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1. Resumo 

O objetivo neste estudo foi avaliar, in vitro, o efeito da degradação da interface 

adesiva na resistência ao cisalhamento da resina composta à dentina intracoronária 

previamente submetida ao clareamento. Quarenta incisivos bovinos foram 

seccionados para a obtenção de 80 amostras. Os fragmentos de dentina 

intracoronária foram planificados, polidos e divididos, aleatoriamente, em quatro 

grupos: I- Peróxido de hidrogênio a 35%, II- Perborato de sódio + peróxido de 

hidrogênio a 20%, III- Perborato de sódio + água e IV- sem clareamento (controle). 

Para os grupos I, II e III, uma camada de cada um dos respectivos agentes 

clareadores foi aplicada na superfície dentinária e esta foi recoberta com papel 

absorvente e selada com cimento provisório. Os espécimes do grupo IV tiveram 

apenas a superfície recoberta com papel absorvente e selada com cimento 

provisório. Foram realizadas 3 sessões de clareamento, aguardando-se um intervalo 

de 7 dias entre elas. Dez dias após a finalização do clareamento, cilindros de resina 

composta foram confeccionados sobre a dentina intracoronária. Os corpos-de-prova 

restaurados foram subdivididos de acordo com o período de armazenamento em 

água (AA) utilizados para simular a degradação a interface adesiva (n=10): A - 24 

horas AA (baseline) e B - 6 meses de AA. Após o período de degradação das 

interfaces adesivas os espécimes foram submetidos ao teste de resistência ao 

cisalhamento. Os dados obtidos foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey e 

observou-se que a os dentes não clareados apresentaram maiores valores de 

resistência de união (19,22 MPa) que os clareados (p<0,05). Os espécimes dos 

grupos I e II apresentaram as menores médias de adesão (6,35 e 5,55, 

respectivamente) que foram similares entre si (p>0,05). O grupo III apresentou 

valores intermediários de resistência de união (10,44 MPa). Os espécimes 

submetidos à degradação da interface adesiva apresentaram menores médias (8,22 

MPa) de resistência ao cisalhamento.  Pode-se concluir que o clareamento afeta a 

adesão da resina composta à dentina e que a degradação da interface adesiva 

diminui a resistência de união.  

 

2. Introdução 

Apesar dos benefícios estéticos comprovados, os agentes clareadores têm 

sido associados a alterações no substrato dental em níveis morfológicos, químicos e 

biomecânicos (Oliveira et al., 2007; Faraoni-Romano et al., 2008; Rodrigues et al., 



2009; Barros-Matoso et al., 2011; Pinheiro; Cardoso, 2011) que, além de reduzir a 

resistência adesiva inicial, prejudica a difusão dos sistemas adesivos através da 

rede de colágeno da dentina o que faz com que as fibras colágenas não totalmente 

envoltas apresentem-se mais susceptíveis à hidrólise ao longo do tempo (Breschi et 

al., 2008). 

Ainda, o clareamento dental tem sido associado à ativação de enzimas 

endógenas (Toledano et al., 2011; Sato et al., 2013), as metaloproteinases (MMPs), 

que são uma classe de colagenases zinco e cálcio-dependentes que tem como 

função regular o metabolismo de tecidos que contém colágeno (Chaussain-Miller et 

al., 2006) e que, consequentemente, também são capazes de degradar a matriz 

orgânica da dentina (Pashley et al., 2004). Dessa forma, o clareamento dental 

realizado previamente ao protocolo adesivo poderia potencializar a degradação 

iatrogênica da interface adesiva.  

A diminuição da resistência adesiva ao longo do tempo entre as resinas 

compostas e o substrato dental previamente clareado pode influenciar 

negativamente no desempenho clínico das restaurações (Amaral et al., 2007). 

Porém, nos estudos disponíveis na literatura, os testes de adesão entre sistemas 

adesivos e a dentina previamente clareada são realizados logo após a confecção 

das restaurações, aguardando-se um período médio de 24 horas (Batalha-Silva et 

al., 2013; Briso et al., 2013, Braz et al., 2012, Vieira et al., 2012, Souza-Gabriel et al., 

2011), o que dificulta a predição da durabilidade das mesmas.  

Considerando-se que dentes submetidos ao tratamento endodôntico, após a 

realização do clareamento interno, necessariamente deverão ser submetidos ao 

procedimento restaurador e que pouco se sabe sobre a resistência de união da 

resina composta à dentina previamente clareada e submetida ao envelhecimento 

simulado da restauração, justifica-se a avaliação do efeito da degradação da 

interface adesiva na resistência ao cisalhamento entre a dentina intracoronária 

previamente clareada e a resina composta.  

 

3. Objetivos 

Objetivos gerais: Analisar os efeitos do clareamento e do envelhecimento 

das restaurações na resistência de união da resina composta à dentina. 

 

Objetivos específicos:  



- Verificar o impacto de diferentes agentes clareadores e da degradação da 

interface adesiva, por meio de armazenamento em água, na resistência de união da 

resina composta à dentina intracoronária previamente clareada, através de teste de 

resistência ao cisalhamento.  

 

4. Metodologia 

Os fatores em estudo são o clareamento dental em dois níveis [I- Peróxido 

de hidrogênio a 35%, II- Perborato de sódio + peróxido de hidrogênio a 20%, III- 

Perborato de sódio + água e IV- sem clareamento (controle)] e degradação da 

interface adesiva em dois níveis [A. 24 horas de armazenamento em água (AA) - 

baseline e B. 6 meses de AA]. A amostra do experimento é composta por 80 

fragmentos de dentina bovina divididos aleatoriamente em 8 grupos (n=10). A 

variável de resposta quantitativa foi a resistência de união (MPa), obtida através do 

teste de resistência ao cisalhamento.  

 

5. Desenvolvimento 

Quarenta incisivos bovinos tiveram a porção coronária seccionada para se 

obter fragmentos nas dimensões de 5x5 mm. Os fragmentos foram individualmente 

embebidos em resina acrílica auto-polimerizável (JET, Clássico, São Paulo), e 

levados a uma Politriz (DP-9U2, Panambra/Struers, Copenhagen, DK-2610, 

Denmark) para planificação e polimento da superfície da dentina. 

Os espécimes polidos foram divididos em três grupos de acordo com o agente 

clareador a ser empregado: I- peróxido de hidrogênio a 35%, II- Perborato de sódio + 

peróxido de hidrogênio a 20%, III- Perborato de sódio + água e IV- sem clareamento 

(controle). Ao final das sessões de clareamento, após 10 dias de armazenamento 

em saliva artificial (Souza-Gabriel et al., 2011) os espécimes foram restaurados com 

Filtek Z-250 (3M Dental Products, St Paul, MN, USA) com auxílio de uma matriz de 

Teflon. 

Os corpos-de-prova dos grupos I, II, III e IV foram subdivididos em dois 

subgrupos (n=10) de acordo com o tempo de armazenamento em água (AA) 

empregado para promover a degradação da interface adesiva: A. 24 horas AA 

(baseline) e B. 6 meses de AA. O armazenamento em água foi realizado mantendo-

se os corpos de prova em água destilada a 37°C, que foi trocada semanalmente 

(Colucci et al., 2013). Após o período pré-estabelecido de degradação da interface 



adesiva os conjuntos dente/resina serão submetidos ao teste de resistência adesiva 

ao cisalhamento em Máquina Universal de Ensaios Instrom 4444 (Instron 

Corporation, Canton, MA, EUA) com velocidade de 0,5 mm/min.  

 

6. Resultados 

Após a checagem da normalidade e homogeneidade os dados obtidos foram 

submetidos à ANOVA e teste de Tukey.  Não houve interação entre os fatores, 

porém efeitos significativos foram observados para ambos os fatores principais 

(p<0,05). Observou-se que a os dentes não clareados apresentaram maiores valores 

de resistência de união (19,22 MPa) que os clareados (p<0,05). Os espécimes dos 

grupos I e II apresentaram as menores médias de adesão (6,35 e 5,55, 

respectivamente) que foram similares entre si (p>0,05). O grupo III apresentou 

valores intermediários de resistência de união (10,44 MPa). Os espécimes 

submetidos à degradação da interface adesiva apresentaram menores médias (8,22 

MPa) de resistência ao cisalhamento.   

 

7. Considerações Finais 

 
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o clareamento afeta a 

adesão da resina composta à dentina e que a degradação da interface adesiva 

diminui a resistência de união.  

 

 
8. Fontes consultadas 

AGUILAR, L.T.; REZENDE, N.P.M.; REIS, A.; LOGUERCIO, A.D.; GRANDE, 

R.H.M.; BALLESTER, R.Y.; SINGER, J.M. Tensile bond strength of adhesive 

systems- effects of primer and thermocycling. Brazilian Oral Research, v.16, n.1, 

p.37-42, 2002. 

AMARAL, F.L.B.; COLUCCI, V.; PALMA-DIBB, R.G.; CORONA, S.A.M. 

Assessment of in vitro methods used to promote adhesive interface degradation: a 

critical review. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, v.19, n.6, p.340-353, 

2007. 

AMARAL, F.L.B.; COLUCCI, V.; SOUZA-GABRIEL, A.E.; CHINELATTI, M.A.; 

PALMA-DIBB, R.G.; CORONA, S.A.M. Adhesion to Er:YAG laser-prepared dentin 



after long-term water storage and thermocycling. Operative Dentistry, v.33, n.1, p.51-

58, 2008. 

BARROS-MATOSO, F.; SOUZA-GABRIEL, A.E.; MESSIAS, D.C.F.; DE 

SOUSA-NETO, M.D.; ALFREDO, E. Microhardness of intracoronal dentin exposed to 

bleaching and fluoride treatment. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral 

Radiology and Endodontics, v.112, n.5, p.1-5, 2011. 

BATALHA-SILVA, S.; ARCARI, G.M.; MONTEIRO JR, S. Should acid etching 

be performed prior to nonvital bleaching? General Dentistry, v.61, n.6, p.46-51, 2013.  

BEDRAN-DE-CASTRO, A.K.B.; PEREIRA, P.N.; PIMENTA, L.A.F. Long-term 

bond strength of restorations subjected to thermal-mechanical stresses over time. 

American Journal of Dentistry, v.17, n.5, p.337-41, 2004.  

BRAZ, R.; CORDEIRO-LORETTO, S.; DE CASTRO-LYRA, A.M.; DANTAS, 

D.C.; RIBEIRO, A.I.; GUÊNES, G.M.; LEITE-CAVALCANTI, A. Effect of bleaching on 

shear bond strength to dentin of etch-and-rinse and self-etching primer adhesives. 

Acta Odontológica Latinoamericana, v.25, n.1, p.20-6, 2012. 

BRESCHI, L.; MAZZONI, A.; RUGGERI, A.; CADENARO, M.; DI LENARDA, 

R.; DE STEFANO-DORIGO, E. Dental adhesion review: aging and stability of the 

bonded interface. Dental Materials, v.24, n.1, p.90-101, 2008. 

CHAUSSAIN-MILLER, C.; FIORETTI, F.; GOLDBERG, M.; MENASHI, S. The 

role of matrix metalloproteinases (MMPs) in human caries. Journal of Dental 

Research, v.85, n.1, p.22-32, 2006. 

COLUCCI, V.; LOIOLA, A.B.A.; MOTTA, D.S.; AMARAL, F.L.B.; PÉCORA, 

J.D.; CORONA, S.A.M. Influence of long-term water storage and thermocycling on 

shear bond strength of glass-ionomer cement to Er:YAG laser-prepared dentin. The 

Journal of Adhesive Dentistry, v.16, n.1, p. 35-39, 2014. 

COLUCCI, V.; LUCISANO, M.P.; AMARAL, F.L.B.; PÉCORA, J.D.; PALMA-

DIBB, R.G.; CORONA, S.A.M. Influence of water flow on shear bond strength of resin 

composite to Er:YAG cavity preparation. American Journal of Dentistry, v.21, n.2, 

p.124-128, 2008. 

FARAONI-ROMANO, J.J.; SILVEIRA, A.G.; TURSSI, C.P.; SERRA, M.C. 

Bleaching agents with varying concentrations of carbamide and/or hydrogen 

peroxides: effects on dental microhardness and roughness. Journal of Esthetic and 

Restorative Dentistry, v.20, n.6, p.395-402, 2008. 



GALAFASSI, D.; SCATENA, C.; COLUCCI, V.; RODRIGUES-JUNIOR, A.L.; 

SERRA, M.C.; CORONA, S.A.M. Long-term chlorhexidine effect on bond strength to 

Er:YAG laser irradiated-dentin. Microscopy Research and Technique, v.77, n.1, p. 

37-43, 2014. 

HASHIMOTO, M.; OHNO, H.; SANO, H.; TAY, F.R.; KAGA, M.; KUDOU, Y.; 

OGUCHI, H.; ARAKI, Y.; KUBOTA, M. Micromorphological changes in resin-dentin 

bonds after 1 year of water storage. Journal of Biomedical Materials Research, v.63, 

n.3, p.301-11, 2002. 

JIANG, T.; MA, X.; WANG, Y.; ZHU, Z.; TONG, H.; HU, J. Effects of hydrogen 

peroxide on human dentin structure. Journal of Dental Research, v.86, n.11, p.1040-

1045, 2007. 

LI, H.P.; BURROW, M.F.; TYAS, M.J. The effect of thermocycling regimens on 

the nanoleakage of dentin bonding systems. Dental Materials, v.18, n.3, p. 189-196, 

2002. 

OLIVEIRA, D.P.; TEIXEIRA, E.C.; FERRAZ, C.C.; TEIXEIRA, F.B. Effect of 

intracoronal bleaching agents on dentin microhardness. Journal of Endodontics, v.33, 

n.4, p. 460-462, 2007. 

PASHLEY, D.H.; TAY, F.R.; YIU, C.; HASHIMOTO, M.; BRESCHI, L.; 

CARVALHO, R.M.; ITO, S. Collagen degradation by host-derived enzymes during 

aging. Journal of Dental Research, v. 83, n.3, p.216.221, 2004. 

PEREIRA, P.N.; BEDRAN-DE-CASTRO, A.K.; DUARTE, W.R.; YAMAUCHI, 

M. Removal of noncollagenous components affects dentin bonding. Journal of 

Biomedical Materials Research. Part B Applied Biomaterials, v.80, n.1, p.86-91, 

2007. 

PINHEIRO, H.B.; CARDOSO, P.E. Influence of five home whitening gels and 

a remineralizing gel on the enamel and dentin ultrastructure and hardness. American 

Journal of Dentistry, v.24, n.3, p.131-137, 2011. 

RODRIGUES, L.M.; VANSAN, L.P.; PÉCORA, J.D.; MARCHESAN, M.A. 

Permeability of different groups of maxillary teeth after 38% hydrogen peroxide 

internal bleaching. Brazilian Dental Journal, v.20, n.4, p.303-306, 2009. 

SANTOS, P.A.; GARCIA, P.P.N.S.; PALMA-DIBB, R.G. Shear bond strength 

of adhesive systems to enamel and dentin. Thermocycling influence. Journal of 

Materials Science. Materials in Medicine, v.16, n.8, p.727-732, 2005. 



SARI, T.; CELIK, G.; USUMEZ, A. Temperature rise in pulp and gel during 

laser-actived bleaching: in vitro. Lasers in Medical Science, 2013. In press. 

SATO, C.; RODRIGUES, F.A.; GARCIA, D.M.; VIDAL, C.M.P.; PASHLEY, 

D.H.; TJÄDERHANE, L.; CARRILHO, M.R.; NASCIMENTO, F.D.; TERSARIOL, I.L.S. 

Tooth bleaching increases dentinal protease activity. Journal of Dental Research, 

v.92, n.2, p. 187-192, 2013. 

SOUZA-GABRIEL, A.E.; VITUSSI, L.O.; MILANI, C.; ALFREDO, E.; 

MESSIAS, D.C.; SILVA-SOUSA, Y.T. Effect of bleaching protocols with 38% 

hydrogen peroxide and post-bleaching times on dentin bond strength. Brazilian 

Dental Journal, v.22, n. 4, p.317-321, 2011. 

TAY, F.R.; GWINNETT, A.J.; WEI, S.H. Ultrastructure of the resin-dentin 

interface following reversible and irreversible rewetting. American Journal of 

Dentistry, v.10, n.2, p.77-82, 1997.  

TIMPAWAT, S.; NIPATTAMANON, C.; KIJSAMANMITH, K.; MESSER, H.H. 

Effect of bleaching agents on bonding to pulp chamber dentine. International 

Endodontic Journal, v.38, n.4, p.211-217, 2005. 

TOLEDANO, M.; YAMAUTI, M.; OSORIO, E.; OSORIO, R. Bleaching agents 

increase metalloproteinases-mediated collagen degradation in dentin. Journal of 

Endodontics, v.37, n.12, p.1668-1672, 2011. 

VIEIRA, C.; SILVA-SOUSA, Y.T.; PESSARELLO, N.M.; RACHED-JUNIOR, 

F.A.; SOUZA-GABRIEL, A.E. Effect of high-concentrated bleaching agents on the 

bond strength at dentin/resin interface and flexural strength of dentin. Brazilian 

Dental Journal, v.23, n.1, p.28-35, 2012. 

YOON, M.; BURROW, M.F.; WONG, R.; PARASHOS, P. Effect of sodium 

ascorbate on resin bonding to sodium perborate-bleached dentin. Operative 

Dentistry, v.39, n.1, p.98-106, 2014. 

 

 

 


