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Resumo 

Estudo experimental, com o objetivo de analisar a 
nanoinfiltração das interfaces adesivas, 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 reduziu o grau de nanoinfiltração.  

Introdução  

O cobre pode aumentar a força da rede colágena na 

camada híbrida, pois a enzima reticuladora de colágeno, 

a lisila-oxidase (LOX) é cobre-dependente, assim o cobre 

age como agente de reticulação (Marelli, et al., 2015).  

Além disso, o cobre promove maior efeito antibacteriano 

contra Escherichia coli, Bacillus subtilis e Staphylococcus 

aureus (Foley e Blackwell, 2003). 

Esses mecanismos tornam o cobre um excelente aliado 

na longevidade das restaurações (Gutierrez, M. F. et al., 

2017), no entanto esses estudos até então foram 

realizados in vitro, sendo o objetivo desse estudo 

descobrir se esses mesmos efeitos positivos do cobre 

ocorrem  in situ. 

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). Em seguida foi 

avaliada a nanoinfiltração (IM e ACO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Preparação de amostras para nanoinfiltração. 

 

Resultados e Discussão 

A incorporação de nanopartículas de cobre diminuiu 

significativamente a nanoinfiltração (p < 0,05). (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Médias e desvios-padrão dos dados de nanoinfiltração 

(NI, %), obtidos em cada condição experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os resultados desse estudo são compatíveis com 
estudos anteriores (Marelli, 2015; Gutierrez, 2017), 
demonstrando que a adição de cobre pode trazer 
benefícios, como os vistos anteriormente, sendo possível 
um tempo de duração maior da restauração. Os 
resultados obtidos nesse estudo in situ são importantes, 
pois foram mostrados em um ambiente cariogênico os 
efeitos da adição de cobre em um sistema adesivo. 

Conclusão 

Houve um melhor desempenho do sistema adesivo 

contendo cobre em dentina hígida. Foi observado menor 

grau de NI.  
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