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Objetivo: Observar in vitro, ao microscópio eletrônico de 

varredura, a micromorfologia do esmalte intacto de dentes 

decíduos após o emprego de diferentes agentes 

condicionadores. Método: Foram selecionados 30 molares 

decíduos, clinicamente hígidos, que tiveram o terço médio das 

superfícies vestibulares condicionados por três diferentes 

agentes condicionadores. No G1 (n=10) foi aplicado a ácido 

fosfórico a 35% durante 15s. No G2 (n=10) foi aplicado o 

sistema adesivo autocondicionante de etapa única One-up 

Bond F. No G3 (n=10) o condicionamento ácido foi realizado 

com a aplicação do primer  do sistema adesivo 

autocondicionante de duas etapas Clearfil SE Bond. Após os 

diferentes tratamentos, todas as amostras foram desidratadas, 

montadas em bases metálicas, cobertas com ouro e 

observadas ao microscópio eletrônico de varredura Jeol JSM  

6.100. Resultados: A análise das eletromicrografias revelou 

que as amostras do G1 apresentaram a formação de inúmeras 

microporosidades bem evidentes, classificadas como padrão 

Tipo 1 de Silverstone et al. (1975). As amostras do G2 

apresentaram um padrão predominantemente Tipo 2, porém 

menos evidentes do que nas amostras do G1. Já nas amostras 

do G3 não foi observado um padrão de condicionamento 

definido. Conclusão: A utilização de diferentes agentes 

condicionadores resultou na formação de padrões de 

condicionamento ácido variados, na superfície do esmalte 

decíduo.

Objective: To observe by using scanning electron microscope 

(SEM), the morphology of primary teeth enamel after the 

employment of different etching agents. Methods: Thirty sound 

primary molars were selected, which had their buccal middle 

third etched by three different agents. In G1 (n=10) 35% 

phosphoric acid was used for 15 seconds. In G2 (n=10) One-up 

Bond F, an all-in-one adhesive system was used. In G3 (n=10) 

the acid etching was performed using the primer of the two 

steps self-etching adhesive system Clearfil SE Bond. After the 

different treatments, all the samples were dehydrated, mounted 

on metal stubs, covered with gold and observed by SEM Jeol 

JSM 6.100. Results: The analysis of the electron 

micrographies showed that the samples of G1 presented a 

great number of well defined microporosities, classified as Type 

1 pattern of Silverstone et al. (1975). The samples of G2 

presented a predominantly Type 2 pattern, although less 

evident than in the samples of G1. On the other hand, no 

defined etching pattern was observed in G3 samples. 

Conclusion: The utilization of different etching agents resulted 

in the formation of varied acid etching patterns on primary teeth 

enamel.



INTRODUÇÃO

O condicionamento ácido do esmalte é um 

importante passo operatório em procedimentos clínicos 

que envolvem a utilização de compósitos. Neste sentido, 

Buonocore (1955) foi o pioneiro a estudar o efeito da 

aplicação de um condicionador ácido na superfície do 

esmalte dentário.

Silverstone et al. (1975) verificaram as variantes 

no padrão de condicionamento ácido em dentes 

humanos, examinando a superfície do esmalte ao 

microscópio eletrônico de varredura. Relataram que 

pode ocorrer a formação de três padrões de 

desmineralização: Tipo 1, onde o centro dos prismas de 

esmalte foi removido, com a periferia mantendo-se 

intacta; Tipo 2, com o centro dos prismas de esmalte 

sendo mantido intacto e a periferia dos prismas sendo 

removida; e Tipo 3, onde ocorre a combinação dos dois 

padrões anteriormente descritos, ou então associados a 

zonas onde não ocorreram alterações na morfologia dos 

prismas. Os autores também relataram que não existe 

um padrão único de condicionamento do esmalte, 

independentemente do tipo de ácido utilizado, podendo 

haver variações no padrão de condicionamento, de dente 

para dente, de uma superfície para outra, e até na mesma 

superfície.

Tradicionalmente, o agente condicionador mais 

empregado é o ácido fosfórico em concentrações 

variando entre 30 e 40%, com tempo de aplicação entre 

15 a 60 segundos.

Avanços recentes na técnica adesiva incluem a 

utilização de sistemas adesivos autocondicionantes que 

não requerem a aplicação e lavagem do agente 

condicionador, sendo considerado desta forma, uma 

simplificação da técnica.

D e n t r e  o s  s i s t e m a s  a d e s i v o s  

autocondicionantes, existem aqueles chamados de 

etapa única, onde o agente condicionador, o primer e o 

adesivo são aplicados simultaneamente, e aqueles 

conhecidos como de duas etapas, onde em um primeiro 

momento o agente condicionador é aplicado 

simultaneamente com o primer, e após é aplicado o 

adesivo.

Considerando-se que o esmalte do dente 

decíduo apresenta algumas diferenças em relação ao do 

permanente, como uma camada aprismática mais 

espessa, menor grau de mineralização e espessura, e 

que a maioria dos estudos são conduzidos em dentes 

permanentes, o objetivo deste estudo in vitro foi observar, 

ao microscópio eletrônico de varredura, o efeito de três 

diferentes tipos de agentes condicionadores sobre o 

esmalte intacto de dentes decíduos.

Após a obtenção da aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo 
on  053/2002  PH/CEP) foram selecionados 30 molares 

decíduos hígidos, que foram extraídos por indicação 

clínica ou que sofreram esfoliação fisiológica, 

pertencentes ao arquivo de dentes decíduos da 

Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de 

Odontologia de São José dos Campos  UNESP.

Os dentes foram armazenados em solução 

salina a 0,9%, em temperatura ambiente, até o momento 

do experimento. Foi realizada a limpeza coronária com 

pasta profilática aplicada com auxílio de uma escova de 

Robinson montada em baixa rotação, seguida da 

lavagem com spray de ar-água e secagem com jatos de 

ar. 

Os espécimes foram então divididos 

aleatoriamente em três grupos, de acordo com o tipo de 

condicionamento ácido do esmalte, realizado no terço 

médio da face vestibular. 

Grupo 1 (n=10): ácido fosfórico a 35% (Etchant  

3M) durante 15 segundos. Após, os espécimes foram 

lavados com spray de ar-água durante 15 segundos.

Grupo 2 (n=10): aplicação do sistema adesivo 

autocondicionante de etapa única One-up Bond F 

(Tokuyama) durante 20 segundos, seguindo-se as 

normas do fabricante. Para a remoção do componente 

adesivo da superfície condicionada, foi aplicado um 

penso de algodão embebido em acetona, com o auxílio 

de uma pinça clínica. Estes espécimes não foram 

lavados.

Grupo 3 (n=10): aplicação do primer do sistema 

adesivo autocondicionante de duas etapas Clearfil SE 

Bond (Kuraray) durante 20 segundos, seguindo-se as 

instruções do fabricante. Estes espécimes não sofreram 

lavagem.

Todos os dentes foram secos com jatos de ar 

durante 15 segundos e desidratados em série crescente 

de álcoois (70%, 80%, 90% e absoluto). A seguir, foram 

secos em papel de filtro e montados em bases metálicas 

para receber cobertura de ouro em aparelho Íons Sputter 

(Balzers SCD  040) para posterior observação ao 

microscópio eletrônico de varredura (Jeol JSM  6.100), 

regulado para 10kV.

A micromorfologia do esmalte foi observada por 

meio da obtenção de eletromicrografias, empregando-

se aumentos padronizados de 750 e 1.500X. 

Em todos os espécimes dos grupos 1 e 2 

observados ao microscópio eletrônico de varredura, a 

ação dos agentes condicionadores foi evidenciada. Já 
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nas amostras do grupo 3, esta ação não se apresentou 

tão evidente. Na comparação das imagens dos três 

grupos estudados, num aumento original de 750X 

(Figuras 1, 3 e 5), pôde-se verificar a formação de 

microporosidades na região de prismas de esmalte mais 

evidentes no grupo 1, tratado com ácido fosfórico a 35% 

(Figura 1), onde se percebe nitidamente a formação de 

numerosas depressões na superfície do esmalte 

condicionado. Em maior aumento, pode-se observar a 

superfície do esmalte apresentando o padrão Tipo 1 de 

Silverstone et al. (1975), onde o ácido removeu 

preferencialmente a porção central dos prismas de 

esmalte, deixando a periferia intacta (Figura 2).

Comparando-se as eletromicrografias da 

superfície do esmalte decíduo condicionado com o 

primer do sistema adesivo autocondicionante de duas 

etapas Clearfil SE Bond (Figura 5) com o sistema 

adesivo autocondicionante de etapa única One-up Bond 

F (Figura 3) fica nítida uma melhor delimitação dos 

prismas de esmalte no grupo tratado com One-up Bond 

F. Este fato fica ainda mais evidente quando observado 

em maiores aumentos (Figuras 4 e 6). Na Figura 6, 

representativa de amostra do Grupo 3, tratada pelo 

primer do sistema adesivo autocondicionante Clearfil SE 

Bond, observa-se que os cristais de hidroxiapatita estão 

pouco evidentes, com pequena dissolução dos prismas 

de esmalte. Já na Figura 4, representativa de amostra do 

G r u p o  2 ,  t r a t a d a  p e l o  s i s t e m a  a d e s i v o  

autocondicionante One-up Bond F, nota-se uma 

delimitação mais evidente dos prismas de esmalte do 

que nas amostras do Grupo 3, porém menos nítida do 

que aquela observada nas amostras condicionadas com 

ácido fosfórico a 35%, como mostra a Figura 6.

Figura 1. Superfície do esmalte decíduo condicionado com 
ácido fosfórico a 35%. Nota-se a presença de prismas de 
esmalte apresentando o padrão Tipo 1 de Silverstone et al. 
(1975) com a remoção preferencial do centro dos prismas 
de esmalte. Aumento original de 750x.

Figura 2. Em maior aumento, pode-se observar os prismas 
de esmalte com a porção central removida em função da 
ação do ácido fosfórico a 35%. Aumento original de 1.500x.

Figura 3. Superfície do esmalte decíduo condicionado 
pelo sistema adesivo autocondicionante de etapa única 
One-up Bond F, revelando a formação de algumas 
microporosidades. Aumento original de 750x.

Figura 4. Em maior aumento, verifica-se alguns prismas de 
esmalte onde houve a remoção preferencial de porção 
central dos prismas de esmalte. Aumento original de 
1.500x.
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Em um aumento original de 1.500X, pode-se 

observar em uma amostra tratada pelo sistema adesivo 

autocondicionante de etapa única One-up Bond F um 

aspecto de condicionamento tendendo ao padrão Tipo 1 

de Silverstone et al. (1975), onde houve uma dissolução 

preferencial do centro dos prismas de esmalte, 

permanecendo a sua periferia intacta (Figura 4). Na 

Figura 6, representativa de amostra tratada pelo primer 

do sistema adesivo autocondicionante de duas etapas 

Clearfil SE Bond, não foi possível definir o padrão de 

condicionamento, provavelmente devido ao efeito 

superficial do agente condicionador.

Figura 5. Superfície do esmalte decíduo condicionado pelo 
primer do sistema adesivo autocondicionante de duas 
etapas Clearfil SE Bond, apresentando-se relativamente 
intacta, sem a exposição dos prismas de esmalte. Aumento 
original de 750x.

Figura 6. Em maior aumento, nota-se a ausência de prismas 
de esmalte expostos, devido a ação pouco eficiente do 
primer do Clearfil SE Bond em condicionar o esmalte 
decíduo intacto. Aumento original de 1.500x.

O condicionamento com o ácido fosfórico a 35% 

resultou em alterações na micromorfologia da superfície 

do esmalte decíduo intacto. Foi observado, nas 

amostras deste grupo, que o agente condicionador 

empregado removeu preferencialmente a região central 

dos prismas de esmalte, caracterizando o padrão Tipo 1 

de condicionamento, proposto por Silverstone et al. 

(1975). Vários outros estudos, também realizados em 

dentes decíduos, corroboram com os resultados do 

presente estudo, no sentido que o agente condicionador 

remove a camada aprismática do esmalte decíduo, 

alcançando a região prismática, resultando na formação 

de inúmeras microporosidades na superfície do esmalte, 

com padrões variados de condicionamento (GARCÍA-

GODOY e GWINETT, 1991; FAVA et al., 1997; FAVA et 

al., 2000; SHINTOME et al. 2001).

A aplicação do primer com características 

ácidas do sistema adesivo autocondicionante de duas 

etapas Clearfil SE Bond resultou em alterações na 

micromorfologia do esmalte decíduo intacto muito sutis. 

Contrariando os achados do presente estudo, Shimada 

et al. (2002) observaram que a aplicação do primer do 

Clearfil SE Bond resultou na formação de inúmeras 

microporosidades na superfície do esmalte decíduo, 

embora não tão evidentes como observado nas 

amostras condicionadas com o ácido fosfórico a 35%. 

Considerando-se que o primer autocondicionante do 

sistema adesivo Clearfil SE Bond é considerado um 

agente condicionador suave, pode-se supor que os 

resultados observados no estudo de Shimada et al. 

(2002), foram diferentes dos encontrados no presente 

estudo porque, na pesquisa citada, foi realizado antes da 

aplicação do primer, um desgaste da superfície do 

esmalte, que seria responsável pela remoção da 

camada aprismática do esmalte, conseqüentemente 

facilitando a exposição dos prismas de esmalte pela 

ação do agente condicionador do primer. Perdigão et al. 

(1997) avaliaram, ao microscópio eletrônico de 

varredura, os efeitos da aplicação do primer do sistema 

adesivo autocondicionante de 2 etapas Clearfil Liner 

Bond II sobre a superfície do esmalte de dentes 

permanentes desgastados. Observaram padrões 

similares de condicionamento aos produzidos pelo ácido 

fosfórico a 37%.  Pashley e Tay (2001), Hipólito et al. 

(2002), Torii et al. (2002) e Zanet (2002) avaliando os 

efeitos da aplicação do primer autocondicionante do 

sistema adesivo Clearfil SE Bond no esmalte de dentes 

permanentes intactos, também observaram uma ação 

discreta do referido agente condicionador. A influência 

do desgaste da superfície do esmalte na resistência de 

união de um sistema restaurador foi avaliada por 

Senawongse et al. (2004). Os autores relataram que o 

desgaste da superfície do esmalte previamente à 

aplicação de sistemas adesivos autocondicionantes de 
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etapa única ou de duas etapas (One-up Bond F ou 

Clearfil SE Bond) resultou na obtenção de valores de 

resistência de união, ao ensaio de microcisalhamento, 

superiores aos obtidos nas amostras que não sofreram o 

desgaste.

O uso do sistema adesivo autocondicionante de 

etapa única One-up Bond F propiciou a observação de 

alterações moderadas na micromorfologia do esmalte 

decíduo. Neste caso, o sistema adesivo é considerado de 

agressividade média, o que explicaria uma ação mais 

efetiva deste agente condicionador quando comparado 

ao primer do sistema adesivo Clearfil SE Bond. No 

esmalte de dentes permanentes, Senawongse et al. 

(2004) também observaram um efeito discreto do 

sistema adesivo One-up Bond F na formação de 

microporosidades na superfície do esmalte. Discordando 

destes achados, Perdigão e Geraldeli (2003) relataram 

que, a despeito do maior potencial acídico do sistema 

adesivo One-up Bond F, o padrão de condicionamento 

ácido do esmalte de dentes permanentes, se mostrou 

mais efetivo após a aplicação do primer do sistema 

adesivo Clearfil SE Bond.

Uma ação mais efetiva do ácido fosfórico a 35% 

na formação de microporosidades na superfície do 

esmalte já era esperada em função do menor pH deste 

agente condicionador (0,6). O mesmo raciocínio pode ser 

empregado quando se comparou o efeito do componente 

acídico do sistema adesivo autocondicionante de etapa 

única One-up Bond F (pH 1,2) em relação ao primer do 

sistema adesivo autocondicionante de duas etapas 

Clearfil SE Bond (pH 2,8), onde a formação de 

microporosidades na superfície do esmalte foi mais 

evidente quando se aplicou o sistema adesivo One-up 

Bond F. O estudo de Tay et al. (2004) revelou que o uso 

sistemas adesivos de agressividade média sobre a 

superfície não desgastada de dentes permanentes 

resultou em valores de resistência de união, ao ensaio de 

microtração, similares aos encontrados nas amostras 

condicionadas com ácido fosfórico a 32%, e superiores 

aos encontrados nas amostras aonde foi utilizado o 

sistema adesivo Clearfil SE Bond (de suave 

agressividade). Já a pesquisa de Toledano et al. (2001) 

conduzido em dentes bovinos desgastados, revelou que 

o Clearfil SE Bond pode ser uma alternativa ao uso de 

ácido fosfórico a 35%. Discordando destes achados, 

Kerby et al. (2005) relataram maiores valores de 

resistência de união quando do uso de sistema adesivo 

que requer o prévio condicionamento com ácido 

fosfórico, do que nas amostras tratadas com sistemas 

adesivos autocondicionantes de etapa única, mesmo 

quando se realizou o desgaste da superfície do esmalte 

previamente à aplicação dos agentes condicionadores. 

Outros autores, como Erhardt et al. (2004), sugerem a 

aplicação do ácido fosfórico a 35% previamente à 

utilização de sistemas adesivos autocondicionantes 

para aumentar os valores de resistência de união 

quando do emprego destes últimos.

Ainda quando se consideram os efeitos de 

agentes condicionadores no esmalte de dentes 

decíduos intactos, Fava et al. (2003) avaliaram o 

emprego de um agente condicionador não lavável (NRC  

Dentsply), composto de ácido maleico e itacônico, num 

pH 1,4. Observaram resultados semelhantes aos 

descritos no presente trabalho, com um efeito discreto 

na formação de microporosidades na superfície do 

esmalte decíduo.

No presente estudo optou-se pela avaliação dos 

efeitos de diferentes agentes condicionadores sobre o 

esmalte de dentes decíduos intactos, situação clínica 

associada à aplicação de selantes oclusais ou colagem 

de dispositivos ortodônticos. Neste caso, a estrutura 

adamantina é mais hipermineralizada e com maior 

conteúdo de flúor do que uma estrutura desgastada, o 

que a torna um substrato mais pobre para os sistemas 

adesivos autocondicionantes, como relatam 

Soonthornsawad e Pereira (2004). Avaliando a 

resistência de união, ao ensaio de microtração, de 

selantes e sistemas adesivos aplicados ao esmalte de 

dentes decíduos intactos, Ramires-Romito (2005) 

relatou que o emprego de um sistema adesivo 

convencional de três etapas (OptiBond FL  Kerr) resultou 

em maiores valores de resistência de união de um 

selante oclusal (Clinpro  3M) ao esmalte, do que a 

aplicação de um sistema adesivo autocondicionante de 

2 etapas (OptiBond Solo Plus SE  Kerr).

Considerando-se que o objetivo do presente 

estudo foi verificar a micromorfologia do esmalte de 

dentes decíduos após o uso de diferentes agentes 

condicionadores, e que o sucesso de um procedimento 

adesivo não é dependente exclusivamente do padrão de 

condicionamento ácido, outros estudos, especialmente 

os de avaliação clínica, são necessários para verificar a 

r e a l  e f i c i ê n c i a  d o s  s i s t e m a s  a d e s i v o s  

autocondicionantes.

Após a observação, ao microscópio eletrônico 

de varredura, da superfície do esmalte decíduo intacto 

após a aplicação de três diferentes agentes 

condicionadores, pôde-se concluir que:

1) Os diferentes agentes condicionadores avaliados 

promoveram alterações distintas na superfície do 

esmalte.

2) O padrão de condicionamento ácido mostrou-se mais 

evidente quando se aplicou o ácido fosfórico a 35%.
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3) O emprego do primer do sistema adesivo 

autocondicionante de duas etapas Clearfil SE Bond 

resultou em alterações na superfície do esmalte menos 

evidentes.
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