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Resumo 

Foram selecionados 20 dentes permanentes humanos 

(molares) e seccionados para originar fatias de 

aproximadamente 1cm de espessura. As fatias foram 

divididas em doze grupos conforme a interação entre os 

tempos de condicionamento (0, 3 e 15s) e as diferentes 

marcas comerciais: UD (Ultradent); 3M (3M); IV (Ivoclar 

Vivadent); DP (Dentsply-Sirona). Os condicionamentos 

foram realizados e as amostras foram imersas na 

solução fixadora de Tris HCl 0,02g/mol. Após 24 horas 

as fatias foram desidratadas com a sequência de 

álcoois, coladas em stubs metálicos e levados para 

análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Não foi 

encontrado diferença entre os ácidos para a 

concentração % de cálcio; porém, houve diferença para 

todos os grupos entre os tempos de 0, 3 e 15 segundos. 

Introdução  

O condicionamento ácido na dentina provoca a 

desmineralização completa até alguns micrómetros 

superficiais na dentina intertubular, expondo a matriz de 

fibras de colágeno subjacente que é quase totalmente 

privada de hidroxiapatita (SCHEFFEL, DLS et al. 2012). 

A ação do tempo de condicionamento pode provocar 

maior desmineralização do substrato dentinário se for 

muito estendido e assim interferir negativamente nos 

resultados de adesão (VAN MEERBEEK, B et al. 2003). 

O objetivo deste estudo foi examinar a hipótese de que a 

redução do tempo de condicionamento da dentina 

utilizando diferentes protocolos de aplicação de ácido 

fosfórico pode influenciar na concentração de cálcio 

superficial impactando na estratégia de adesão. 

Material e Métodos 

Foram selecionados 20 dentes permanentes (molares) e 

seccionados para originar fatias de 1cm de espessura, 

armazenadas a 37ºC em água destilada. Os corpos de 

prova foram lixados com uma lixa de carbeto de silício, 

sob refrigeração com água durante 60s. Foram utilizados 

os ácidos UD (ácido fosfórico Ultra-etch – Ultradent), 3M 

(ácido fosfórico ScotchbondTM Universal Etchant – 3M), 

IV (ácido fosfórico Total Etch – Ivoclar) DP (ácido 

fosfórico Condicionador Dental Gel – Dentsply-Sirona), e 

avaliados nos tempos 0, 3s e 15s de condicionamento. 

Após 12 horas do preparo das amostras, foram 

realizadas 3 imersões em solução fixadora de TRIS 

0.02g/mol por 20 minutos intercalados por 1 minuto de 

água destilada entre cada imersão. Em seguida, foi 

realizada a sequência de desidratação de álcool em 

diferentes concentrações: álcool 25% durante 20 

minutos, álcool 50% durante 20 minutos, álcool 75% 

durante 20 minutos, álcool 95% durante 30 minutos e 

álcool 100% durante 60 minutos. As fatias foram 

colocadas em cima de um papel de feltro juntamente 

com os stubs e guardadas em uma caixa com sílica para 

secar. Após a secagem completa, as fatias foram 

coladas nos stubs com uma cola de cianoacrilato. Para o 

processo de desidratação, as amostras foram deixadas 

em um secador contendo sílica coloidal por 24 horas e 

metalizadas com carbono/ouro. A análise das amostras 

foi realizada em microscopia eletrônica de varredura e 

espectroscopia de energia dispersiva. A análise 

estatística foi realizada pelo teste One-way ANOVA e 

posteriormente um post-hoc Tukey. 

Resultados e Discussão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Médias e desvios-padrões do conteúdo de cálcio encontrado 
nas superfícies após diferentes estratégias de condicionamento ácido 
(3 e 15 segundos). 

Conclusões 

Pode-se concluir que a concentração de cálcio 

permaneceu maior com a redução do tempo de 

condicionamento da dentina independente do ácido 

fosfórico utilizado com concentrações semelhantes. 
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