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O Optibond FL é considerado o sistema adesivo 
padrão ouro na técnica de condicionamento ácido 
total (também chamada, em inglês, de total etch, ou 
etch & rinse), sendo aquele que apresenta a maior 
resistência de união imediata e prevista em 1 ano à 
dentina.1 Algumas características deste adesivo são 
muito interessantes, facilitando a obtenção de uma 
camada adesiva confiável e previsível.


A presença do monômero funcional GPDM em sua 
composição lhe confere a capacidade de realizar, 
também, união química com o substrato dental.  
Este sistema adesivo possui não somente álcool 
como solvente, mas também água. Este é um 
detalhe interessante, pois sistemas adesivos 
convencionais são muito sensíveis ao 
ressecamento da dentina após a remoção do ácido 
fosfórico, o que causa colabamento das fibras 
colágenas. Numa eventual situação em que a 
dentina não se apresente adequadamente úmida, a 
presença da água na composição do primer 
possibilitará que as fibras colágenas possam ser 
umedecidas novamente, permitindo adequada 
perfusão do adesivo na estrutura dentinária.2


Outra característica interessante deste sistema é 
sua radiopacidade, que nos facilita avaliar a 
adaptação do material restaurador à cavidade. Por 
fim, o adesivo puro (bond), contido no segundo 
frasco, possui 48% de carga (Figura 1), 
possibilitando a formação de uma camada adesiva 
espessa e resistente. Isto o torna uma excelente 
escolha para realização da técnica do selamento 
dentinário imediato (também conhecido como IDS, 
sigla advinda do termo em inglês: Immediate Dentin 
Sealing) para peças indiretas, mantendo a 
integridade da camada híbrida durante todas as 
etapas do tratamento.
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Figura 1:
Observe a viscosidade do adesivo “bond”, compatível com 
a alta composição de partículas de carga (48%).

https://youtu.be/gueUDoKTHew
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Segue o protocolo de 
aplicação do Optibond FL 
(Adaptado de Bart Ban 
Meerbeek)3

1 Condicionar o esmalte e a dentina com 
ácido fosfórico 30-40%, começando pelo 
esmalte e terminando na dentina, com o 
tempo máximo em dentina de 15 
segundos;

2 Lavar com spray de ar e água por 30 
segundos, secando o esmalte e deixando 
a dentina levemente úmida;

3 Aplicar ativamente o primer (frasco 1) em 
dentina por, no mínimo, 15 segundos. De 
preferência, repita este passo;

4 Evaporar o solvente do primer o máximo 
possível com leves jato de ar (pelo 
menos 10 segundos); 

5 Aplicar o adesivo puro (frasco 2), 
procurando formar uma camada adesiva 
com espessura visível;

6 Fotoativar imediatamente por pelo 
menos 20 segundos. A opção por 
fotoativar por períodos mais longos é 
interessante, visto que muitos fatores 
clínicos podem interferir numa adequada 
fotoativação (Figura 2).

Figura 2:
O Prof. Alvaro tem o Optibond FL na gaveta do seu 
consultório.
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