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Resumo 

Sabe-se que o cobre possui ação antimicrobiana, porém, 

atualmente não existem estudos que mostrem o efeito 

da incorporação de cobre nos sistemas adesivos para 

melhorar as propriedades adesivas no substrato da 

dentina radicular. O objetivo deste estudo é avaliar o 

efeito da incorporação de nanopartículas de cobre, em 

diferentes concentrações, no sistema adesivo Ambar 

universal (FGM) na resistência de união através do teste 

de push-out. 24 raízes de pré-molares inferiores 

unirradiculares foram tratadas endodonticamente e 

divididas aleatoriamente em 6 grupos (n=4) para 

resistência de união (RU). Dados de RU (MPa), de cada 

estratégia condicionante foram submetidos a ANOVA de 

três fatores para medidas repetidas (dente), e teste de 

Tukey com um nível de significância de 5 %. 

Introdução  

O aumento do conhecimento sobre a função de enzimas 

metaloproteinases (MMPs) (Tjäderhane, 2013); Vidal 

(2014) na degradação da camada híbrida levou a 

extensa atividade de pesquisa com o objetivo de evitar a 

atividade preoteolítica/colagenolítica na interface 

dentina-cimento. Sanchéz et al. determinaram que as 

nano-partículas de cobre são um grupo de 

antimicrobianos tóxicos para a membrana celular de 

bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, podendo 

ser uma alternativa terapêutica no futuro, seja como 

medicação intracanal ou como irrigante para 

descontaminar e desinfetar o canal radicular. Além 

disso, elas oxidam e formam nano-partículas de óxido 

de cobre, tanto que podem facilmente se misturar com 

polímeros ou macromoléculas, sendo relativamente 

estáveis em termos de propriedades químicas e físicas 

(Usman, 2012 e 2013)(Sanchéz, 2016). O objetivo deste 

estudo será avaliar o efeito da incorporação de nano 

partículas de cobre, no sistema adesivo Ambar 

Universal nas propriedades adesivas na interface da 

dentina radicular com as estratégias convencional 

(CON) e autocondicionante (AC). 

Material e Métodos 

24 dentes pré-molares inferiores humanos hígidos que 

foram obtidos do Banco de Dentes da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) foram usados para 

esse estudo. Foi feito o preparo dos canais radiculares, a 

formulação dos adesivos experimentais a partir do 

sistema adesivo Ambar Universal [AMU] adicionando 

partículas de cobre nas concentrações 0,1% e 0,2% , a 

cimentação dos pinos com cimento resinoso Allcem, a 

análise da resistência de união (RU) por teste push-out, 

a análise de nanoinfiltração (NI) e a análise estatística 

dos dados, os quais foram submetidos a ANOVA de três 

fatores para medidas repetidas, e teste de Turkey com 

nível de significância de 5%. 

Resultados e Discussão 

A incorporação de nanopartículas de cobre não afetou 

negativamente a adesão entre o pino de fibra de vidro e 

a dentina. Não houve diferença estatística entre os 

resultados onde foi utilizada a técnica de 

condicionamento total e a técnica autocondicionante, ou 

seja, todos obtiveram valor de p > 0,05. 

A RU dos adesivos que continham cobre foram 

superiores se comparadas ao grupo controle, 

principalmente os que de concentração 0,2%. O terço 

cervical dos dentes, de uma forma geral, possui maior 

resistência de adesão se comparada ao terço apical, e a 

adição de cobre melhorou ainda mais. Os adesivos que 

continham cobre na concentração de 0,1%, não tiveram 

grande diferença estatística quando comparados aos 

adesivos sem cobre. 

Conclusões 

Pode-se concluir que a adição das nanopartículas de 

cobre no sistema adesivo universal melhorou a sua RU 

de modo geral.  

Como a concentração de 0.1% não teve grandes 

diferenças estatísticas, e a de 0.2% foi efetiva, mesmo 

que de forma singela, outros estudos devem ser feitos 

utilizando concentrações mais altas desse metal, tendo 

em vista sua contribuição para a melhora da RU dessas 

restaurações na interface resina-dentina radicular, além 

de sua propriedade antimicrobiana. 
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