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Resumo 

Este estudo avaliou a resistência de união a dentina, 
após uso do adesivo Ambar universal com adição de 
0,1% de nanopartículas de cobre em desafio 
cariogênico, in situ. Foram restaurados 40 dentes e 
separados em 4 grupos: controle convencional; controle 
autocondicionante; 0,1% de cobre convencional; 0,1% 
de cobre autocondicionante. Cada grupo foi testado após 
24 h de armazenamento em água e após 14 dias de 
degradação em ambiente cariogênico oral. Os 
resultados demonstraram que a adição de 
nanopartículas de cobre ao adesivo convencional 
simplificado Ambar melhora as propriedades de 
resistência de união à dentina, sem comprometer as 
propriedades mecânica dos adesivos 

Introdução  

Medidas para melhorar a durabilidade da adesão 

dentinária tornaram-se os principais tópicos de pesquisa 

na odontologia1. O cobre tem sido muito estudado e 

pode aumentar a força da rede colágena na camada 

híbrida, pois a enzima reticuladora de colágeno, a lisila-

oxidase (LOX) é cobre-dependente2, e assim, o cobre 

age indiretamente como agente de reticulação, 

aumentando a longevidade da restauração. Essa ação 

reticuladora do cobre pode aumentar a resistência do 

colágeno, melhorando a resistência de união3. 

Material e Métodos 

Foram restaurados 40 dentes nas estratégias de 

condicionamento convencional e autocondicionante. 

Receberam aplicação do adesivo universal com e sem 

cobre e restauração de resina composta. Um bloco de 

restauração de cada dente foi testado de imediato (IM) e 

a outra fixada em um dispositivo palatino, usado por 14 

dias em ambiente cariogênico oral (ACO).  

Resultados e Discussão 

Em todos os grupos, a incorporação de nanoparticulas 
de cobre não afetou negativamente a resistência de 
união à dentina (p ≥ 0,05). Para os dois adesivos (com e 
sem cobre), houve uma diminuição da resistência de 
união após serem submetidos ao desafio cariogênico in 
situ (p < 0,05). Entretanto, a presença do cobre manteve 
maiores valores de resistência de união quando 
comparado a adesivos sem cobre (p < 0,05). O uso dos 
adesivos na técnica convencional mostrou melhores 

valores quando comparado a técnica autocondicionante, 
independente da adição de cobre (Tabela 1; p < 0.05) 

 

 

 

 

Figura 1. Corte longitudinal do dente em duas fatias, uma foi usada para 
os testes imediatos e a outra para o desafio cariogênico in situ. 

Tabela 1. Médias e desvios-padrão dos dados de resistência de união à 
dentina (RU, MPa), obtidos em cada condição experimental (*)  

 

 

 

 

Conclusão  

Concluímos que a adição de nanopartículas de cobre 
(0,1%) em sistema adesivo convencional simplificado 
Ambar melhora as propriedades de resistência de união 
à dentina, sem comprometer as propriedades mecânica 
dos adesivos, podendo ser uma alternativa para 
aumentar a estabilidade a longo prazo das interfaces 
resina-dentina. 
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