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RESUMO

Na Odontologia atual, as restaurações adesivas têm apresentado união imediata bem-sucedida. Contudo, a longevidade dessa união é 
questionável, devido a fatores físicos, químicos, como também a falhas do cirurgião-dentista. As metaloproteases são enzimas presentes em 
todos os processos inflamatórios no organismo humano e se tornam ativas na presença de variação de pH. Na matriz dentinária, quando ativas, 
iniciam a degradação de colágeno da camada híbrida, comprometendo a resistência da união. Uma destas variações de pH está presente no 
próprio procedimento restaurador e ocorre na desmineralização da dentina durante a aplicação do ácido fosfórico. A confiabilidade da adesão ao 
esmalte já foi constatada pelo condicionamento ácido do mesmo, porém a adesão em dentina ainda se mostra um grande desafio devido a sua 
complexidade morfológica. No mercado odontológico existe uma gama de sistemas adesivos com diferentes indicações terapêuticas, que têm 
como intuito a diminuição dos insucessos das restaurações adesivas. O gluconato de clorexidina já é bem conhecido pelos profissionais da 
Odontologia como um desinfetante de ampla ação, utilizado para a descontaminação de cavidades em concentração de 2%. Além da ação 
antimicrobiana, foi observado que se aplicada após o condicionamento ácido, a clorexidina inibe a ação das metaloproteases, preservando o 
colágeno da camada híbrida. Esse estudo avaliou a aplicação da clorexidina 2% em superfícies restauradas com o sistema adesivo Single Bond 
Universal. O sistema adesivo foi utilizado em duas técnicas diferentes, convencional e autocondicionante. Foi testado o potencial inibidor de 
metaloproteases através da aplicação da clorexidina 2% por 1 minuto após o condicionamento ácido (técnica convencional) e anteriormente à 
aplicação do adesivo, pela técnica autocondicionante. Foram utilizados no estudo 40 incisivos bovinos hígidos. Os dentes foram extraídos e limpos 
e tiveram as coroas separadas das raízes na linha da junção cemento-esmalte com auxílio de um disco diamantado, em alta velocidade, sob 
constante refrigeração. As coroas receberam uma marcação na face vestibular e foram novamente seccionadas, formando um quadrado de 1 cm 
de lado. As amostras foram divididas em 4 grupos de 10 dentes. Cada grupo recebeu duas restaurações de 1 mm de diâmetro por 2 mm de altura, 
obtendo-se um total de 80 corpos de prova. O grupo G1 foi restaurado pela técnica autocondicionante. O grupo G2 recebeu tratamento com 
clorexidina e foi restaurado também pela técnica autocondicionante. O grupo G3 recebeu tratamento com clorexidina e foi restaurado pela 
técnica convencional. O grupo G4 foi restaurado na técnica convencional, sem aplicação da clorexidina. Os quatro grupos já restaurados foram 
separados em recipientes com água deionizada e armazenados em estufa bacteriológica, a 36 ± 1ºC, por 24 horas, até o momento do teste de 
microcisalhamento. O teste de microcisalhamento (MPa) foi realizado em máquina universal de ensaios mecânicos EMIC DL 2000, utilizando-se 
uma célula de carga de 50 kgf com o tempo de movimentação de 1 mm por minuto. Os valores de resistência da união (MPa) foram submetidos à 
estatística descritiva, à análise de variância ANOVA e ao teste de comparação entre as variáveis (Teste de Tukey), com nível de significância de 
0,05. Os valores de resistência adesiva (MPa) obtidos foram: G1 = 35,12 ± 2,00; G2 = 38,84 ± 5,85; G3 = 34,28 ± 1,45; G4 = 34,47 ± 1,90.  Os 
resultados mostraram que a clorexidina provou seu efeito inibidor de metaloproteases elevando a força de união no grupo G2, que obteve os 
valores mais altos entre os quatro grupos testados. No entanto, no grupo G3, a clorexidina se mostrou ineficaz, não interferindo na resistência de 
união obtida.
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