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Resu mo: O obj etivo dest e estudo foi avaliar in vitro, por meio do t este da difusão em ág ar, a atividade
anti microbi ana de oito si stemas adesivos: G1-Clearfil P rotect Bond (Kuraray); G2-Clearfil S E B ond
(Kuraray); G3 -One C oat SE Bond (Colt ène/Whal edent); G4-One Coat Bond (C oltène/W hal edent ); G5Single B ond (3M/ESPE); G6-Tyrian SP E, G7-Prime&Bond 2.1 (Dentsply); G8-One St ep Plus e G9Solução salina fisiológica (grupo controle). Os microorganismos (Streptococcus mutans, C andida
albi cans, Escherichi a coli e Staphil oco ccus aureus) foram semeados em ágar mitis salivarius, em
tripli cat a e incubadas à 37° C/10 min. Em s eguida, discos d e papel filtro est erilizados foram embebidos
com os primers ou adesivos dos sist emas adesivos, que foram m anipulados seguindo as recomendações
dos fabricantes e deposit ados na superfí ci e do ágar. As pl acas foram i ncubadas à 3 7° C/48 hs. Após este
perí odo mediu-se os di âmet ros dos hal os de inibição bact eri ano. A análise est atísti ca foi reali zada e
veri ficaram-se diferentes comportament os t ant o dos primers quanto dos adesivos test ados sobre os
diferent es mi croorganismos
Pal avras-chave: Adesivos dentinários. Mi crobiologi a. mi croinfilt ração.

Abstract: The propose of t his study was to evaluat e in vit ro by the diffusi on agar method, t he
anti microbiogic acti vity of ei ght adhesi ve syst ems: G1-C learfil Prot ect Bond (Kuraray); G2-Clearfil SE
Bond (Kuraray); G3-One Coat SE Bond (Coltène/Wh aled ent); G4-On e C oat Bond (Colt ène/W hal edent);
G5-Si ngle Bond (3M/ESP E); G6-Tyri an SP E; G7-P rime&B ond 2.1 (Dentsply); G8-One St ep Plus and
G9-solution sali ne physi ological (control group), The mi croorganisms (Streptococcus mutans, C andida
albi cans, Escherichi a coli and Staphilococcus aureus) were s own in mitis salivarius agar, triplicated and
incubated at 37° C/10 min. After that, st erilizers paper disk were wet wit h the primers or the adhesive,
used by the fabri cant instruction and deposi ted i n t he agar surface. The pl at es were incubating at 37°
C/48hs. Aft er this p eriod, the bacteria i nhibition hal os were measure. The st atisti cs anal yze was reali ze
and was verify the di fferent behavior of t he primers and adhesi ve when test ed on t he different
microorganis ms.
Keyword s: Dentin adhesives. Microbiol ogy. dental l eakage.
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INT RODUÇÃO
Com o advento da técnica do condici onament o áci do do esmalt e dental i ntroduzido por
Buonocore (1955) e das resi nas compostas por Bowen (1963), diversos sistemas adesivos t êm sido
lançados no mercado odontológico e si do i ntensament e pesquisados. A microi nfiltração bact eriana é
consi derada a princi pal causa de cárie secundári a (MJÖR, 1997), infl amação pulpar, necrose e a ev entual
necessidade para t erapia endodônti ca depois da confecção das rest aurações (BRANNSTROM
;NYB OR G,1971; KHALICHI et al., 2009). O selamento bi ológi co dos preparos cavit ários, dest a forma, é
consi derado críti co para o sucesso clíni co de uma restau ração. A aplicação de sist emas adesi vos
diret amente na s uperfí ci e dentinária é uma m anei ra de produzi r uma estrutura resistent e cont ra a i nvasão
de bact érias (S C HERER et al., 1990; AR ENDS, RUBEN; DIJKMAN, 1990). A microinfiltração
marginal oco rre através de fendas nas rest aurações e para campos (2001) a fenda marginal depende
diret amente dos sist emas ad esivos e da resi na utili zada. Anusavi ce (1998), entretanto, rel at a que a
presença dessas fendas em restaurações de resina compost a depende da contração de polimerização e do
coeficiente d e expansão t érmi ca linear do materi al rest aurador.
Para diminuir a possibilid ade de cári es secundárias é ideal que sist emas ad esi vos apresentem
potencial antimi crobiano para serem utili zados na confecção d e restaurações d ent árias (REIS et al., 2006;
IMAZ AT O et al., 2003; De M UNCK et al., 2005). Dest a forma, muitos sist emas adesivos t êm
acrescentado em s uas formulações agent es antibacterianos (JE DR YCHOW SKI et al., 1983; EVR ENOL
et al., 1999; C OHEN et al., 2003; AHN et al., 2009).
Segundo alguns autores esse efeit o antibact eri ano dos adesivos dentinários depende dos
componentes que são originalmente i ncorporados para promover adesão, i ncluindo a efeti vidade de cada
componente, a longevi dade da efeti vidade, a espécie bact eriana a que são sensíveis t ais agentes, a
concent ração dos componentes e o mecanismo para inibir ou mat ar bact érias (IM AZAT O et al., 2003).
Outros estudos, contudo, associ am o efeito anti mi crobiano ao baixo pH desses produtos (MEIERS e
MILLER, 1996; IMATAZ O, IMAI e EBIS U, 1998).
Di ante disso, torna-se importante av ali ar a ati vidade antimi crobiana dos diferentes pri mers e
adesivos disponívei s comercialmente. Sendo assi m, o propósit o desse estudo foi avali ar in vitro, através
do método de difusão em ágar, a ativi dade antimi crobiana, de oit o pri mers e adesi vos, comumente
utili zados na clínica o dontol ógica.
MATERIAL E MÉT ODOS
Os si stemas adesivos utilizados est ão dispostos no Quadro 1. O método empregado foi o da
difusão em ágar Brain Heart Infusion (B HI). As pl acas foram semeadas com p ool de S aliva Total dos
pesquisadores, Streptococcus mutans, Candi da al bicans, Escheri chia coli e Staphilococcus aureus
(bact erioteca da Uni versidade Est adual de Ponta Grossa). Depois de s emeadas as placas foram lev adas à
estufa a 37º C durante 10 minutos. Em segui da, papéi s de filtro esterilizados foram embebi dos nos
primers o u n os ad esivos para aqueles de dois fras cos, para verifi car quais dest es ou se ambos apresentam
ação anti mi crobiana e após foram deposi tados sobre a superfí cie do ágar, cuja placa est ava d evi damente
demarcad a para que não houvesse equívocos na i denti ficação dos respectivos sist emas adesi vos. Os
adesivos foram poli meri zados de acordo com as i nst ruções dos fabri cant es por meio do aparel ho Optilgth
600/ Gnatus. Cad a microorganis mo foi semeado em t rês placas, obtendo-se t rês amostras para cada
mat eri al. As placas foram i ncubadas em est ufa a 37º C durant e 48 horas, sendo que apenas para o S.
mut ans a incubação foi feita em mi croaerofilia antes de ser mantida em estufa por 48 horas. Após este
perí odo observou-se a formação de halos de i ni bição do cresciment o mi crobiano (mm), os quai s foram
medidos por meio de uma régua milim et rada.
Quadro 1- Mat eri ais utilizados na p resente p esquis a
GRUPOS
G1
G2
G3
G4
G5

SISTEMA S ADESIVOS
Clea rfil Protect Bond
Clearfil SE Bond
One Coat SE Bond
One Coat Bond
Single Bond

FABRICANTES
Kuraray
Kuraray
Coltène/Whaledent
Coltène/Whaledent
3M/ESPE

PO RTERO , P . P . et al. Ativi da de a ntimicrobia na de primers e a desivos
mic rorganis mos . Revist a Gest ão & Saúde, C uritiba, v . 1, n. 2 , p. 26-31. 2009 .

sob re

dife rentes

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
28
REVISTA GESTÃO & SAÚDE
G6
G7
G8
G9

Tyri an SPE
Prime&Bond 2.1
One Step Plus
Solução Fisiológica

Bisco
Dentsply
Bisco
-----------

.
RES ULT ADOS
O posto médio dos valores dos halos de i nibição formados para cada sist ema adesivo frente aos
microorganis mos t est ados é most rado nas Tabelas 1 a 5.

Tabel a 1 – Anális e estatística realizada por meio do Test e d e Kruskal-Wallis referente à comparação de
sist emas adesivos sobre S. mutans.
Sistema Adesi vo

G2 (pri mer)

G1 (primer)

G3 (pri mer)

3,67

4,67

6,67

Posto M édi o (mm)

H = 1,9310 ; p = 0,3808 ; 2 G. L.
Tabel a 2 – Anális e estatística realizada por meio do Test e d e Kruskal-Wallis referente à comparação de
sist emas adesivos sobre C. albicans.

Posto M édi o (mm)

11,00 (b)

G4

G2
(primer)

G1
(primer)

G3 (primer)

Sistem a
Adesivo

G3
(adesi vo)

9,67 (b)

5,33 (ab)

H = 10, 7679 ; p = 0,0293 ; 4 G.L.
Postos Médios com l et ras mi núsculas distintas di ferem est atisti cam ente entre si (p < 0, 05)

Tabel a 3 – Anális e estatística realizada por meio do Test e d e Mann-Whit ney referente à comparação de
sist emas adesivos sobre E. coli.
Sistema Adesivo

G1(primer)

G3(pri mer)

Posto M édio (mm)

4,00

3,00

U = 3,0000 ; p = 0,5127

Tabel a 4 – Anális e estatística realizada por meio do Test e d e Kruskal-Wallis referente à comparação de
sist emas adesivos sobre S. aureus.
Sistema
Adesivo

G7

G5

G2
(adesi vo)

G3
(adesi vo)

Posto M édio
(mm)

5,50 (a)

5,50 (a)

12,00 (ab)

6,67 (a)

G4

G2
(primer)

11,83 20,67 (b)
(ab)

G1
(primer)

G3
(primer)

22,33 (b) 15,5 0 (ab)

H = 18, 4268 ; p = 0,0102 ; 7 G.L.
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Postos Médios com l et ras mi núsculas distint as di ferem est ati sti cam ente entre si (p < 0, 05)

Tabel a 5 – Anális e estatística realizada por meio do Test e d e Kruskal-Wallis referente à comparação de
sist emas adesivos sobre microorganis mos da Saliva Total.
Sistema Adesi vo

G2 (primer)

G1 (pri mer)

G3 (primer)

Posto M édi o (mm)

3,50

7,67

3,83

H = 4,4754 ; p = 0,1067 ; 2 G.L.
Apenas os pri mers dos sist emas adesivos Cl earfil Protect Bond, Cl earfil S E Bond e One Coat SE
Bond apresentaram a formação de halos de inibição contra os mi croorganismos da Saliva Total e S.
mut ans. Os pri mers dos Cl earfil P rot ect B ond e One Coat S E Bond t ambém apresentaram halos
inibitóri os para os mi croorganismos Escheri chia coli e St aphilococcus aureus.
O si st ema adesivo One Co at Bond apresentou maiores hal os de inibi ção cont ra Candi da albicans,
seguido respectivamente pel o One Co at SE B ond (adesi vo) e pelo p rimer do Cl earfil Protect Bond, mas
essa diferença não foi estat isti camente signifi cante.
DIS CUSS ÃO
A mi croinfiltração bacteriana é consi derada a pri ncipal causa da i nfl amação pulpar, necrose e a
eventual necessidade para t erapia endodônti ca após a confecção de rest aurações (BR ANNSTRÖM;
NYB ORG, 1971) e o s el amento biológico do preparo em denti na é considerado crítico para o sucesso
clínico d e um a restauração.
Apesar da considerável melhora nos últi mos anos dos mat eriai s odont ológicos, a formação de
gaps na int erface dente/restauração continua a ser um problema associ ado às rest aurações em resi na
compost a (KENSHIMA et al., 2006). A pobre adaptação à substânci a dentári a pode predispor à
descol oração e colonização bact eri ana (R OULET E NOAC K, 1991).
Em estudos da composi ção das pl acas bacterianas, diversas espécies de bact éri as t em si do
encontradas e associ adas a cárie dentári a, dentre eles o Streptoco ccus mutans (ALEXANDER;
CAW SON, 1998; HOSHINO, 1985; B EIGHT ON E LYNC H, 1995).
Para mi nimi zar essa mi croinfilt ração alguns sist emas adesivos comercial mente disponíveis (por
ex.: Optibond / Kerr, Syntac Sin gle Component / Vi vadent, Prime & Bo nd / Dents ply, Perma Qui ck /
Ultradent, Syntac / Vi vadent, Gluma / B ayer, Pro Bond / Dentsply) t êm apres ent ado em s ua composi ção
agentes antimi crobianos como o 12-met acriloiloxidecypyri dinium bromide (M DP B), fl úor ou
glut araldeído. A atividade antimi crobiana, entret anto, não tem si do associada apenas a esses fatores, mas
também à acidez d os sist emas adesivos (NCCLS, 2006).
Nest e estudo foi observada u ma diferença no efeit o antimicrobiano nos vári os sist emas ad esi vos
avali ados. Quando primers e adesi vos est ão dispostos em dois frascos, para verificar a ati vidade
anti microbi ana de cad a um, t est ou-se primers e adesivos separadamente com o propósito de verificar se
nest es sist emas havi a di ferença na ati vidade i nibit óri a mi crobiana d estes produtos. Foi observado que o
efei to antimi crobiano variou t anto em rel ação aos primers e adesivos, que apresentaram efeitos variados,
quanto em rel ação ao ti po de esp éci e bact eriana. C omo foi o caso dos primers dos si st emas adesi vos
Clearfil SE Bond, Clearfil Protect Bond e One C oat SE Bond que foram os únicos agentes que
apresent aram efeit o anti microbi ano sobre os mi croorganismos da saliva t ot al e S. m utans. No primer e
adesivo do sistema One Coat SE B ond foi observado efeito antimi crobiano sobre C andida albicans e
Staphilococcus a ureus. O efeit o antimicrobi ano d os primers e dos adesivos está relaci onado com o baixo
pH dest es materi ais ( pH ≤ 2), visto que as bact érias não sobrevivem em pH extremament e bai xos
(MARSH; M ART IN, 1992), t endo assim, potencial para mat ar ou inati var as bactéri as. Al ém disso, a
presença do fosfatado metacriloxideci dihidrogenase no pri mer do produto Clearfil SE Bond, pode t er
cont ribuído p ara a di minuição da ati vidade antimi crobiana dest e produto.
O si st ema adesivo Cl earfil P rot ect Bond foi l ançado como sendo uma nova era dos agent es
adesivos aut ocondicionantes contendo um monômero funcional MDPB no primer e flúor no adesi vo. O
MDPB é um agent e antibact eri ano que possui em sua composi ção amônia quat ernária com um grupo
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met acril oxil, e mo stra ati vidad e anti microbian a cont ra st rept ococcus o rais (IM AZATO et al, 1994, 1995;
LI et al., 2009). Nest e est udo, todavia, o primer apresentou efeito in ibit ório sobre as bactérias t estad as,
contudo, não foi est atisti camente diferente do One Coat SE B ond. Provavelmente, o efeito antimi crobiano
do Cl earfil P rot ect Bond est ej a rel aci onado com o MDPB. De acordo com LI et al., em 2009, este efeito
pode também ter sido provocado pel a liberação d e compostos não reagidos, como o flúor e o monômero
de amônia quaternária com um grupo met acriloxil, que são agentes catiônicos, que causam uma mu dan ça
negativa na superfíci e da bact éria, causando danos na membrana celular e danos i rreversíveis aos
constituint es do citoplasma.
Os adesivos convenci onai s de frasco úni co: Pri me & B ond 2.1 e Si ngle Bon d apres ent aram algum
efei to antimi crobiano contra Staphilococcus aureus, mas est e foi pequeno, evidenci ando q ue o uso destes
produtos devem s er reconsiderados q uando o obj etivo for de inibir ou di minuir a proli feração de espécies
bact erianas.
Os result ados obtidos nesta pesquisa sugerem que os diferentes sist emas adesi vos apresentam
habili dad es disti ntas para prevenir ou limitar o cresci ment o b act eri ano, sendo necessárias mais pesquisas
e est udos para verificar o efeito antimicrobiano de sist emas adesi vos para que s e possa predizer o período
de t empo que os componentes permanecerão ativos e se est es dados podem ser extrapol ados para o
ambient e bucal.
CONCL US ÃO
De acordo com a metodologi a empregada, concluiu-se que:
- Os sist emas adesivos t estados apresent aram di ferentes comport ament os in vit ro
- Os primers dos sistemas adesi vos Cl earfil Prot ect B ond e One Coat S E B ond apresentaram ação
anti microbi ana s obre todos os mi croorganismos t estados, apresentando os mel hores d esempenhos i n v itro
na present e p esquisa.
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