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Quem aí estava com saudade de revisar alguns 
conceitos básicos da odontologia? Depois de um 
breve intervalo, a coluna “back to basic” está de 
volta! Nas edições anteriores, desvendamos o 
mundo das resinas e das cerâmicas (Confira no iK J 
v.1 n.1 e iK J v.2 n.2). Que tal agora entender algo 
que conecta esses dois materiais? Nesta edição de 
Back to Basic, vamos estudar os sistemas 
adesivos! 


Na odontologia atual, adesão é um pilar para a 
maioria dos tratamentos que realizamos. A adesão 
está presente desde a colagem de um braquete 
ortodôntico até uma grande reabilitação com 
aumento de dimensão vertical. Se feita 
corretamente, pode garantir excelente longevidade 
aos tratamentos restauradores. Mas, se realizada 
de forma incorreta, pode gerar problemas 
irreversíveis e necessidade de reintervenção.  


Quando falamos de sistemas adesivos, o que te 
vem a mente? À minha vem aqueles diversos 
frascos com produtos diferentes, divididos por 
diversas palavras como autocondicionante, 2 ou 3 
passos, universal... Mas muito antes de entender a 
classificação, precisamos primeiro entender o que 
é adesão e como ela se estabelece.

Primeiramente, é importante considerar que ao 
aderir algo à estrutura dentária, estamos aderindo a 
pelo menos duas estruturas diferentes: o esmalte e 
a dentina. O esmalte é mais mineralizado, o que 
permite uma adesão precisa e confiável por meio do 
condicionamento com ácido fosfórico.1 O ácido 
fosfórico, nesse caso, irá dissolver parte da 
hidroxiapatita criando microporosidades no esmalte 
que serão preenchidas pelo adesivo.2,3 Em esmalte, 
consideramos que a adesão se dá principalmente 
por microretenção (mecânica).1-3 Quando falamos 
de dentina, a situação é um pouco mais complexa. 
A dentina possui maior quantidade de matéria 
orgânica, alta concentração de fibrilas colágenas e 
água. Assim, devido à característica hidrofóbica dos 
adesivos, a adesão em dentina tem sido um grande 
desafio desde o início dos procedimentos adesivos 
em 1950.1,3 Durante muitos anos, se acreditou que 
os tags de adesivo infiltrados nos túbulos 
destinários após o condicionamento ácido geravam 
uma microretenção mecânica similar a do esmalte. 
No entanto, pesquisas mostraram que essa 
retenção mecânica é ineficaz e, por isso, diversos 
fabricante têm buscado desenvolver produtos que 
possam aderir quimicamente à dentina (e não 
mecanicamente).1-3 


A indústria desenvolveu diversos sistemas adesivos 
buscando solucionar problemas clínicos dos 
sistemas anteriores. No entanto, a base de todo 
sistema adesivo é a mesma: um primer e um 
adesivo. O primer é uma solução hidrofílica de 
monômeros resinosos que funciona como uma 
camada de ligação entre a superfície dentária úmida 
(principalmente em dentina) e o adesivo 
(hidrofóbico).3,4 O adesivo, por sua vez, é 
hidrofóbico e composto por monômeros que se 
ligarão ao primer e ao material restaurador.3,4 


Para classificar os sistemas podemos utilizar duas 
classificações básicas: por geração e modo de 
uso.1 A classificação por geração não é aplicável 
clinicamente, porque leva em consideração apenas 
a cronologia do desenvolvimento dos adesivos, e 
não a evolução dos mesmos. Ou seja, um adesivo 
da sétima geração, não será necessariamente 
melhor do que o da terceira geração. Só para se ter 
uma ideia, hoje já estamos na oitava geração de 
adesivos, mas o padrão ouro em esmalte 
comprovado cientificamente ainda é o adesivo da 
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quarta geração (adesivo convencional de 3 
passos).5,6 Assim, para facilitar a aplicação clínica, 
nesta coluna utilizaremos a classificação dos 
sistemas adesivos de acordo com o modo de uso. 


O modo de uso é classificado de acordo com a 
quantidade de passos durante a aplicação do 
sistema adesivo que dependerá do 
condicionamento ácido prévio (ácido fosfórico) e da 
separação entre primer e adesivo. De acordo com o 
condicionamento, a classificação básica é entre 
etch-and-rinse (condiciona e lava, ou também 
chamado de convencional ou condicionamento 
total) e self-etch (autocondicionante). Mas o que 
essas palavras significam? De forma simplificada, 
os adesivos convencionais requerem 
condicionamento ácido do esmalte e da dentina 
para correto funcionamento. Isso porque esses 
sistemas dependem da limpeza da superfície 
dentinária (remoção do smear layer) e 
desmineralização da dentina para formarem a 
camada híbrida que garantirá uma melhor adesão.1-4 
Já os sistemas adesivos autocondicionantes são 
utilizados sem o condicionamento da superfície 
dentária, uma vez que sua composição acídica 
permite infiltração na smear layer e parcialmente 
dissolve a hidroxiapatita. 1-4 

Clinicamente, as principais desvantagens do uso 
dos sistemas convencionais são o maior número de 
passos, a maior sensibilidade à técnica e, 
possivelmente, um risco aumentado à sensibilidade 
pós-operatória*.5,7 Os sistemas autocondicionantes, 
apesar de serem menos sensíveis à técnica, não 
são capazes de condicionar o esmalte, o que 
diminui a força de adesão e pode comprometer a 
longevidade da restauração.5,7 

Para solucionar esse problema, foi proposta a 
técnica do condicionamento seletivo do esmalte, 
que preconiza o condicionamento apenas do 
esmalte dentário (Figuras 1 e 2). Essa técnica 
também é chamada de técnica combinada, por 
utilizar parte da estratégia adesiva dos sistemas 
convencionais (condicionamento ácido do esmalte) 
e parte dos sistemas autocondinante (não 
condicionamento ácido da dentina).1,2,5 Apesar de 
efetiva, a técnica do condicionamento seletivo do 
esmalte aumenta novamente a quantidade de 
passos durante o tratamento restaurador.

*Apesar da experiência clínica mostrar o maior risco a sensibilidade pós-
operatória, não há evidêndia cientifíca que o comprove.

O que é a camada 
híbrida?
É uma camada formada pelas fibrilas 
colágenas e adesivo. O adesivo penetra na 
região desmineralizada da dentina, formanda 
essa camada.1 

Figura 1:

A: cavidade classe I após preparo. B: condicionamento 
seletivo de esmalte. C: condicionamento total. 
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Assim, os adesivos podem ser classificados entre 
convencional, autoadesivo e universal. Mas qual 
deles utilizar em sua rotina clínica? Infelizmente 
não há uma resposta exata para essa pergunta. A 
escolha do sistema adesivo vai depender do 
operador e da realidade clínica de cada consultório. 
O que a evidência científica nos mostra é que, 
apesar dos sistemas convencionais apresentarem 
melhor resistência de união com a estrutura 
dentária, é possível obter excelente longevidade 
dos procedimentos restauradores utilizando 
qualquer um dos sistemas.7 Mas vale lembrar que o 
condicionamento ácido do esmalte é sempre 
indicado para garantir o sucesso clínico das 
restaurações, independentemente do sistema 
adesivo escolhido. Para te ajudar a escolher o 
melhor sistema adesivo para a sua realidade, a 
Tabela 1 compara vantagens e desvantagens dos 
diversos sistemas adesivos. 

Figura 2:
Condicionamento seletivo de esmalte sendo utilizado em 
lesão cervical não cariosa para posterior restauração com 
resina composta. (Imagem gentilmente cedida pelo prof. 
Igor O Cardoso)

Além dos sistemas adesivos convencionais e 
autocondicionantes, podemos citar ainda os 
adesivos do tipo universal. Os adesivos universais 
foram lançados em 2011 como um adesivo de um 
único frasco.3 A grande diferença é que esses 
adesivos podem ser utilizados no modo que o 
dentista preferir, ou seja, podem ser usados como 
convencional ou como autocondicionante.5 Assim, 
um mesmo adesivo pode suprir as necessidades de 
diferentes situações clínicas. Para que os adesivos 
universais apresentem maior longevidade, a regra é 
a mesma dos adesivos autocondicionantes: utilizar 
condicionamento seletivo do esmalte.1,5,7 

Composição dos 
adesivos universais:
A principal diferença na composição dos 
adesivos universais foi a incorporação de um 
monômero funcional acídico, que geralmente 
é o MDP.3,8 Essa molécula tem se mostrado 
efetiva em estabelecer uma ligação iônica 
estável com cálcio, o que melhora a adesão 
química à hidroxiapatita.3,8 Mas também 
apresenta um maior risco a degradação 
hidrolítica.3,7,8

Tabela 1:
Comparação entre os sistemas adesivos.

Convencional Autoadesivo Universal

Tempo no mercado

Força de união 
(estudos 
laboratoriais)

Sucesso Clínico*

Degradação 
hidrolítica

Sensibilidade à 
técnica

Número de etapas 
clínicas

Adesão química à 
dentina

Versatilidade

*O sucesso clínico depende de diversos fatores além do sistema adesivo

Favorável Adequado Atenção!
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Para finalizar a classificação de acordo com o 
modo de uso, precisamos entender ainda a 
quantidade de passos utilizada em cada estratégia 
adesiva. A quantidade de passos vai depender do 
tipo de adesivo (convencional, autocondicionante, 
universal), da apresentação do mesmo (dois frascos 
ou frasco único) e da estratégia de 
condicionamento ácido escolhida (condicionamento 
total, autocondicionante ou condicionamento 
seletivo). Lembrando que o ácido fosfórico não está 
incluído na quantidade de frascos do sistema 
adesivo, e sim no número de passos da estratégia 
adesiva. Nos sistemas adesivos de dois frascos, o 
primer e o adesivo são apresentados 
separadamente, ou seja, um frasco possui o primer 
e o outro frasco possui o adesivo. Já nos sistemas 
de frasco único, o primer e o adesivo são 
apresentados conjuntamente, na intenção de 
simplificar as etapas clínicas. É possível encontrar 
adesivos convencionais e autocondicionantes de 
um ou dois frascos. Já os adesivos universais 
geralmente apresentarão um frasco único.1-4  


Assim, os sistemas adesivos serão classificados 
quanto ao modo de uso levando em consideração a 
técnica utilizada para o condicionamento 
(condicionamento total, autocondicionante e 
condicionamento seletivo do esmalte) e a 
quantidade de passos do sistema adesivo (1 ou 2 
frascos). A Figura 3 resume a classificação dos 
sistemas adesivos quanto ao modo de uso.  De 
forma geral, é possível classificar os sistemas 
adesivos em:

Sendo que os adesivos autocondicionantes e 
universais podem ser utilizados sem 
condicionamento prévio ou com condicionamento 
seletivo do esmalte.

 Condicionamento total de 2 ou 3 passos; 

 Autocondicionantes de 1 ou 2 passos; e

 Condicionamento seletivo de 2 ou 3 passos. 
Figura 3:
Classificação dos sistemas adesivos quanto ao modo de 
uso.
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Agora que você entendeu a classificação dos 
sistemas adesivos, vá até a gaveta do seu 
consultório e confira que tipo adesivo você tem 
utilizado. E se precisar de dicas de produtos, confira 
as demais colunas do iKnow Journal que também 
estão cheias de dicas clínicas. E nunca se esqueça, 
o sucesso clínico dos tratamentos restauradores é 
operador dependente, então estude, treine e 
continue se aperfeiçoando. 


Ficou com dúvida em algum assunto ou quer 
entender melhor um tema específico? Nos mande 
suas sugestões para as próximas edições de “Back 
to Basic” no nosso e-mail 
( ) ou nas nossas redes 
sociais (@iknowodonto e @ amandawobido).


Nos vemos na próxima edição!

ikjournal@iknowodonto.com
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