al., 2010).   

Ambos os adesivos com e sem condicionamento seletivo de esmalte 

alcançaram os parâmetros da ADA para o uso clínico (menos de 10% de 

restaurações perdidas ou com pigmentação marginal profunda em 18 meses), 

(Council on Dental Materials, Instruments and Equipment, 1994). Outros parâmetros 

de avaliação, como cáries secundárias e vitalidade pulpar foram considerados 

excelentes em todos os grupos em todos os tempos. Nenhuma cárie secundária foi 

observada ao redor das restaurações e as mesmas confeccionadas na região 

cervical não causaram alterações da vitalidade pulpar. 

No passado, outras co-variáveis clínicas foram  descritas  como fatores que 

poderiam afetar a adesão. Entre elas: idade do paciente, esclerose dentinária, 

tamanho e forma da lesão, tipo de dente, localização e carga oclusal no dente 

restaurado, entre outras (Van Meerbeek et al., 1998; Bayne et al., 1991; Van 

Meerbeek et al., 2005). Nossos resultados corroboram com outros estudos (Van 

Meerbeek et al., 2005; Peumans et al., 2005; Peumans et al., 2007; Peumans et al., 

2010), que não encontraram correlação entre estas co-variáveis e a longevidade das 

restaurações. Além disso, van Dijken et al. (2010), em um estudo prospectivo de 8 

anos entre os sistemas adesivos Clearfil SE Bond e PQ1 (Ultradent), não 

encontraram correlação entre tamanho, forma da lesão e grau de esclerose 

dentinária com a longevidade clínica das lesões cervicais não cariosas. 
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A performance clínica dos dois materiais testados não apresentou diferença 

nos 24 meses de avaliação, o que nos leva a aceitar a primeira hipótese nula. Com 

relação ao condicionamento seletivo da margem de esmalte, a hipótese nula foi 

parcialmente rejeitada, pois para o Clearfil SE Bond, foi verificada uma menor 

pigmentação marginal em esmalte, já para o XENO V+, o grupo que recebeu o 

condicionamento ácido em esmalte apresentou maior pigmentação marginal após 18 

e 24 meses. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Apesar do aumento na pigmentação marginal com o passar do tempo para os 

grupos Clearfil SE NE e Xeno V+ E, a efetividade clínica das restaurações foi 

considerada excelente para os adesivos auto-condicionantes de dois passos e de 

passo único com ou sem o condicionamento seletivo do esmalte no período de 

avaliação de 24 meses. 
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 1 

 
TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO 

 
 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu (nome) __________________________ 
__________________________________________________, (nacionalidade) _______________________________, 
(profissão) __________________________, portador do R.G.____________________, CPF ____________________, 
residente e domiciliado à Rua ______________________________________________________________________, 
telefone _____________, na cidade de _______________________ , Estado de _____________________ , concordo 
em absoluta consciência com os procedimentos a que vou me submeter para realização do projeto de pesquisa 
denominado – "EFETIVIDADE CLÍNICA DE ADESIVOS AUTO-CONDICIONANTES EM LESÕES NÃO CARIOSAS 
CLASSE V COM E SEM CONDICIONAMENTO DO ESMALTE”.  
 
 
Fui informado que o objetivo desta pesquisa é analisar restaurações dentárias em resina realizadas com 2 tipos de 
materiais ao longo do tempo (3, 6, 12, 18 e 24 meses). O interesse do estudo é comparar ao longo do tempo a 
durabilidade das restaurações. 
Fui informado que para participar desse estudo é necessário ser adulto, estar com boa saúde geral, não fumar, possuir 
pelo menos 4 lesões não-cariosas classe V (cavidades sem cárie na região próxima a gengiva que podem causar 
sensibilidade e o desenvolvimento de cárie se não tratadas) e pelo menos 12 dentes na boca.  
Os participantes serão submetidos a um exame completo dos dentes e das gengivas que será efetuado por um 
Dentista, Mestre e aluno do Programa de Doutorado em Odontologia (Carlos Eduardo Pena – RA 2008128711), sob a 
supervisão do professor no Centro de Estudos Clínicos da Universidade Guarulhos (Prof. Dr. André Figueiredo Reis). 
Estou ciente que nesta oportunidade, os participantes da pesquisa serão, quando necessário encaminhados à 
disciplina de Periodontia para procedimentos de limpeza dos dentes. Todos os pacientes receberão noções de técnica 
de escovação e utilização do fio dental. Os procedimentos são simples, não oferecem risco além de leve incômodo na 
gengiva após a realização da restauração. Como são cavidades que não apresentam cárie, só será usada anestesia se 
o participante relatar sensibilidade dental previamente aos procedimentos. O principal benefício aos participantes da 
pesquisa será a melhora na saúde bucal, bem como a realização das restaurações gratuitamente. A restauração 
destes dentes é recomendada, pois previne o desgaste contínuo e possível desenvolvimento de cárie, bem como inibe 
a sensibilidade dental. Os participantes que necessitarem, receberão encaminhamento para tratamento nas demais 
especialidades odontológicas na Universidade Guarulhos. 
 
É importante destacar a garantia de novos esclarecimentos que julgar necessários durante o decorrer da pesquisa; a 
garantia de que o participante não terá custos e também não haverá ressarcimento proveniente de sua participação 
neste estudo. Os participantes têm autonomia para recusar a sua participação na pesquisa em qualquer momento, sem 
penalização alguma. Também é garantido aos participantes da pesquisa o sigilo que assegura a sua privacidade no 
estudo, uma vez que os dados obtidos são confidenciais. 
 
Fui informado que o estudo será conduzido pelo Prof. Dr. André Figueiredo Reis (11 2087-3594), ao qual terei acesso 
para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Todas as normas de ética do presente estudo estão de acordo com a 
Resolução 466/12. 
 
Recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo e, sendo assim, autorizo, para os devidos fins, o 
uso, a divulgação e a publicação de imagens da minha boca e dentes previamente e após o tratamento, sem a 
identificação, bem como dos dados e resultados obtidos nesta pesquisa e, por estar de pleno acordo com o presente 
termo, assino abaixo o mesmo. 
                                                                   

 
Guarulhos, ____ de ___________ de 20 __ . 

 
 
 

      ________________________________                           _______________________________________ 
              Assinatura do Voluntário                                               Dr. André Figueiredo Reis – CRO-SP 68.253 
                                                                                                             Pesquisador Responsável                           
 
Contato com a Pesquisador Responsável: 2087-3594 ou 2464-1674.  
End. Praça Tereza Cristina – 229, Centro – Guarulhos/SP. 

ANEXO 1 


