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Consenso em Odontologia Adesiva:

Um consenso, por sua definição, é a con-

Em sua última edição, a “Odontolo-

cordância ou uniformidade de opiniões

gia Adesiva” foi o tópico em discussão.

diretrizes para obter sucesso clínico

da maioria ou totalidade de membros

Dois dentistas e pesquisadores brasi-

de uma coletividade. O consenso aqui

leiros, sendo eles o Prof. Dr. Marcelo

na adesão às estruturas dentais

apresentado tem como tema a “Adesão

Giannini e a doutoranda Bruna Marin

às Estruturas Dentais”, o qual foi discu-

Fronza, ambos do Departamento de

tido no 5º Simpósio Internacional sobre

Odontologia Restauradora da Faculda-

Fontes de Luz em Odontologia (5th In-

de de Odontologia da Universidade Es-

ternational Symposium on Light Sources

tadual de Campinas, foram convidados

in Dentistry), realizado na Faculdade de

para participar.

Marcelo Giannini,
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Odontologia da Universidade Dalhou-

Atualmente, a maioria dos procedi-

Bruna Marin Fronza,

sie, na cidade de Halifax, província de

mentos restauradores e estéticos re-

Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Nova Escócia, no Canadá, no período

alizados

de 19 e 20 de junho de 2017.

na adesão de materiais sintéticos, is-

Richard Bengt Thomas Price,
Dalhousie University, Canadá

em

Odontologia

baseia-se

Esta reunião é organizada anualmen-

to é, resinas, cerâmicas ou metais às

te pelo professor e pesquisador Dr. Ri-

estruturas dentais. Estes tópicos são

chard B. T. Price, que convida e reúne

amplamente

um grupo de participantes de diferentes

evidências científicas para guiar esses

países, entre eles cirurgiões-dentistas,

procedimentos de forma que sejam

pesquisadores e fabricantes de mate-

executados de maneira segura, garan-

riais odontológicos para debater tópi-

tindo sua longevidade clínica.

cos relevantes na Odontologia e criar

pesquisados,

gerando

Usualmente, os sistemas adesivos

evidências

são classificados em (1) condiciona-

científicas de pesquisas laboratoriais

mento ácido total, 4 quando envolve

e clínicas. Para cada reunião tem sido

o uso de um passo separado para

proposto um tema diferente, o qual é

condicionamento do esmalte e da

discutido entre o grupo, e ao final é ela-

dentina; e (2) autocondicionantes 5,6 ,

borado um consenso em que todos os

quando apresentam um primer e uma

participantes definem diretrizes para as

resina fluida (bonding resin) em fras-

condições atuais e futuras sobre o tema

cos separados ou combinados em

em questão. Anteriormente, foram dis-

apenas um frasco, sendo de uso clí-

cutidos os seguintes temas: em 2014:

nico simplificado. Eles atuam como

“Os cuidados antes e durante os proce-

condicionadores, dispensando o uso

dimentos de fotopolimerização e como

prévio de um gel ácido condicionan-

diretrizes

baseadas

em

fazer a manutenção do

aparelho”;1

em

te. É fundamental seguir as instruções

2015: “Se for adquirir um novo aparelho,

dos fabricantes, pois os sistemas

quais as principais características de-

adesivos, mesmo quando seguem

consideradas?,2

(Int J Esthet Dent - edição em português

vem ser

em 2016: “Ins-

a mesma classificação, apresentam

2018;1:86–109). Doi: 10.20432/ijed86.

truções para uso de resinas compostas

composições diferentes e, portanto,

do tipo bulk-fill”.3 Cada participante tem

requerem protocolos diferentes. Des-
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a função de divulgar os assuntos discu-

sa forma, é essencial conhecer as in-

Av. Limeira, 901 – CEP 13414-903 – Piracicaba - São Paulo; Fone: + 55 19 21065338;

tidos e difundir o consenso estabelecido

dicações dos materiais com os quais

Email: giannini@fop.unicamp.br

em seus respectivos países de origem.

se está trabalhando.
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Durante o procedimento operatório, é

casos em que se optar por um sistema

indispensável o controle do campo, seja

autocondicionante, o condicionamento

através de isolamento absoluto com di-

e a penetração do adesivo ocorrem de

que de borracha, ou de um bom isola-

maneira simultânea; por isso, para es-

mento relativo, quando não for possível

ses sistemas, a dentina deve estar res-

realizar o isolamento absoluto. Para o

secada para a maioria dos materiais.12

preparo das estruturas de esmalte e den-

Considerando as duas categorias de

tina, a adesão será sempre mais segura

sistemas adesivos, a principal diferença

quando realizada em tecidos sadios.7

é a maneira como elas interagem com

Em esmalte, é recomendado o condi-

o substrato. Sendo que, na utilização do

cionamento com ácido fosfórico a 37%,

condicionamento ácido total, há uma re-

independente do sistema adesivo utili-

moção de maior conteúdo mineral e da

zado. Por ser um tecido com alto conte-

smear layer. A desmineralização super-

údo mineral, se faz necessário o uso de

ficial da dentina expões as fibrilas colá-

um condicionamento mais agressivo,

genas e reduz a energia de superfície da

capaz de desmineralizar parcialmente

mesma, requerendo uma técnica adesi-

a estrutura do esmalte. O ataque ácido

va úmida. A adesão ocorre pelo embri-

aumenta a energia de superfície e cria

camento mecânico em que o adesivo

um padrão de condicionamento com

penetra entre as fibrilas colágenas, subs-

microrretenções que aumenta a su-

tituindo o mineral removido pelo ácido e

perfície disponível para promover uma

após a fotoativação ocorre formação uma

interação micromecânica do adesivo.

faixa de fibrilas colágenas infiltrada pelo

Então, mesmo quando optado pelo uso

adesivo que é denominada “camada hí-

de um sistema adesivo autocondicio-

brida”.13 Já nos sistemas autocondicio-

nante, é imprescindível o condiciona-

nantes, a desmineralização é parcial e

esmalte.8,9

Já

a smear layer é apenas modificada, não

em dentina, fica a critério do operador e

há exposição total das fibrilas colágenas,

das indicações de cada caso o uso de

permitindo uma técnica adesiva seca e,

adesivos pela técnica de condiciona-

nesse caso, a adesão ocorre tanto por

mento ácido total ou autocondicionan-

embricamento mecânico como por inte-

te. A dentina é um tecido mais comple-

rações químicas, uma vez que a maioria

xo, composto não só por minerais, mas

desses sistemas adesivos possui compo-

também por fibrilas colágenas e uma

nentes capazes de se ligar quimicamente

porção de água. Quando é utilizado

aos minerais e ao colágeno presente na

ácido fosfórico a 37% nesse substrato,

dentina.14,15 Ambos os sistemas e técni-

a porção mineral que sustenta a rede

cas, quando utilizados corretamente, são

de colágeno é dissolvida em até 10 µm

seguros e apresentam longevidade clíni-

de profundidade. Para que as fibrilas

ca satisfatória.

mento ácido seletivo do

colágenas se mantenham em posição

A seguir, segue o Consenso 2017

e não colapsem, é necessário manter a

estabelecido com passos e dicas pa-

cavidade úmida, de forma que a água

ra se obter sucesso nos procedimentos

irá sustentar esse arcabouço até a pe-

adesivos/restauradores envolvendo as

netração do sistema

adesivo.10,11

Nos
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Não deixe o adesivo acumu-

Diretrizes para obter sucesso clínico na adesão às estruturas dentai

lado em certas regiões, como

7. Tempo de aplicação do adesivo
1. Siga as instruções dos fabricantes

Para os adesivos autocondicionantes aplique o adesivo ativa-

Os sistemas adesivos não são todos iguais.

mente, esfregando e infiltrando o primer/adesivo no esmalte e na

Alguns adesivos são incompatíveis com resi-

dentina de acordo com as instruções dos fabricantes. Para os adesi-

nas de ativação química ou cimentos resino-

vos com ácido fosfórico, não é necessário aplicá-lo ativamente.

sos duais.

Reaplicar, quando necessário. Não negligenciar nem apressar

Verifique a data de validade. Não use os produ-

essa etapa.

nos ângulos da cavidade.

tos fora do prazo de validade.
8. Evaporação do solvente: secagem com jatos de ar

2. Preparo do adesivo para uso

Verifique se você está usando um jato de ar na seringa tríplice limpa,

Dispense o adesivo somente no momento do uso.

seca e sem óleo.

Mantenha os frascos fechados após o uso para

Gentilmente evapore o solvente com uma pressão de ar modera-

prevenir a evaporação dos solventes.

da, com uma distância de 10 cm do dente, até o que o adesivo na
superfície não se movimente mais e até que a superfície dental fique
brilhante e saturada do adesivo.

3. Controle do campo operatório

Alguns agentes requerem tempos de evaporação mais longos

Uma adesão segura requer controle total de
sangramento, fluidos do sulco gengival, saliva,
afastamento da língua e das bochechas.

9. Contaminação

Evite contaminar as superfícies que serão aderidas com agentes hemostáticos.

Se a superfície do dente ficar contaminada, não prossiga.
Em vez disso, reaplique o agente adesivo como descrito nas instruções de uso.

4. Preparo do substrato

Em algumas situações, pode ser necessário recondicionar as estruturas.

Prepare a estrutura dental deixando esmalte e dentina sadios (não
10. Inserção da resina composta

desmineralizados) disponíveis para adesão.
Asperize suavemente a dentina esclerótica com uma ponta diamantada.

Aplique a resina composta imediatamente após a polimeriza-

Sempre condicione o esmalte com ácido fosfórico, mesmo quan-

ção do adesivo.

do estiver utilizando um adesivo autocondicionante.

Adapte cuidadosamente a resina composta à cavidade e evite
o aprisionamento de bolhas. Procure usar pequenas porções do
material restaurador quando utilizar a técnica incremental. Também pode ser utilizado o compósito aquecido ou o uso de resinas
fluidas como a primeira camada.

5. Desinfecção da cavidade
Se você deseja realizar a desinfecção da cavidade, use apenas
produtos aprovados.
Nunca utilize produtos à base de peróxidos previamente à adesão.

Não exceda a espessura máxima do incremento de resina recomenH2O2

dada pelo fabricante.
11. Contaminação dos instrumentos
Uma limpeza com gaze umedecida em álcool funciona bem para manter
os instrumentos limpos durante o procedimento restaurador.

6. Controle da umidade das estruturas

Não contamine a resina molhando seus instrumentos no adesivo.

Sistemas adesivos com condicionamento ácido total recomendam
deixar a dentina úmida previamente à aplicação do sistema adesivo.
Umidade não significa contaminação com saliva ou sangue.

12. Fotopolimerização
Verifique se o seu aparelho fotopolimerizador está em bom estado
de funcionamento.
Posicione e use o aparelho corretamente, de modo que todas as
superfícies em que o adesivo foi aplicado recebam luz direta.
Evite usar uma luz de alta potência quando a dentina remanescente na

Ar

Sucção

parede de fundo for delgada. Se necessário, use técnicas de resfriamento (jatos de ar ou sucção) para evitar o superaquecimento da polpa.
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