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RESUMO 

 
 

DUMONT, Vitor César. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

fevereiro de 2013. 74p. Caracterização e avaliação da resistência à adesão de 

sistema adesivo dentário processado com nanopartículas de hidroxiapatita. 
Orientadora: Maria Helena Santos. Coorientadora: Adriana Maria Botelho. Dissertação 

(Mestrado em Odontologia). 

 
O presente estudo modificou um sistema adesivo polimérico convencional (AC) com 

nanopartículas de hidroxiapatita (HAP) como carga, caracterizou os compósitos 

desenvolvidos e avaliou sua efetividade adesiva à estrutura dentária. Depois de bem limpos e 

esterilizados em autoclave, pré-molares recém-extraídos por indicação ortodôntica em grupos 

etários inferior a 21 anos, foram seccionados no sentido horizontal, obtendo-se o terço médio 

da coroa do dente. Este foi seccionado novamente, no seu sentido vertical, obtendo-se duas 

secções, que foram incluídas em tubo de policloreto de vinila (2 cm de diâmetro x 1,5 cm de 

altura) preenchidos com resina poliéster. Em metade dos espécimes foram expostas 

superfícies em esmalte e na outra metade superfícies em dentina. Na primeira etapa, as 

secções foram divididas em oito grupos (n = 6), em esmalte (E): G1 – AC; G2, G3 e G4 - AC 

modificado com 0,05, 0,10 e 0,15 g/ml de HAP, respectivamente; e em dentina (D): G5 – AC; 

G6, G7 e G8 - AC com as mesmas concentrações de HAP utilizadas em esmalte. Decorridos 

14 dias em água destilada a 37 ºC (± 1°C), as amostras foram submetidas ao teste de 

microcisalhamento em uma máquina universal de ensaio. As áreas de fratura dos espécimes 

foram analisadas por microscopia de Luz (ML) e amostras representativas de cada grupo 

foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de 

energia dispersiva de raios-X (EDS). Apesar da média dos valores de resistência à adesão dos 

grupos AC modificados com HAP se apresentar mais alta, principalmente em esmalte, não 

houve significância estatística entre os grupos (ANOVA), (p>0,05). Maior quantidade de 

falhas adesivas foi observada na interface de união. Na segunda etapa, as coroas dos dentes 

foram seccionadas como anteriormente e as secções foram divididas em 10 grupos (n = 15): 

G1E e G1D – AC; G2E e G2D - AC-adesivo modificado com 0,10 g/ml de HAP; G3E e G3D 

- AC-primer modificado com 0,10 g/ml de HAP; G4E e G4D - sistema adesivo 

monocomponente; G5E e G5D - sistema adesivo autocondicionante. Após 14 dias, os 

espécimes foram submetidos ao teste de microcisalhamento. As áreas de fratura dos grupos 

foram analisadas por ML e amostras representativas foram caracterizadas por MEV/EDS. Os 

compósitos modificados e seus materiais precursores foram caracterizados através de difração 

de raios-X (XRD) e espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). 

Diferença estatisticamente significativa foi observada entre os grupos (Kruskal-Wallis), 

(p<0,01), em E e D. G3 apresentou os maiores valores de resistência à adesão em esmalte 

(64,40MPa, ±7,36) e em dentina (39,59 MPa, ±21,46). A análise das interfaces sistema 

adesivo/estrutura dentária mostrou a presença de fraturas adesivas na maioria dos espécimes. 

Fraturas coesivas foram encontradas em G2E, G3E, G4E e G3D. Verificou-se que os 

compósitos desenvolvidos com a incorporação de nanopartículas de HAP à sua composição 

(G3E e G3D) mostraram melhoria significativa na resistência de adesão à estrutura dentária. 

Os compósitos apresentaram-se estáveis, com fases cristalográficas e amorfas, e mostraram 

morfologia e estrutura química similares aos seus materiais precursores. 

 

Palavras-chave: Adesivos dentários, Polímeros, Biomateriais, Hidroxiapatita, Microscopia, 

Resistência à adesão. 

 



ABSTRACT 

 
DUMONT, Vitor César. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

February, 2013. 74p. Characterization and evaluation of the bond strength of dental 

adhesive system processed with nanoparticles of hydroxyapatite. Advisor: Maria 

Helena Santos. Co-advisor: Adriana Maria Botelho. Dissertation (Master in Dentistry). 

 

The present study modified a conventional polymer adhesive system (AC) with nanoparticles 

of hydroxyapatite (HAP) as filler, characterized the composites developed and evaluated its 

adhesive effectiveness to tooth structure. After completely cleaned and sterilized in an 

autoclave, premolars recently extracted under orthodontic indication in groups aged below 21 

years, were sectioned horizontally, providing the middle third of the crown of the tooth. This 

one was sectioned again vertically, resulting in two sections which were embedded in 

polyvinyl chloride tube (2 cm diameter x 1.5 cm high) filled with polyester resin. In half of 

the specimens, enamel surfaces were exposed and in the other half, dentine surfaces. In the 

first stage, the sections were divided into eight groups (n = 6) in enamel (E): G1 – AC; G2, 

G3 and G4 - AC modified with 0.05, 0.10 and 0.15 g / ml HAP, respectively; and in dentin 

(D): G5 – AC; G6, G7 and G8 - AC with the same concentrations of HAP used in enamel. 

After 14 days in distilled water at 37 ° C (± 1 ° C), the specimens were submitted to a micro-

shear test on a universal testing machine. The specimens’ fractures were observed under light 

microscopy (LM) and representative samples of each group were characterized by scanning 

electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Although the 

average values of the bond strength of the groups AC modified with HAP presented to be 

higher, mainly in enamel, there was no statistical significance between the groups (ANOVA), 

(p > 0.05). Larger amount of adhesive failures were observed at the interface bond. In the 

second stage, the teeth were sectioned as previously and the sections were divided into 10 

groups (n = 15): G1E and G1D – AC; G2E and G2D – AC – adhesive modified with 0.10 g / 

ml HAp, G3E and G3D – AC – primer modified with 0.10 g / ml of HAp; G4E and G4D – 

single-component adhesive system; G5E and G5D – auto-conditioning adhesive system. After 

14 days, the specimens were submitted to micro-shear testing. The areas of fracture in the 

groups were analyzed by LM and representative samples were characterized by SEM / EDS. 

The modified composites and their precursor materials were characterized by X-ray 

diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). A statistically 

significant difference was observed between groups (Kruskal-Wallis), (p <0.01) in E and D. 

G3 presented the highest values of resistance to adhesion in enamel (64.40 MPa ± 7.36) and 

in dentin (39.59 MPa ± 21.46). The analysis of the interfaces adhesive system / tooth structure 

showed the presence of adhesive fractures in most specimens. Cohesive fractures were found 

in G2E, G3E, G4E and G3D. It was found that the composites developed with incorporation 

of nanoparticles of HAP to their composition (G3E and G3D) showed significant 

improvement in the bond strength to tooth structure. The composites were stable, with 

crystalline and amorphous phases, and showed morphology and chemical structure similar to 

their precursor materials. 

 

Keywords: Dental adhesives, Polymers, Biomaterials, Hydroxyapatites, Microscopy, Bond 

Strength. 
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Considerações iniciais 

 
O uso de materiais poliméricos para restaurações dentárias é uma realidade, uma vez que 

a demanda estética na Odontologia é gerada pela preocupação da sociedade moderna com a 

beleza. Um sorriso bonito, em harmonia com a face, é um aspecto almejado pelos clínicos e 

pacientes, uma vez que o homem atual vivencia alta competitividade do ponto de vista 

econômico e social, sendo a boa aparência uma necessidade fundamental.  

Nas últimas décadas, a busca por um material com capacidade adesiva às estruturas 

dentárias tornou-se um dos principais projetos de estudo nos Centros de Pesquisas. A técnica do 

condicionamento ácido do esmalte já é fato plenamente consagrado. No entanto, a adesão à 

dentina, tecido com origem e composição diferentes do esmalte, apresenta-se bem mais 

complexa (Sadat-Shojai et al., 2010).  

A técnica de condicionamento ácido total, preconizado para esmalte e dentina é 

amplamente utilizada e muito importante na prática odontológica. Através da dissolução dos 

cristais de hidroxiapatita, o ácido fosfórico mais comumente utilizado, forma uma superfície 

irregular, aumentando assim a área superficial para a retenção. Além disto, diminui a tensão 

superficial melhorando a molhabilidade do substrato e aumentando o escoamento do adesivo. O 

agente condicionador remove uma camada micrométrica da superfície dentária, expondo a 

estrutura inorgânica (hidroxiapatita) e orgânica (fibras colágenas). Este fenômeno permite que 

adesivos e selantes penetrem por capilaridade nas microporosidades, formando projeções 

resinosas (tags) e estabelecendo assim uma retenção micromecânica (Cecchina et al, 2008; 

Perdigão, 2010). 

Apesar da hidroxiapatita estar presente na composição da dentina, esta possui grande 

quantidade de material orgânico. A dentina é um tecido que requer uma técnica úmida de adesão, 

pois é formada por componentes hídricos com morfologia distinta e variável. Esta característica 

exige o desenvolvimento de sistemas adesivos com formulações hidrofílicas.  

Desde 1965, BOWEN e vários outros pesquisadores buscam solucionar esse impasse 

(Bianch et al., 1999). Almeja-se uma união verdadeira do material restaurador à estrutura 

dentária, ou seja, uma união forte e durável mesmo nas condições adversas de umidade e 

variações térmicas da cavidade bucal (Matos et al., 2001). Ainda são escassos os relatos do 

desempenho mecânico de sistemas adesivos anfifílicos que possam promover, além de união 

mecânica, uma união química estável à dentina (Garcia et al., 2011). 

Os agentes adesivos odontológicos são a combinação de monômeros resinosos de 

diferentes pesos moleculares e viscosidades, diluentes resinosos e solventes orgânicos, tal como 
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acetona, etanol ou água. Consistem em um importante segmento de aplicação da Química de 

Polímeros, pois o ato de aderir dois ou mais substratos é indispensável não só na indústria 

odontológica, mas também em nossas tarefas cotidianas. Eles são capazes de satisfazer 

necessidades específicas, existindo inúmeros produtos para atender as mais diversas aplicações 

(Basurto et al., 2010). 

Os fabricantes de sistemas adesivos preconizam diferentes tratamentos para o esmalte e 

para a dentina. Com o intuito de promover o selamento da interface estrutura 

dentária/restauração e assim aumentar a longevidade destas restaurações impedindo uma 

possível injúria ao órgão pulpar (Paula e Pereira, 2003; Resende et al., 2008; Van Meerbeek et 

al., 2010).  

A formação de fendas como resultado da contração de polimerização das resinas 

compostas e do diferente coeficiente de expansão térmica entre a estrutura dentária e o material 

restaurador é fator que contribui para a ocorrência da microinfiltração. A implicação clínica 

dessa falha de união acarreta a possibilidade de sensibilidade pós-operatória, pigmentação 

marginal, desenvolvimento de cárie recorrente e risco de perda da restauração, levando ao 

insucesso do tratamento (Cavalcante et al., 2009).  

Ultimamente, o desenvolvimento de materiais considerados bioativos vem sendo 

enfatizado já que, além de substituir tecidos traumatizados, estes materiais também podem 

propiciar a recuperação do tecido danificado. A produção de materiais com fases inorgânicas 

submicroscópicas inseridas em uma matriz polimérica pode ser alcançada através da síntese de 

nanocompósitos, também chamados de inorgânico-orgânicos híbridos. A possibilidade de 

combinação de entidades orgânicas e inorgânicas em níveis nanométricos e moleculares em 

híbridos orgânico-inorgânico capacitam a abertura de uma série de novas oportunidades para 

compósitos com propriedades e estrutura controláveis. Assim, a ciência e tecnologia relacionadas 

a esses compósitos, potencialmente, podem ser aplicadas à preparação de uma nova classe de 

materiais semelhantes estruturalmente a tecidos vivos para aplicações biomédicas (Pereira et al., 

1999). 

Dentre os diversos biomateriais, destacam-se as cerâmicas bioativas: vitrocerâmicas e 

biocerâmicas fosfato de cálcio. Os fosfatos de cálcio são a base dos tecidos mineralizados do 

corpo e extensivamente utilizados na indústria, sendo de especial interesse na medicina e na área 

biológica, especialmente na biologia bucal. Eles podem existir em uma série de fases e uma delas 

é a hidroxiapatita (HAP), [Ca10(PO4)6(OH)2], que é considerada uma das cerâmicas mais 

biocompatíveis, devido à semelhança com os constituintes minerais dos ossos e dentes humanos. 

Esse material tem sido sintetizado de diversas formas, tais como blocos, grânulos ou 
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recobrimentos, igualmente densos ou porosos, usando materiais precursores de custo baixo e 

disponível no comércio nacional. Estes fatores geram um produto final bastante acessível, já que 

o grama de HAP de boa qualidade comercializada no mercado nacional ou importada ainda tem 

um custo bastante elevado (Martins et al., 2010).   

A HAP é a fase/substância mais freqüente e termodinamicamente estável em pH 

fisiológico, sendo o material utilizado pelos vertebrados para compor o esqueleto, devido à sua 

capacidade de atuar como reserva de cálcio e fósforo. A superfície da HAP permite a interação 

de ligações do tipo dipolo, fazendo que moléculas de água e, também proteínas e colágeno sejam 

adsorvidos na superfície (Machado et al., 2010).  

A HAP sintética possui propriedades de biocompatibilidade e osteointegração, o que a 

torna substituta do osso humano em implantes e próteses, daí o grande interesse em sua produção 

(Costa et al., 2009). Além disso, a composição uniforme, a segurança comprovada (não é tóxica, 

nem alergênica ou carcinogênica) e a microestrutura (tamanho dos poros) completamente 

controlável (Martins et al., 2010) são características vantajosas desse material sintético. 

Santos e colaboradores, 2004, utilizaram o hidróxido de cálcio e ácido fosfórico  como 

precursores para rota de síntese de hidroxiapatita por meio do processo de precipitação úmida, 

com diferentes condições experimentais. O material sintetizado e analizado apresentou 

características similares àquelas da hidroxiapatita relatadas na literatura e da HAP 

comercializada. O pó sintetizado apresentou-se como material de elevada pureza constituído de 

nanopartículas colunares de cálcio e fósforo. 

Estudos têm sido reportados com o uso de HAP em filmes de gelatina, polímeros 

naturais, como quitosana e lignina, polietileno de alta densidade, celulose; polímeros 

biodegradáveis, membranas e soluções de colágeno, dentre outros (Santos, 2004).  

A incorporação de nanopartículas de HAP com alta cristalinidade em um sistema adesivo 

dentinário à base de etanol permitiu aumentar a resistência de união à dentina (Sadaj-Shojai et 

al., 2010). Segundo Leitune e colaboradores (2013), a incorporação de nanoestruturas de HAP 

tem se mostrado promissora quanto à bioatividade, citotoxicidade, e na melhoria da resistência 

adesiva. A incorporação de concentrações disformes de nanoparticulas de HAP promovem 

resultados diferentes quanto ao vínculo da força adesiva. Acredita-se então, que o aumento nesta 

concentração promove efeito indesejável na resistência de união (Akhavan et al., 2013).  O 

conhecimento sobre a influência da hidroxiapatita nanométrica nas propriedades dos materiais 

dentários, especialmente em adesivos dentinários, é ainda insuficiente.  

A resistência de união entre os materiais adesivos e o substrato dentário é comumente 

avaliada em ensaios micromecânicos laboratoriais. Esta metodologia permite avaliar pequenas 
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regiões dos tecidos dentários, onde a interface adesiva de pequenos espécimes tem uma melhor 

distribuição de tensões durante o teste, proporcionando menor quantidade de falhas coesivas no 

substrato em relação a outros tipos de avaliação (Cavalcante et al., 2009).  

O processo de caracterização descreve os aspectos de composição e estrutura (incluindo 

defeitos) dos materiais, dentro de um contexto de relevância para um processo, um produto ou 

uma propriedade em particular. Os avanços atuais em instrumentação analítica oferecem 

poderosas ferramentas para o estudo de biomateriais e para a caracterização de interações tecido-

material. A introdução dos sistemas controlados por computadores expandiu enormemente o uso 

de métodos espectroscópicos, oferecendo importantes informações sobre elementos químicos, 

moléculas e características estruturais de biomateriais. Além disso, uma variedade de técnicas foi 

desenvolvida para o estudo da superfície e interface dos materiais, as quais determinam a 

resposta biológica (Mansur, 2002). 

Atualmente, a observação das estruturas encontradas na natureza utilizando microscopia 

óptica de luz (ML), ainda mostra-se como uma técnica importante em inúmeras áreas da ciência. 

A observação dos materiais por ML está sempre presente no centro do conjunto das tecnologias e 

de campos da ciência que se aglutinam no que é hoje conhecido como “Ciência e Engenharia de 

Materiais” (Goldenstein). 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é uma ferramenta importante e 

extensivamente utilizada na análise dos materiais. A elevada profundidade de foco (imagem com 

aparência tridimensional) e a possibilidade de combinar a análise microestrutural com a 

microanálise química, através da espectroscopia de dispersão de raios-X (EDS), são fatores que 

em muito contribuem para o amplo uso desta técnica (Kahn, 2004; Silva et al., 2010). De acordo 

com Marshall Jr et al. (1997) onde houver o desenvolvimento de materiais, há a necessidade de 

um MEV para as observações microestruturais. A principal aplicação da difração de raios-X 

(DRX) refere-se à identificação de compostos cristalinos, sejam eles inorgânicos ou orgânicos 

(Kahn, 2004). A tecnologia da espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) permite obter de forma não destrutiva informações sobre as vibrações das moléculas 

presentes no material com determinação qualitativa, identificando sua estrutura química 

(Almeida et al., 2009). 

O conhecimento científico de novos materiais desenvolvidos, por meio da caracterização 

e avaliação das propriedades físicas, químicas e biológicas, é, sem dúvida, de importância 

fundamental para o futuro emprego clínico, uma vez que a eficiência e durabilidade estão 

diretamente ligadas a essas propriedades.  
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Em geral busca-se eliminar propriedades negativas e aumentar as positivas dos materiais 

existentes. Por isso, as propriedades dos materiais são reavaliadas com freqüência, bem como os 

fatores que nelas podem influenciar (Santos et al., 2000). Há uma busca constante na 

Odontologia quanto ao desenvolvimento de novos materiais compósitos com propriedades 

diferenciadas e superiores àquelas originais visando substituir a perda parcial do órgão dentário. 

Diferentes metodologias e tecnologias são empregadas para o desenvolvimento de 

compósitos possibilitando estabelecer a relação entre estrutura do material e suas propriedades, 

fator importante para o emprego destes sistemas pela área odontológica. 

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo modificar um sistema adesivo 

polimérico com nanopartículas de HAP e avaliar sua resistência de adesão ao esmalte e à 

dentina, através do ensaio mecânico de microcisalhamento; analisar a interface sistema 

adesivo/estrutura dentária através de ML e classificar o tipo de fratura ocorrido; caracterizar a 

morfologia e estrutura de áreas representativas das interfaces através de MEV e a composição 

química elementar dos materiais por meio de EDS; caracterizar os compósitos desenvolvidos 

e seus materiais precursores através da DRX para avaliar sua cristalinidade e por FTIR para 

determinar sua composição química molecular. 
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RESUMO 

Este estudo modificou um sistema adesivo convencional dentário (AC) com nanopartículas de hidroxiapatita 

(HAP), avaliou sua eficácia adesiva à estrutura do dente e sua área de fratura. Os terços médios das coroas de 

vinte e quatro dentes pré-molares humanos íntegros foram obtidas e cada coroa foi seccionada verticalmente, 

resultando em duas secções. Após inclusão na resina de poliéster e polimento, as secções foram divididas em 

oito grupos (n = 6), onde restaurações de resina composta foram simuladas com diferentes alternativas de adesão 

à estrutura do dente. Em esmalte: G1 - AC, e G2, G3 e G4 - AC com 0,05, 0,10 e 0,15 g/ml de HAP, 

respectivamente; em dentina: G5 - AC, e G6, G7 e G8 - AC com as mesmas concentrações de HAP utilizada em 

esmalte. Decorridos 14 dias em água destilada a 37 ± 1°C, as amostras foram submetidas a ensaio de 

microcisalhamento em uma máquina universal de ensaio. As áreas de fratura foram analisadas e amostras 

representativas foram caracterizadas por MEV/EDS. Apesar da média de resistência de união de AC com 

amostras de HAP apresentarem valores mais altos, principalmente em esmalte, não houve significância 

estatística entre os grupos (p>0,05). A ordem decrescente da média de resistência de união foi 

G3>G2>G4>G1>G7>G5>G8>G6. Maior quantidade de falhas adesivas foi observada na interface de união. 

Verificou-se que as nanopartículas de HAP na composição do sistema adesivo dentário convencional testado 

neste estudo propiciou uma melhoria limitada na sua propriedade de adesão. 

 

Palavras-chave: Biomateriais, resina composta, hidroxiapatita, resistência à adesão. 

 

Bond strength of dental adhesive system processed with nanoparticles of 

hydroxyapatite 

ABSTRACT 

This study modified a conventional dental adhesive system (CA) with nanoparticles of HA, evaluated its 

adhesive effectiveness to tooth structure and its fracture area. The middle third of the crown of twenty four 

upright premolars were obtained and each crown was sectioned vertically, resulting in two sections. After 

included in polyester resin and polished, the sections were divided into eight groups (n=6), where restorations of 

composite resin were simulated with different alternatives of adhesion to tooth structure. In enamel: G1 - CA, 

and G2, G3 and G4 - CA with 0.05, 0.1 and 0.15 g/ml of HAP, respectively; in dentin: G5 - CA, and G6, G7 and 

G8 - CA with the same HAP concentrations used in enamel. Elapsed 21 days in distilled water at 37 ± 1°C, the 
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specimens were subjected to microshear assay in an universal testing machine. The materials and the fracture 

area were analyzed by SEM/EDS. Despite the mean of bond strength of CA with HAP specimens present values 

higher, mostly in enamel, there was no statistical significance between groups (p>0.05). The decreasing order of 

the mean of bond strength was G3>G2>G4>G1>G7>G5>G8>G6. Larger amount of adhesive failures was 

observed at the interface. It was found that HAP nanoparticles in the composition of the conventional dental 

adhesive system tested in this study caused a limited improvement in its adhesion property. 

 

Keywords: Biomaterial , composite resin, hydroxyapatite, bond strength 

 

 
1 Introdução 
 

É necessário avaliar de que maneira o material adesivo influencia no selamento marginal de cavidades 

restauradas com resina composta com o intuito de aumentar a longevidade das restaurações e impedir uma 

possível injúria ao órgão pulpar [1-4]. 

O fracasso adesivo resultante da formação de fendas como resultado da contração de polimerização dos materiais 

poliméricos e do diferente coeficiente de expansão térmica entre a estrutura dentária e o material restaurador é 

fator que contribui para a ocorrência da microinfiltração. A implicação clínica dessa falha de união acarreta a 

possibilidade de sensibilidade pós-operatória, pigmentação marginal, desenvolvimento de cárie recorrente e risco 

de perda da restauração, levando ao insucesso do tratamento [5].  

As partículas de carga são usadas nos sitemas adesivos odontológicos para aumentar o vínculo da força 

adesiva à dentina, diminuindo a contração de polimerização e aumentando o módulo de elasticidade da camada 

adesiva [3]. 

Nas diferentes áreas do conhecimento, o desenvolvimento de compósitos, ou seja, de novos materiais com 

propriedades físico-químicas melhoradas a partir da mistura de dois ou mais materiais, tornou-se um marco na 

pesquisa dos biomateriais. Na Odontologia, várias tentativas têm sido realizadas para se obter compósitos que 

associem resistência adequada e estética satisfatória [6]. 

A hidroxiapatita sintética tem sido utilizada clinicamente desde o início dos anos 80, por possuir 

propriedades de biocompatibilidade e osteointegração, entretanto, são raros os estudos desse biomaterial 

associado aos sistemas poliméricos restauradores dentários [6,7,8]. Como o principal componente do material 

inorgânico dos dentes é a hidroxiapatita, a mesma pode ser um material promissor para a preparação de novos 

adesivos dentinários com propriedades de adesão melhoradas  [3,9]. 

A modificação do sistema adesivo dentário com partículas de hidroxiapatita como carga permitirá uma 

melhoria nas propriedades deste material, o que pode influenciar de forma significativa na longevidade da 

restauração dentária e minimizar o risco de infiltração marginal, já que uma verdadeira adesão química poderá 

ser estabelecida na interface dente/sistema adesivo. 

Além disso, o desenvolvimento de biomateriais com maior acessibilidade econômica causa grande 

impacto no meio científico, pois contempla aplicações biológicas. O biocompósito desenvolvido neste estudo 

poderá ser difundido na prática odontológica e em outras áreas da saúde. 

O propósito do presente estudo foi modificar um sistema adesivo polimérico convencional com 

nanopartículas de hidroxiapatita como carga, avaliar sua efetividade adesiva à estrutura dentária e caracterizar 

sua área de fratura. 

 
2   Materiais e Métodos 

 

Trabalho submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri e aprovado sob protocolo número 186/10. 
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2.1  Preparo dos corpos de prova 
 
 Vinte e quatro dentes pré-molares humanos, íntegros e recém extraídos por indicação ortodôntica foram 

selecionados e, depois de bem limpos, foram armazenados em água destilada a 6ºC. No momento do preparo das 

unidades experimentais, os dentes foram lavados em água destilada e após raspagem com curetas, foram polidos 

com pedra pomes e água utilizando escova de Robson em baixa rotação. 

 Cada um dos dentes foi seccionado no seu sentido horizontal, com disco de diamante em uma cortadora 

metalográfica (ELSAW, Elquip), obtendo-se o terço médio da coroa do dente, que foi seccionado novamente, no 

seu sentido vertical (Fig. 1A).  

 As secções foram incluídas em tubo de PVC ¾ com 1,5 cm de altura e preenchidas com resina de poliéster, 

de forma que em metade das amostras foram expostas superfícies em esmalte e na outra metade superfícies de 

dentina (Fig. 1B).  Após polimerização, os conjuntos dente-resina foram levemente polidos em politriz 

metalográfica (PLFDV, Fortel), (Fig. 1C), lavados, identificados e armazenados em água destilada, à temperatura 

de 37 ± 1ºC. Em seguida, foram distribuídos, aleatoriamente, em oito grupos, de acordo a superfície dentária e o 

sistema adesivo aplicado. 

 No grupo controle da superfície de esmalte, G1, foi realizado condicionamento com ácido fosfórico a 35% 

(Scotchbond, 3M ESPE) durante 30 s, lavagem com água durante 30 s e secagem com papel absorvente. O primer 

Adper
TM

 Scotchbond Multi-uso (3M ESPE) foi aplicado e um leve jato de ar foi incidido sobre ele por 5 s. Em 

seguida, com auxílio de microbrush foi aplicado o adesivo dentário Adper
TM

 Scotchbond Multi-uso (3M ESPE) e 

fotoativado com o aparelho Optilight LD MAX (Gnatus), por 20 s com 600mW/cm
2 

de potência. Nos grupos 

experimentais subsequentes G2, G3 e G4, os mesmos procedimentos foram realizados, porém foram aplicados 

adesivos dentários modificados com nanopartículas de hidroxiapatita (HAP) nas concentrações 0,05, 0,10 e 0,15 

g/ml de HAP, respectivamente [10]. Para G5, G6, G7 e G8, o condicionamento da estrutura dentinária foi 

realizado por 15 s e depois foram seguidos os mesmos procedimentos executados para os grupos em esmalte. 

Em cada corpo de prova (cp) foi simulada uma restauração com resina composta microhíbrida Filtek Z250 (3M 

ESPE), (Figura 1D), utilizando uma matriz de 1 mm de diâmetro e 2 mm de profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Secções de esmalte e dentina (A), corpos de prova após inclusão com resina de poliéster em tubo de 

PVC (B), polimento da superfície do dente (C) e simulação de uma restauração de resina composta (D). 

2.2  Ensaio de microcisalhamento 
 

Todos os corpos de prova (cps) foram armazenados em água destilada à temperatura de 37 ± 1ºC e, após 

o período de 14 dias, foram submetidos ao teste de microcisalhamento em uma máquina universal de ensaio (EZ 

Test, Shimadzu), (Fig. 2), com velocidade de 0,5 mm/min.  
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Figura 2: Corpo de prova fixado em dispositivo apropriado na máquina universal de ensaio para o teste de 

microcisalhamento. 

2.3  Caracterização 

 
As áreas de fratura foram observadas e em lupa estereoscópica para análise da morfologia geral e do 

tipo de fratura ocorrido. Amostras representativas das superfícies dos cps foram caracterizadas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) (CS-3500, Shimadzu) e espectroscopia dispersiva de energia de raios-X (EDS) 

(CS3200, Oxford). As superfícies foram cobertas com uma fina camada de Ouro-Paládio (Au-Pd), pelo processo 

sputtering, para permitir a transmissão de elétrons na sua superfície, usando feixe de elétrons de 15 a 20 kV.  

 

3 Resultados e discussão 
 

Os resultados estatísticos mostraram que não houve diferença significante entre os grupos (p>0.05), 

quanto à resistência à adesão, após o ensaio mecânico de microcisalhamento (Tabela 1). 

Tabela 1 – Médias dos valores de resistência à adesão, após ensaio de microcisalhamento. 

Grupo 

(n = 6) 

Resistência à adesão 

(MPa) 

Desvio 

Padrão 
        p* 

G1 8,35 2,65 

    >0,05 

G2 9,63 3,80 

G3 10,14 1,86 

G4 8,67 2,49 

G5 7,02 3,81 

G6 6,27 3,39 

G7 7,91 2,44 

G8 6,42 3,82 

*ANOVA 
 

A produção de materiais com fases inorgânicas submicroscópicas inseridas em uma matriz polimérica 

pode ser alcançada através da síntese de nanocompósitos, também chamados de híbridos inorgânico-orgânicos. 

Os resultados deste trabalho não mostraram diferença significante entre os grupos, porém a possibilidade da 
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combinação de entidades orgânicas e inorgânicas em níveis nanométricos e moleculares permite controlar as 

propriedades físicas e mecânicas dos novos compósitos [11]. 

Os maiores valores de resistência à adesão de G3, G2 e G4 em relação a G1, podem estar associados à 

maior efetividade das nanoparticulas de hidroxiapatita na concentração de 0,10, 0,05 e 0,15g/ml de HAP, 

respectivamente. A inserção de carga fortalece o vínculo da força adesiva à estrutura dentária, diminuindo a 

contração de polimerização e aumentando o módulo de elasticidade da camada adesiva no esmalte [3].  

Os menores valores de resistência à adesão após ensaio mecânico encontrados em G5, G6, G7 e G8 

explica-se pela união adesiva ser mais complexa na dentina que ao esmalte. A dentina é um tecido formado de 

componentes hídricos com morfologia distinta e variável, exigindo o desenvolvimento de sistemas adesivos com 

formulações cada vez mais hidrofílicas, na tentativa de melhorar a retenção mecânica [12]. 

Os resultados mostraram que a resistência à adesão foi aumentada para a amostra contendo 0,10 e 0,05 

g/ml de HAP para o valor máximo de 10,14 e 7,91 MPa para esmalte e dentina, respectivamente, e depois 

diminuiu com o aumento do conteúdo de carga. As nanopartículas de HAP interagem por meio de ligações do 

tipo dipolo-dipolo aumentando o índice de refração dos feixes de onda dos aparelhos fotoativadores às camadas 

adjacentes, alterando o grau de cura e diminuindo a formação de ligações cruzadas destes sistemas poliméricos 

[3,7,13]. 

A realização da silanização da carga pode alterar de forma significativa os resultados deste estudo, pois 

possibilitaria uma melhoria da ligação na interface da nanopartícula de hidroxiapatita com a matriz resinosa, a 

impermeabilização da superfície da HAP aumenta a sua dispersão e minimiza a formação de agregados 

inorgânicos [14]. Em contrapartida, a silanização pode dificultar a coesão das nanopartículas de HAP com a 

estrutura dentária, prejudicando a união adesiva ao substrato.  

A análise das áreas de fratura na lupa estereoscópica mostrou fraturas adesivas na maioria dos corpos de 

prova. Superfícies de áreas de fratura adesiva (Fig. 3A) e de fratura coesiva (Fig. 3C) podem ser visualizadas nas 

fotomicrografias de MEV. A análise de EDS da interface da dentina de um cp pode ser observada na Figura 3B, 

mostrando a presença de picos de Ca e P e a presença de Si da resina composta, confirmando a fratura adesiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fotomicrografias de MEV de áreas de fratura adesiva (A) e de fratura coesiva (C). 

Espectro de EDS da interface da dentina de um cp onde ocorreu fratura adesiva, mostrando a 

presença de picos de Ca e P e a presença de Si da resina composta (B). 

 A B C 
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A fotomicrografia de MEV da interface da resina composta Z250 mostrou a presença de Si e Zr (Fig. 

4A), os quais são os principais constituintes de sua carga inorgânica e pode ser observado no espectro de EDS da 

Figura 4B. A identificação de Si nas duas interfaces confirma a ocorrência de fraturas adesivas nos cps, depois 

do teste de microcisalhamento. Todos os elementos presentes no espectro de EDS coincidem com a composição 

fornecida pelo fabricante da resina composta utilizada no presente estudo.  

A maior quantidade de fraturas adesivas ocorridas justifica-se pela melhor distribuição de tensões na 

interface adesiva de pequenos espécimes, proporcionando menores quantidades de falhas coesivas no substrato 

em relação a outros tipos de avaliação [15]. Se a falha ocorre entre o topo da camada híbrida e a camada de 

adesivo ou se a falha ocorre dentro da camada híbrida, a dentina ainda permanece selada e protegida, não 

havendo riscos de desmineralização, invasão bacteriana, sensibilidade dentinária e irritação pulpar [2,16].  

O conhecimento sobre a influência da hidroxiapatita nanométrica nas propriedades dos materiais 

adesivos dentinários, é ainda insuficiente. Outros testes mecânicos devem ser realizados e diferentes 

concentrações de nanopartículas de HAP devem ser usadas com sistemas adesivos, a fim de avaliar seu 

desempenho. A partir disto, novos estudos com desenhos mais robustos e fidedignos à situação clínica poderão 

ser planejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Fotomicrografia de MEV da interface da resina composta (A), e espectro de EDS com picos 

referentes à presença dos elementos Si e Zr na superfície da resina (B), correspondentes à sua constituição 

inorgânica. 

3 Conclusões 
 

Considerando os limites do presente estudo, pode-se concluir que: 

- o sistema adesivo dentário modificado com nanopartículas de hidroxiapatita apresentou uma melhoria limitada 

na sua propriedade de resistência à adesão nas concentrações de 0,05 e 0,10 g/ml de HAP; 

- a análise das interfaces dente/sistema adesivo/resina composta mostrou maior quantidade de fraturas adesivas. 
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A eficiência dos materiais odontológicos é cada vez mais aprimorada e testada, buscando-se a 

produção de compósitos com propriedades biologicamente favoráveis e bom desempenho 

clínico. Este estudo modificou um sistema adesivo com nanopartículas de hidroxiapatita, 

avaliou e caracterizou o comportamento físico-mecânico das interfaces estabelecidas por ele e 

o substrato dentário. Os resultados obtidos constituem um recurso importante que, somados a 

outros experimentos in vitro e in vivo, contribuem para a elaboração de um prognóstico 

restaurador aceitável, sobretudo quando se considera as nanopartículas de hidroxiapatita uma 

opção de material promissor para a preparação de novos sistemas adesivos dentinários com 

propriedades superiores. 
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CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 

ADESÃO DE SISTEMAS POLIMÉRICOS DENTÁRIOS 

MODIFICADOS COM NANOPARTÍCULAS DE 

HIDROXIAPATITA 
 

 

Resumo  
 

Objetivo: Modificar um sistema adesivo polimérico com nanopartículas de hidroxiapatita 

como carga, caracterizá-lo e avaliar sua efetividade adesiva à estrutura dentária, usando resina 

composta como material restaurador. Método: Os terços médios das coroas de dentes pré-

molares humanos íntegros foram obtidas e cada coroa foi seccionada verticalmente, 

resultando em duas secções. Após inclusão na resina de poliéster e polimento, as secções 

foram divididas em dez grupos (n = 15), onde restaurações de resina composta foram 

simuladas com diferentes alternativas de adesão à estrutura do dente: (G1E e G1D) sistema 

adesivo convencional (SAC); (G2E e G2D) SAC modificado com HAP; (G3E e G3D) Primer 

modificado com HAP; (G4E e G4D) sistema adesivo monocomponente; (G5E e G5D) 

sistema adesivo autocondicionante. Os espécimes foram submetidos ao teste de 

microcisalhamento, e caracterizados através de microscopia de luz, microscopia eletrônica de 

varredura, espectroscopia de energia dispersiva de raios-X, difração de raios-X e 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier. Resultados: Houve diferença 

estatisticamente significativa (Kruskal-Wallis) entre os grupos (p<0,01) em ambas as 

superfícies dentárias. G3 apresentou os maiores valores de resistência à adesão em esmalte 

(64,40MPa, ±7,36) e em dentina (39,59 MPa, ±21,46), apresentando estabilidade e 

características similares aos seus materiais precursores. A análise das interfaces mostrou a 

presença de fraturas adesivas na maioria dos espécimes. Fraturas coesivas em esmalte foram 

encontradas em G2E, G3E, G4E e G3D. Conclusões: A resistência de adesão ao esmalte e à 

dentina do primer modificado com HAP do SAC foi maior que os demais compósitos. 
 

 

Significado clínico: Nanopartículas de HAP podem ser indicadas como uma opção de grande 

eficácia para a obtenção de um sistema adesivo que promova adesão química forte e 

duradoura à estrutura dentária, principalmente à dentina, minimizando a microinfiltração 

marginal e suas consequências clínicas indesejáveis. 

 

 

1. Introdução  

 

Na Odontologia almeja-se uma união química e micromecânica verdadeira do material 

restaurador à estrutura dentária, mesmo nas condições adversas de umidade e variações 

térmicas da cavidade bucal. 
1
 O desenvolvimento de agentes adesivos dentários produziu uma 

gama de compósitos, classificados de acordo com o tipo de condicionamento do tecido e o 

número de passos para sua aplicação, 
2, 3, e  4

 inferindo diretamente na resistência de adesão à 

estrutura dentária. 
5  

 

A união à dentina é mais complexa que ao esmalte, devido a sua natureza heterogênea, 

com maior conteúdo orgânico e água. 
6 

A dentina é um tecido que requer uma técnica úmida 

de adesão, já que é formada de componentes hídricos com morfologia distinta e variável. Esta 

característica exige sistemas adesivos com formulações cada vez mais hidrofílicas, na 

tentativa de melhorar a retenção mecânica dos compósitos à dentina. Ainda são escassos os 
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relatos do desempenho mecânico de sistemas adesivos anfifílicos que possam promover, além 

de união mecânica, uma união química forte e duradoura à dentina. 
7
 

Após a fotoativação, a aproximação de monômeros para estabelecer ligações cruzadas 

causa uma redução significativa do volume do compósito polimérico. O alto coeficiente de 

expansão térmica linear gera uma contração de polimerização que cria tensões internas e 

provoca a ruptura da interface de união. Esta é uma das principais causas para a formação de 

lacunas na interface dente-resina. 
5 e 8

 O tipo de falha que pode ocorrer entre a camada híbrida 

e a estrutura dentária ocasiona consequências clínicas consideráveis como, invasão bacteriana, 

desenvolvimento de cárie recorrente, sensibilidade dentinária e irritação pulpar. 
9 e 10

 

Nas últimas décadas, a busca por um material polimérico com capacidade adesiva às 

estruturas dentárias tornou-se um dos principais projetos de estudo. 
11

 Partículas de carga 

diversas foram acrescidas aos adesivos odontológicos para fortalecer o vínculo da força de 

união à estrutura dentária, diminuindo a contração de polimerização e aumentando o módulo 

de elasticidade da camada adesiva. 
12

 Recentemente, nanopartículas de carga 
13 -16 

, de modo 

especial nanoparticulas de materiais cerâmicos 
15 e 16 

, têm sido empregadas na formulação dos 

compósitos com o objetivo de melhorar propriedades físicas e mecânicas.  

Dos muitos minerais sintéticos estudados como substrato-suporte para desenvolvimento 

de novos materiais, a hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] é largamente empregada e considerada 

uma das cerâmicas mais biocompatíveis, devido à semelhança com os constituintes minerais 

dos ossos e dentes humanos. 
17

 Nanopartículas de hidroxiapatita foram empregadas para 

aumentar as propriedades mecânicas de resinas compostas, observando-se bioatividade e 

aderência desses compósitos à estrutura dentária. 
18

 Em relatos da literatura 
19

 a incorporação 

de hidroxiapatita em adesivos poliméricos também melhorou significativamente o grau de 

conversão dos monômeros e a taxa de polimerização. Assim, as nanopartículas de 

hidroxiapatita podem ser uma opção de material promissor para a preparação de novos 

adesivos dentinários com propriedades superiores. 

O objetivo do presente estudo é modificar um sistema adesivo dentário polimérico com 

nanopartículas de hidroxiapatita como carga, caracterizá-lo através de microscopia de luz, 

microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia dispersiva de raios-X, difração 

de raios-X e espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier e avaliar sua 

efetividade adesiva à estrutura dentária.  

 

2. Materiais e métodos 

 

Trabalho submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, sob protocolo número 186/10. 

 

2.1. Preparo das unidades experimentais 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado a partir de estudo piloto, considerando grau 

de confiança da amostra de 95% e poder estatístico desejado e estimado de 95%. O erro 

tolerável da amostragem foi de 4%, 
20

 estipulando-se um tamanho amostral de quinze. 

Sessenta dentes pré-molares humanos, íntegros e recém extraídos por indicação 

ortodôntica em grupos etários inferior a 21 anos foram selecionados e foram bem limpos e 

esterilizados em autoclave (Cristófoli Vitale, Cristófoli, Brasil) a 120ºC, pressão de trabalho 

de 1 kgf/cm
2
, durante 20 min. 

21
 Cada um dos dentes foi seccionado no seu sentido horizontal 

com disco de diamante em uma cortadeira metalográfica (ELSAW, Elquip, Brasil), obtendo-

se o terço médio da coroa do dente. Duas secções para teste foram obtidas, seccionando-se 

cada uma das partes da coroa do dente no seu sentido vertical (Fig. 1A). As secções foram 

incluídas em tubo de policloreto de vinila clorado (CPVC), (AMANCO, Brasil) com 2 cm de 

diâmetro e 1,5 cm de altura e preenchidas com resina poliéster. Em metade das secções 
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incluídas foram expostas superfícies de esmalte (Fig. 1B) e na outra metade superfícies de 

dentina (Fig. 1C).  Inicialmente, as superfícies expostas foram polidas com lixa de granulação 

400, em politriz e lixadeira metalográfica (PLF-DV, Fortel, Brasil) com arrefecimento 

constante. Em seguida, foi utilizada lixa de granulação 600 para simular a smear-layer. Os 

corpos de prova (cps) foram lavados e armazenados em água destilada, à temperatura de 37 ± 

1ºC em estufa (Fanem, Brasil), sendo distribuídos, aleatoriamente, em dez grupos (n=15), 

conforme Tabela 1. 

Com exceção dos G5E e G5D, o condicionamento das superfícies de esmalte e de dentina 

dos demais grupos foi realizado com ácido fosfórico a 37% durante 30 e 15 s, 

respectivamente, e foi seguido por lavagem pelo mesmo tempo.  

As superfícies de G1E e G1D foram secadas com papel absorvente. Uma fina camada de 

monômero hidrofílico (Tabela 1) foi aplicada com microbrush (Vigodent, Brasil), 

restritamente sobre as superfícies condicionadas, que foi secada, suavemente, durante 5 s para 

completa evaporação do solvente. Duas camadas consecutivas do monômero hidrofóbico 

(Tabela 1) foram aplicadas com microbrush, sem excesso, e submetidas a um leve jato de ar 

para favorecer o escoamento sobre a estrutura dentária. O monômero hidrofóbico foi 

fotoativado por 10 s. Em sequência, uma matriz metálica (1 mm de diâmetro e 2 mm de 

profundidade) foi posicionada sobre as superfícies de esmalte e de dentina dos cps, nas quais 

foram simuladas restaurações (Fig. 1B e 1C) com resina composta nanoparticulada FILTEK 

Z350 (3M Espe, Brasil) (Tabela 1) e fotoativadas por 40 s.  

As nanopartículas foram obtidas através da síntese de hidroxiapatita pela rota de 

precipitação por via úmida, tendo como precursores o hidróxido de cálcio e ácido 

ortofosfórico, com razão molar Ca/P fixada em 1,67, de acordo com Santos et al. 
22 

As 

nanopartículas de HAP foram pesadas numa balança analítica (Al 204, Mettler Toledo, Brasil) 

e misturadas ao monômero hidrofóbico e ao hidrofílico numa concentração de 0,10 g/ml, com 

auxílio de um agitador magnético (ARE, Velp Scientifica, Brasil), sob velocidade de 360 rpm 

durante 30 s.     

Em G2E e G2D e para G3E e G3D foram realizados os mesmos procedimentos dos 

grupos anteriores, porém usando o monômero hidrofóbico e o hidrofílico modificados com 

HAP, respectivamente. 

Em G4E e G4D duas camadas consecutivas do sistema adesivo monocomponente (Tabela 

1) foram aplicadas com microbrush sobre as superfícies de esmalte e dentina condicionadas. 

O sistema adesivo foi suavemente secado durante 5 s e fotoativado por 10 s.  

Nas superfícies condicionadas de G5E e G5D foi removido o excesso de água com papel 

absorvente. Uma camada do sistema adesivo autocondicionate (Tabela 1) foi aplicada com 

microbrush, restritamente sobre as superfícies, com ação por 20 s. Em seguida, o adesivo foi 

secado com jato de ar em alta pressão, durante 5 s, para completa evaporação do solvente. O 

adesivo foi fotoativado por 10 s.  

A resina composta nanoparticulada Z350 foi usada para confecção das restaurações em 

todos os demais grupos da mesma forma que em G1E e G1D. A utilização dos materiais 

seguiram rigorosamente todas as instruções dos respectivos fabricantes. Os materiais foram 

fotoativados utilizando a irradiação de luz de diodo (LED) Optilight LD Max (Gnatus, Brasil) 

no intervalo de 800 mW/cm², monitorada por radiômetro.  

Os cps foram armazenados durante 14 dias em água destilada a 37°C (± 1°C). 

 

2.2. Ensaio de resistência à adesão 

 

Após a secagem à temperatura ambiente durante 12 h, os cps foram submetidos ao teste de 

microcisalhamento em uma máquina universal de ensaios EZ Test (Shimadzu, Japão) com 

uma célula de carga de 200 Kgf à velocidade de 0,5 mm/min para mensurar a resistência à 
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adesão dos materiais. Para este ensaio foi utilizado um dispositivo circular metálico para a 

apreensão do espécime e fixação do conjunto. Um fio ortodôntico de 2 mm de espessura foi 

preso a uma base fixada na célula de carga posicionada na parte superior da máquina de 

ensaio (Fig. 1D), envolvendo a área mais próxima da base da restauração (Fig. 1E), o qual foi 

tracionado até a ruptura. O cálculo da resistência de união foi realizado automaticamente pelo 

software (Trapezium, versão 1.1.5, Shimadzu, Japão) do equipamento, que é geralmente 

medido como a carga aparente da falha dividida pela área da superfície. Os resultados obtidos 

foram transformados em MPa. 

  

2.3. Análise do padrão de fratura 

 

Após análise das áreas de fratura de todos os cps, através de microscopia de luz (ML) em 

estereomicroscópio (Stemi 2000C, Carl Zeiss, Canadá), com aumento de 15X, o tipo de falha 

ocorrido na interface dente/sistema adesivo/restauração foi classificado de acordo com 

Fowler, 
23

 com modificações: 1 - adesiva, fratura no sistema adesivo, monômero hidrofóbico 

presente na resina composta restauradora ou na estrutura dentária ou em ambos; 2 - coesiva 

em resina, fratura na resina composta restauradora, resina presente em ambos os lados do 

corpo de prova; 3 - coesiva em estrutura dentária, fratura no esmalte ou na dentina, tecido 

dentário presente em um dos dois lados restantes do corpo de prova; 4 - mista, presença de 

dois ou mais tipos de fraturas acima descritos. 
 

2.4. Caracterização dos materiais 

 

2.4.2. Microscopia eletrônica de varredura e Espectroscopia por dispersão de energia de 

raios-X 

As interfaces de fratura representativas dos cps de cada grupo foram cobertas com uma 

fina camada de ouro-paládio e analisadas através de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), no equipamento CS-3500 (Shimadzu, Japão). A análise elementar qualitativa dos cps 

foi realizada através de espectroscopia por dispersão de energia de raios-X (EDS) em 

espectrofotômetro CS3200 (Oxford, Inglaterra).  

 

2.4.3. Difração de raios-X  

Os compósitos desenvolvidos foram submetidos à difração de raios-X (DRX) no 

difratômetro RXD6000 (Shimadzu, Japão), com radiação monocromatizada KαCu (1,5406 

Aº) e tubo operacional com voltagem de 40 kV e corrente de 30 mA.  

 

2.4.4. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

Amostras dos compósitos desenvolvidos foram analisadas através de espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), pela técnica da reflectância total atenuada 

(ATR), (Nicolet 6700, Thermo Electron, USA). Espectros foram obtidos com 32 varreduras, 

no intervalo entre 675 à 4000 cm
-1

, com resolução de 4 cm
-1

 e unidades de absorbância (abs).  
 

2.5. Análise estatística 

 

Após a realização do teste de normalidade (Shapiro-Wilk), foi aplicado um teste 

estatístico não paramétrico (Kruskal-Wallis) para verificar diferenças entre os grupos, e em 

seguida o teste de Mann-Whitney para verificar diferenças intragrupos, utilizando o Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS para Windows, versão 17.0, SPSS Inc., USA).  

Para avaliar o tipo de falha ocorrida entre os diferentes grupos, foi aplicada análise 

descritiva dos dados, representada através de gráfico. 
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3. Resultados 

 

Os resultados estatísticos mostraram que houve diferença significante entre os grupos 

(p<0,05), quanto à resistência à adesão após ensaio mecânico em esmalte e em dentina 

(Tabela 2). 

Após microanálise no estereomicroscópio, fraturas adesivas foram observadas na maioria 

dos espécimes em ambas as superfícies dentárias. Maior número de fraturas coesivas em 

esmalte foi observado nos grupos com os sistemas adesivos modificados com HAP (G2E e 

G3E). No sistema adesivo monocomponente (G4E), além da presença de fraturas coesivas em 

esmalte, observou-se também fraturas mistas. Fraturas coesivas na estrutura dentinária foram 

observadas apenas no G3D (Fig. 2). 

As micrografias de MEV de amostras representativas dos espécimes analisados por ML 

mostraram uma fina camada do adesivo sobre a superfície do esmalte (Fig. 3A) e da dentina 

(Fig. 3B) na maioria das áreas de fratura dos remanescentes dentários, sugerindo o tipo de 

fratura adesiva. Espectros de EDS dessas superfícies em esmalte (Fig. 3A) e em dentina (Fig. 

3B) mostraram picos elevados de Cálcio (Ca) e Fósforo (P) correspondentes à estrutura 

dentária e picos de baixa intensidade de Silício (Si) correspondentes à carga inorgânica do 

sistema adesivo monocomponente. Fraturas coesivas no esmalte (Fig. 3C), na dentina (Fig. 

3D), na resina restauradora (Fig. E) e fratura mista (Fig. 3F) também foram observadas nas 

interfaces. Os espectros de EDS das fraturas coesivas no esmalte (Fig. 3C) e na dentina (Fig. 

3D) apresentaram picos de alta intensidade de Ca e P, enquanto o espectro de EDS de fratura 

coesiva na resina restauradora (Fig. 3E) mostrou picos de alta intensidade de Si e Zircônia 

(Zr) e de baixa intensidade de Ca. A fratura mista em esmalte (Fig. 3F) apresentou espectro 

com picos de Ca, P, Zr e Si. Picos de Ouro e de Paládio, provenientes da metalização dos 

materiais, também podem ser visualizados, entretanto não foram identificados nos espectros.  

A cristalografia das nanopartículas de HAP foi analisada pelos espectros gerados pela 

DRX. As informações obtidas foram comparadas com registros padronizados do banco de 

dados do Centro Internacional de Dados de Difração (JCPDS - International Centre for 

Diffraction Data, USA) para os materiais fosfatos de cálcio, sendo possível identificar o 

material como hidroxiapatita. Na análise qualitativa de DRX das nanopartículas de HAP, 

observou-se alto grau de cristalinidade. Nos difratogramas da Fig. 4A podem ser visualizados 

os picos de maior intensidade da fase Ca10(PO4)6(OH)2, característica da HAP, e a presença de 

grande quantidade de fase amorfa no adesivo do sistema adesivo convencional (G1) e no 

adesivo acrescido de HAP (G2). Os difratogramas da Fig. 4B mostraram HAP com a presença 

de picos cristalinos, monômero hidrofóbico do sistema adesivo convencional com 

características de material amorfo (G1) e o monômero hidrofílico modificado com HAP (G2) 

com fase amorfa e picos característicos da HAP. Um deslocamento pequeno dos picos da 

HAP (a) pode ser observado no difratograma do G3 (Fig. 4B). 

Nos espectros de FTIR (Fig. 5) observou-se que as bandas de absorção referentes aos íons 

PO4
-3

 da HAP apareceram no espectro no modo de vibração de estiramento (3) e foram 

evidenciadas em 1088, 1039 e 1032 cm
-1

; a banda referente a CO3
-2  

apresentou-se em 864 cm
-

1
. A presença de banda estreita em 3594 cm

-1
 foi observada na região correspondente às 

vibrações de estiramento de íons OH
-
 estruturais. O espectro de FTIR do monômero 

hidrofóbico do G1 apresentou bandas de absorção referentes ao Bis-GMA em 1250, 1297, 

1442, 1507, 1635, 1721 e 2962 cm
-1

 e a HEMA em 1639 cm
-1

 correspondente ao grupamento 

metacrilato (C=C), 1721 cm
-1

 a C=O e 1182 cm
-1

 a C-O. O espectro do monômero 

hidrofóbico modificado com HAP (G2) mostrou bandas de absorção similares ao do adesivo 

do G1, com pequena intensidade de absorção das bandas de fosfato da HAP. O monômero 

hidrofílico do G1, que contém HEMA, apresentou as mesmas bandas já descritas. Em G3, o 
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monômero hidrofílico modificado com HAP mostrou bandas evidentes da HAP, de 

grupamentos OH livres em 3243 cm
-1

 e bandas de absorção larga a partir de 3374 cm
-

1
 correspondentes aos grupamentos OH da HAP e HEMA. 

 

4.  Discussão 

 

Dentes pré-molares extraídos de indíviduos com idade inferior a 21 anos foram utilizados 

com intuito de evitar interferências de variáveis nos valores de resistência à adesão. 

Alterações fisiológicas resultantes do envelhecimento do tecido dentinário aumentam o grau 

de mineralização da dentina, aumentando sua espessura e reduzindo a permeabilidade. 
24

 

A inserção de partículas inorgânicas promoveu melhorias nas propriedades mecânicas dos 

polímeros, haja visto que os compósitos modificados com nanopartículas de HAP (G2 e G3) 

apresentaram os maiores valores de resistência à adesão em detrimento do material precursor 

G1, em ambas as superfícies dentárias. À medida que a fração volumétrica de matriz 

inorgânica aumenta, o vínculo da força adesiva é fortalecido, pois a diminuição da porção 

orgânica minimiza a contração de polimerização e aumenta o módulo de elasticidade da 

camada adesiva. 
11 e 25

 

Os menores valores de resistência à adesão encontrados em G2E e G2D em relação a G3E 

e G3D, respectivamente, podem estar associados à baixa conversão de monômeros durante o 

processo de fotoativação, ou seja, é determinado pela porcentagem de duplas ligações de 

carbonos (C=O) que foram quebradas e transformadas em ligações simples. 
26 

O resultado 

deste processo possui ligação direta com o comportamento de uniões adesivas ao substrato 

dentário. 
26 

A incorporação de nanopartículas de HAP ao monômero hidrofóbico pode ter 

dificultado a interação destas partículas por meio de ligações do tipo dipolo-dipolo com a 

estrutura dentária, bem como possibilitou uma maior formação de aglomerados de HAP. 

Estes, por sua vez, pode ter alterado o índice de refração dos feixes de onda do aparelho 

fotoativador às camadas adjacentes, alterando o grau de cura e diminuindo a formação de 

ligações cruzadas destes sistemas poliméricos, gerando polímeros com maior quantidade de 

monômeros livres, sendo mais susceptíveis à degradação. Outros fatores significativos foram 

a possibilidade dos aglomerados de nanopartículas de HAP terem obliterado os primas de 

esmalte e os túbulos dentinários, a dificuldade do escoamento do adesivo modificado com 

HAP e a diminuição da formação dos tags de resina, responsáveis pela retenção mecânica.    

O monômero hidrofílico pode ter atuado como um revestimento da carga inorgânica, 

possibilitando uma melhoria da ligação na interface da nanopartícula de HAP com a matriz 

resinosa do monômero hidrofóbico. 
27 

A impermeabilização da superfície da HAP aumenta a 

sua dispersão e minimiza a formação de agregados inorgânicos, 
27 

possibilitando também uma 

maior coesão dessas partículas com a estrutura dentária.  

O menor valor de resistência à adesão foi encontrado em G4D em relação a G1D, G2D e 

G3D, enquanto G4E apresentou o segundo maior valor de resistência à adesão. Uma das 

explicações para tal acontecimento deve-se à maior complexidade da união adesiva na 

dentina. 
28 

Outra provável explicação está relacionada com a secagem da dentina 

desmineralizada. O colapso das fibrilas colágenas e estabelecimento de pontes de hidrogênio 

entre elas pode ocorrer, contraindo e enrijecendo a malha de colágeno e levando à perda da 

configuração espacial tridimensional. Assim, há diminuição da permeabilidade dessa rede aos 

monômeros adesivos, o que leva à formação de uma camada híbrida menos espessa com 

selamento deficiente dos túbulos dentinários. 
29 e 30

 A combinação monômero/solvente em 

sistemas adesivos de aplicação determinada em maior número de passos deve possuir 

capacidade de quebrar as pontes de hidrogênio interpeptídicas e, assim, reexpandir a matriz 

dentinária, recriando os espaços interfibrilares da rede de colágeno colapsada para permitir a 

infiltração do monômero hidrofóbico. 
29 e 30
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A resistência de união, mensurado através do teste de microcisalhamento, variou com o 

tratamento da superfície dentária exposta. Comportamento inferior foi observado para os 

grupos G5E e G5D, nos quais foi usado o sistema adesivo autocondicionante, que remove 

uma camada micrométrica da superfície dentária. 
31, 32 e 33 

Uma desobstrução maior de prismas 

de esmalte e túbulos dentinários é verificada com o processo de condicionamento com ácido 

fosfórico, 
34

 como foi utilizado nos demais grupos experimentais, permiti um maior 

escoamento do monômero hidrofóbico, formando tags mais volumosos e mais profundos. 
32, 

33 e 34
 

A análise das superficies de fraturas dos cps através de ML identificou um número maior 

de falhas adesivas, o que pode ser justificado pela melhor distribuição de tensões na interface 

adesiva de pequenos espécimes, exigidos no ensaio de microcisalhamento. 
34

 Em G2E, G3E e 

G4E observa-se que ocorreu um número maior de fraturas coesivas na estrutura dentária. Tal 

fato justifica-se pelos maiores valores de resistência à adesão nestes referidos grupos com 

destaque para G2E e G3E, nos quais as nanopartículas de HAP podem ter interagido com a 

hidroxiapatita do tecido de esmalte, fortalecendo ainda mais a união adesiva.  

Em G3E e G4E ocorreu número significativo de espécimes cujo valor de resistência à 

adesão foi maior que a resistência à ruptura do fio ortodôntico utilizado no teste de 

microcisalhamento, impedindo a ocorrência de fraturas nos mesmos. Isto pode estar associado 

à presença de nanopartículas de HAP em G3E e de sílica em G4E, promovendo maior 

resistência de adesão. 

A capacidade de união à estrutura dentinária das nanopartículas de HAP é potencializada 

quando misturadas ao monômero hidrofílico, podendo justificar a ocorrência de fraturas 

coesivas em dentina no G3D. A relação entre carbonato e a apatita é de grande importância, 

uma vez que o carbonato aumenta a reatividade química da apatita, particularmente pelo 

aumento do produto da solubilidade e a taxa de dissolução. 
35

 

As consequências clínicas das falhas que podem ocorrer na interface dente/sistema 

adesivo dependem de onde ocorrem na interface da ligação. Somente se a falha ocorre entre a 

base da camada híbrida e a dentina subjacente pode possibilitar a desmineralização da dentina 

selada, proporcionando invasão bacteriana, sensibilidade dentinária e irritação pulpar. 
10

 

O teste de microcisalhamento foi utilizado neste estudo de acordo com as especificações 

da ISO 527-1 e 527-2 para determinação das propriedades dos materiais. 
36

 Imperfeições ou 

defeitos nas interfaces de união, como bolhas de ar, água ou solvente podem permitir o 

desenvolvimento de tensões locais durante o teste de união em áreas maiores. As fendas 

formadas podem rapidamente propagar e causar falhas. Em áreas menores, há menos 

imperfeições, suportando pressões mais elevadas antes da fratura. 
37

 A velocidade de 0,5 mm 

por minuto usado no teste foi também um fator importante para uma distribuição uniforme da 

força. O padrão ISO recomenda uma velocidade de pelo menos 0,45 mm/min a um máximo 

de 1,05 mm/min. 
38

 

As ligações entre a dentina e a resina são friáveis e tendem a falhar quando sujeitas aos 

vários tipos de tensões, tais como a que ocorre tipicamente na boca. É comum ocorrer desvios 

padrão de 30 a 40% em torno dos valores médios, como mencionado no TC106 ISO (TR 

11405) para a mensuração da resistência de união ao substrato dentário. 
38

 

A análise elementar por EDS das áreas de fraturas adesivas sobre o remanescente dentário 

identificou não só a Si da matriz inorgânica do monômero hidrofóbico, mas também Ca e P, 

provavelmente da estrutura do dente localizada abaixo desta fina camada. Uma grande 

quantidade de Ca e P foi observada na interface das fraturas do tipo coesiva na estrutura 

dentária, elementos químicos do tecido dentário, além de picos de Si, remanescentes 

característicos da matriz inorgânica dos monômeros hidrofóbicos usados. Nas fraturas 

coesivas em resina, além de Ca e P, foram encontrados picos de Zr e Si, componentes da 

resina composta restauradora.  Fraturas mistas são bem caracterizadas pela presença de 
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espectros com picos de Ca e P e de Zr e Si, elementos característicos do monômero 

hidrofóbico e da resina composta restauradora. Nas áreas de fraturas coesivas em esmalte e 

dentina de G3 observamos espectros com picos muito elevados de Ca e P provenientes da 

estrutura dentária e das nanopartículas de HAP incorporadas ao monômero hidrofílico do 

sistema adesivo.  

A análise qualitativa por difração de raios-X é um poderoso método de análise química, 

considerando que toda substância cristalina possui um modelo de difração e que a mesma 

substância sempre apresenta o mesmo modelo. 
39

 Assim, na análise dos difratogramas dos 

materiais estudados observou-se que a HAP apresentou picos padronizados, de acordo com 

relatos da literatura. 
20, 40 e 41

 A presença de grande quantidade de fase amorfa no monômero 

hidrofóbico do G1 deve-se à presença de HEMA e Bis-GMA como constituintes da sua 

matriz orgânica. A presença de halo grande da fase amorfa nos difratogramas, provavelmente 

suprimiram os picos padrão de DRX da HAP, que foi adicionada ao material como carga 

inorgânica na proporção de apenas 10% de sua carga total. Esta quantidade pequena de HAP 

já foi suficiente para aumentar ainda mais a viscosidade do monômero hidrofóbico que 

contém Bis-GMA, componente considerado viscoso devido à união intermolecular de 

hidrogênio, pela presença de dois grupamentos metacrilatos na sua molécula, assim como 

anéis aromáticos e grupamentos hidroxila. 
8
 A formação de aglomerados de nanopartículas de 

HAP no monômero hidrofóbico diminuiu seu escoamento e penetração na superfície 

condicionada de esmalte e dentina e, consequentemente, dificultou sua adesão.  

O monômero hidrofílico do G1 possui apenas HEMA na sua composição. Este monômero 

menos viscoso e com características de hidrofilicidade é considerado um agente de 

molhamento, que associado ao ácido polialcenóico e ainda ao álcool e água como solvente, 

facilita a penetração do adesivo na estrutura dentária. 
8 

Provavelmente, estes agentes 

permitiram a dispersão das nanopartículas de HAP, o que possibilitou a visualização de picos 

de baixa intensidade de HAP no difratograma do G3. A formação de uma nova fase detectável 

pelo método de caracterização usado não foi observada. Nos difratogramas dos monômeros 

hidrofóbico e hidrofílico modificados com HAP apresentam bandas de absorção 

característicos da HAP, observa-se também uma contribuição das nanoparticulas de HAP no 

espessamento da banda de absorção destes compósitos modificados, permitindo supor a 

ocorrência de ligações interatômicas fortes dos grupos funcionais e específicas presentes na 

constituição dos materiais. 
39

 

A estrutura molecular da HAP e dos compósitos desenvolvidos apresentou excitações 

vibracionais resultantes das ligações interatômicas fortes (ligações covalentes) dos grupos 

funcionais específicos presentes nos materiais. Os gráficos resultantes da energia absorvida 

pela amostra em razão do número de onda em que esta energia foi absorvida são 

representados pelo espectro de FTIR. 
42 

O perfil do espectro de FTIR de HAP mostrou 

concordância com espectros encontrados na literatura. 
20, 40 e 41

 No espectro de FTIR do 

monômero hidrofóbico modificado com HAP (G2) não se observou modificações evidentes 

da inclusão da HAP como seu constituinte inorgânico, mostrando-se com as mesmas 

características das bandas apresentadas pela presença do Bis-GMA 
41

 no monômero 

hidrofóbico. Ao contrário, o monômero hidrofílico modificado com HAP (G3) apresentou 

bandas de absorção de HEMA 
44

 e bandas de absorção mais intensas em 830 cm
-1

, 1044 cm
-1

 

e 1090 cm
-1 

pertencentes aos grupos de fosfato da HAP. Este fato somado à presença das 

bandas que identificaram grupamentos OH livres, provavelmente contribuiu para maior 

adesão desse compósito tanto ao esmalte quanto à dentina. 

O sistema adesivo convencional sem carga é um material de baixo custo e disponível no 

mercado odontológico, que modificados com nanopartículas de HAP processadas com 

reagentes acessíveis e por técnica simples, possibilita uma verdadeira união ao substrato 

dentário. Este trabalho possibilitou uma revisão do conhecimento cientifico e 
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desenvolvimento de compósitos poliméricos com adesão mais efetiva ao esmalte e, 

principalmente, à dentina. Além de instigar a realização de novas metodologias para 

confirmar ou refutar os resultados encontrados. 

 

4. Conclusões 

 

Considerando as condições experimentais deste estudo podemos concluir que: 

- a adição de nanopartículas de HAP no monômero hidrofílico do sistema adesivo 

convencional aumentou a resistência de adesão ao esmalte e à dentina;  

- a resistência de adesão à estrutura dentária do monômero hidrofóbico modificado com HAP 

do sistema adesivo convencional apresentou limitada melhoria;  

- a resistência de adesão à estrutura dentária do monômero hidrofílico com HAP do sistema 

adesivo convencional apresentou-se maior que aquela dos sistemas adesivos 

monocomponente e autocondicionante; 

- a maioria das fraturas ocorridas nas interfaces sistema adesivo/estrutura dentária dos 

compósitos foi do tipo adesiva, sendo que os grupos com presença da HAP na sua 

constituição apresentaram maior porcentagem de fraturas coesivas em esmalte; 

- os compósitos desenvolvidos apresentaram-se estáveis, com presença de fases 

cristalográficas e amorfas, bem como morfologia e estrutura química semelhantes aos seus 

materiais precursores. 

 

Agradecimentos 

 

Os autores agradecem ao Laboratório Multiusuário de Microscopia Avançada – LMMA 

(FAPEMIG-Processo CEX 112/10) do Departamento de Química/UFVJM pela obtenção dos 

espectros de DRX, ao Laboratório de Patologia do Departamento de Ciências 

Básicas/UFVJM e a CAPES, SECTES/FAPEMIG e CNPq pelo apoio financeiro. 

Referências 

1. Matos AB, Saraceni CHC, Jacobs MM, Oda M. Estudo de resistência à tração de três 

sistemas adesivos associados a resina composta em superfícies dentinárias. Pesquisa 

Odontológica Brasileira 2001; 15: 161-165. 

2. Van Landuyt KL, Snauwaert J, De Munck J, Peumans M, Yoshida Y, Poitevin A et 

al. Systematic review of the chemical composition of contemporary dental 

adhesives. Biomateriais 2007; 28: 3757-85. 

3. Inoue G, Nikaido T, Foxton MR, Tagami J. The acid-base resistant zone in three dentin 

bonding systems. Dental Materials Journal 2009; 28: 717-21. 

4. Sarr M, Kane AW, Vreven J, Mina A, Van Landuyt KL, Peumans M et al. Microtensile 

bond strength and interfacial characterization of 11 contemporary adhesives bonded to 

bur-cut dentin. Operative Dentistry 2010; 35: 94-104.  

5. Yoshikawa T, Wattanawongpitak N, Cho E, Tagami J. Effect of remaining dentin 

thickness on bond strength of various adhesive systems to dentin. Dental Materials 

Journal 2012; 31: 1033-1038. 

6. Suryakumari NB , Reddy PS , Surender LR , Kiran R . In vitro evaluation of influence of 

salivary contamination on the dentin bond strength of one-bottle adhesive systems. 

Contemporary Clinical Dentistry 2011; 2: 160-164. 

7. Garcia RN, Alvarez AEG, Dias CE, Mazaro MA, Firmo T, Stuker H, Giannini M. Bond 

strength of contemporary restorative systems to enamel and dentin. Revista Sul-Brasileira 

de Odontologia 2011; 8: 60-7.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suryakumari%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22090757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reddy%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22090757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Surender%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22090757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kiran%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22090757


40 

 

8. Peutzfeldt A. Resin composites in dentistry: the monomer systems. European Journal of 

Oral Science 1997; 105: 97-116. 

9. Cavalcante LM, Schneider LFJ, Silva LS, Bedran-Russo AK, Pimenta LAF. Efeito da 

ciclagem térmica na microinfiltração e microtração de restaurações de resina composta. 

Revista da Faculdade de Odontologia-UPF 2009; 14: 132-138. 

10. Perdigão J. Dentin bonding—Variables related to the clinical situation and the substrate 

treatment. Dental Material 2010; 26: 24-37. 

11. Sadat-shojai M, Atai M, Nodehi A, Khanlar LN. Hydroxyapatite nanorods as novel fillers 

for improving the properties of dental adhesives: Synthesis and application. Dental 

Materials 2010; 26: 471-482. 

12. Lohbauer U, Wagner A, Belli R , Stoetzel C, Hilpert A, Kurland HD, Grabow J, Müller 

FA. Zirconia nanoparticles prepared by laser vaporization as fillers for dental adhesives. 

Acta Biomaterialia 2010; 6: 4539-46. 

13. Ribeiro MA, Ferreira IX, Lima RP, Mariz ALA, Pompeu JGF, Silva CHV. The Insertion 

Technique’s Infl uence of composite resin on the microleakage in occlusal esthetic 

restorations. Revista Odontológica Clínico Científica 2010; 9: 345-348. 

14. Zhang H, Darvell BW. Mechanical properties of hydroxyapatite whisker-reinforced bis-

GMA-based resin composites. Dental materials 2012; 28: 824-830. 

15. Leitune VC, Collares FM, Trommer RM, Andrioli DG, Bergmann CP, Samuel SM. The 

addition of nanostructure hydroxyapatite to an experimental adhesive resin. Journal of 

Dentistry 2013. 

16. Akhavan A, Sodagar A, Motjahedzadeh F, Sodagar K. Investigating the effect of 

incorporating nanosilver/nanohydroxyapatite particles on the shear bond strength of 

orthodontic adhesives. Acta Odontologica Scandinavica 2013.     

17. Vandiver J, Dean D, Patel N, Bonfield W, Ortiz C. Nanoscale variation in surface charge 

of synthetic hydroxyapatite detected by chemically and spatially specific high- resolution 

force spectroscopy. Biomaterials 2005; 26: 271-283.  

18. Khan AS, Hassan KR, Bukhari SF, Ferranti W, Rehman iu SL. Structural and in vitro 

adhesion analysis of a novel covalently coupled bioactive composite. Journal of 

Biomedical Materials Research Part B 2012; 100: 239-248. 

19. Zhang Y, Wang Y. Hydroxyapatite effect on photopolymerization of self 

etching adhesives with different aggressiveness. Journal of Dentistry 2012; 40: 564-70. 

20. Jekel JF, Katz DL, Elmore JG. Epidemiology, biostatistics, and preventive medicine. 

Philadelphia: Elsevier, 2001.  

21. Jacques P, Hebling J. Influence of Autoclave Sterilization of Human Teeth on Dentin 

Bonding. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada 2006; 6: 09-13. 

22. Santos MH, Oliveira M, Souza LFP, Mansur HS, Vasconcelos WL. Synthesis control and 

characterization of hydroxyapatite prepared by wet precipitation process. Materials 

Research 2004; 7: 1-6. 

23. Fowler CS, Swartz ML, Moore BK, Rhodes BF. Influence of selected variables on 

adhesion testing. Dental Materials 1992; 8: 265-269. 

24. Perdigão J. Effect of Substrate Age and Adhesive Composition on Dentin Bonding. 

Operative Dentistry 2012; 38: 000-000. 

25. Liu Y, Tan Y, Lei T, Xiang Q, Han Y, Huang B. Effect of porous glass-ceramic fillers on 

mechanical properties of light-cured dental resin composites. Dental Materials 2009; 25: 

709-15. 

26. Boing TF, Gomes GM, Grande CZ, Reis A, Gomes JC, Gomes OMM. Evaluation of the 

degree of conversion of a composite resin using different surface treatments before final 

curing. Revista Dentística on line 2011; 10: 000-000. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lohbauer%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wagner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belli%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stoetzel%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hilpert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kurland%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grabow%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=M%C3%BCller%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=M%C3%BCller%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20624492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624492
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(ISSN)1552-4965/home
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(ISSN)1552-4965/home
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571212000693
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571212000693
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22445789
http://www.journaldatabase.org/journal/issn1519-0501
http://lattes.cnpq.br/2429953981167888
http://lattes.cnpq.br/4327695267566592
http://lattes.cnpq.br/3617697065989200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19131096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19131096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lei%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19131096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xiang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19131096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Han%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19131096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19131096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19131096


41 

 

27. Zhang H, Zhang M. Effect of surface treatment of hydroxyapatite whiskers on the 

mechanical properties of bis-GMA-based composites. Biomedical Materials 2010; 5: 

000-000. 

28. Poptani B, Gohil KS, Ganjiwale J, Shukla M.
  

Microtensile dentin bond strength of fifth 

with five seventh-generation dentin bonding agents after thermocycling: An 

in vitro study. Contemporary Clinical Dentistry 2012; 3: 167-171. 

29. Spazzin AO, Carlini Júnior B, Moraes RR, Mesquita MF. Bonding to wet and dry dentin: 

microtensile bond strength and marginal leakage. Revista de Odontologia da UNESP 

2008; 37: 91-96. 

30. Vaidyanathan TK, Vaidyanathan J. Recent advances in the theory and mechanism of 

adhesive resin bonding to dentin: a critical review. Journal of Biomedical Materials 

Research Part B: Applied Biomaterials 2009; 88: 558-78. 

31. Senawongse P, Harnirattisai C, Shimada Y, Tagami J. Effective bond strength of current 

adhesive systems on deciduous and permanent dentin. Operative Dentistry 2004; 29: 196-

202. 

32. Banks P, Thiruvenkatachari B. Long-term clinical evaluation of bracket failure with a 

self-etching primer: a randomized controlled trial. Journal of Orthodontics 2007; 34: 

243-51 

33. Montasser MA, Drummond JL, Roth JR, Al-Turki L, Evans  CA. Rebonding of 

orthodontic brackets. Part II, an XPS and SEM study. Angle Orthodontist 2008; 78: 537-

44. 

34. Manabe A, Kanehira M, Finger WJ, Hisamitsu H, Komatsu M. Effects of opacity and 

oxygen inhibition of coating resin composites on bond strength to enamel. Dental 

Materials Journal 2009; 28: 552-557. 

35. Elliot C. Structure and Chemistry of the Apatites and other Calcium Orthophosphates: 

Studies in Inorganic Chemistry 18. Elsevier Science, 1994. 

36. Arao T, Nakabayashi N. Effect of miniaturized dumbbell-shaped specimen to identify 

bonding of resin to bovine dentin. Journal Japanese of Dental Materials 1997; 16: 175-

181.  

37. Sano H, Shono T, Sonoda H, Takatsu T, Ciucchi B, Carvalho RM. Relationship between 

surface area for adhesion and tensile bond strength-Evaluation of a microtensile bond 

test. Dental Materials 1994; 10: 236-240. 

38. International Organization for Standardization. ISO/TC106 (TR 11405): Dental Materials 

- Testing of adhesion to tooth structure. 2003. 

39. Cullity BD, Stock SR. Elements of X-ray diffraction. New Jersey: Prentice Hall , 2001. 

40. Santos MH, Mansur HS. Low-cost processing technology for the synthesis of calcium 

phosphates/collagen biocomposites for potential bone tissue engineering applications. 

Materials Research 2007; 10: 431-436. 

41. Santos MH, Heneine LGD, Mansur HS. Synthesis and characterization of calcium 

phosphate/collagen biocomposites doped with Zn
2+

. Materials Science and Engineering 

C 2008; 28: 563-571. 

42. Paiva DL, Lampman GM, KRIZ GS, Vyvyan JR. Introduction to spectroscopy. Estados 

Unidos: Cengage Learning, 2009.  

43. Ficai M, Andronescu E, Ficai A, Voicu G, Vasile BS. Poly bis-gma/ha based hybrid 

composite materials. Buletin Ştiinţific. Universitatea Politehnica din Bucureşti 2011; 73: 

75-84. 

44.  Jafarzadeh Kashi TS, M. Erfan M, Watts DC. Effect of Water on HEMA Conversion by 

FT-IR Spectroscopy. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 

2007; 4: 123-129. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20876968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20876968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poptani%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23230355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gohil%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23230355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ganjiwale%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23230355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shukla%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23230355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaidyanathan%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18975378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaidyanathan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18975378


42 

 

Legenda  

Tabela 1 – Identificação dos grupos de estudo e os materiais usados com suas respectivas 

marcas comerciais, fabricantes e constituição orgânica e inorgânica.  

Tabela 2 – Valores da resistência de adesão ao esmalte e à dentina nos grupos dos materiais 

estudados e respectivas análises estatísticas. 

Figura 1 – Secções dentárias (A) incluídas em CPVC, mostrando exposição das superfícies 

de esmalte (B) e de dentina (C) com simulação da restauração de resina composta, dispositivo 

utilizado para a fixação do conjunto dente-resina poliéster na máquina universal de ensaio 

para o ensaio de microcisalhamento com o fio ortodôntico fixado ao dispositivo e à célula de 

carga na extremidade superior da máquina (D) para envolver a área mais próxima da interface 

da restauração e estrutura dentária durante o teste (E). 

Figura 2 – Representação gráfica do número de fraturas (%) dos espécimes dos grupos em 

esmalte (A) e em dentina (B), após microanálise por ML. 

Figura 3 – Micrografias de MEV e respectivos espectros de EDS de amostras representativas 

dos grupos experimentais, mostrando áreas de fratura adesiva  no esmalte: G2 (A) e na 

dentina: G3 (B); áreas de fratura coesiva  no esmalte: G2 (C) e na dentina: G3 (D); áreas de 

fratura coesiva em resina: G1 (E); e de fratura mista: G4 (F). 

Figura 4 – Difratogramas com os picos de maior intensidade da HAP, do monômero 

hidrofóbico do sistema adesivo convencional (G1) e do monômero hidrofóbico modificado 

com nanopartículas de HAP (G2) (A); difratogramas com os picos de maior intensidade da 

HAP, do monômero hidrofílico do sistema adesivo convencional (G1) e do monômero 

hidrofílico modificado com nanopartículas de HAP (G3) (B), mostrando picos característicos 

de HAP (a). 

Figura 5 – Grupamentos funcionais das moléculas de HEMA e Bis-GMA e do grupo fosfato 

da HAP (A); espectros de FTIR com as bandas de absorção no infravermelho referentes às 

ligações químicas dos grupamentos funcionais da composição da HAP, do monômero 

hidrofóbico do sistema adesivo convencional (G1), do monômero hidrofóbico modificado 

com nanopartículas de HAP (G2), do monômero hidrofílico do sistema adesivo convencional 

(G1) e do monômero hidrofílico modificado com nanopartículas de HAP (G3) (B); espectros 

de FTIR com as bandas de absorção no infravermelho referentes às ligações químicas dos 

grupamentos funcionais da composição da HAP, do monômero hidrofóbico do adesivo (G1) e 

do monômero hidrofóbico do adesivo modificado com nanoparticulas de HAP (G2) (C); 

espectros de FTIR com as bandas de absorção no infravermelho referentes às ligações 

químicas dos grupamentos funcionais da composição da HAP, do monômero hidrofílico do 

adesivo (G1) e do monômero hidrofílico do adesivo modificado com nanoparticulas de HAP 

(G3) (D). 
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Tabela 1 

 

 

          *E-Esmalte          **D-Dentina           

 

GRUPOS EXPERIMENTAIS (n = 15) 

G1E* 

  G1D** 

G2E  

G2D 

G3E 

G3D 

G4E  

G4D 

G5E  

G5D 

Ácido 

condicionante 

 

Ácido fosfórico 37% 

(3M ESPE) 

 

Ácido fosfórico 37% 

(3M ESPE) 

 

Ácido fosfórico 37% 

(3M ESPE) 

 

Ácido fosfórico 37% 

(3M ESPE) 

- 

 

Sistema adesivo 

 

 

 

 

Convencional 

1 -  Monômero hidrofílico 

  2 -  Monômero hidrofóbico 
 

AdperTM 

Scotchbond Multi-uso 

(3M ESPE) 
 

Matriz orgânica 

1-HEMA, ácido polialcenóico 

   Álcool e água 

2-Bis-GMA, HEMA, 

    Canforoquinona 
 

Carga inorgânica 
- 

 

Convencional 

1-Monômero hidrofílico 

2 -Monômero hidrofóbico  + 

HAP 
 

 

 

 

 

 

AdperTM 

Scotchbond Multi-uso 

(3M ESPE) 
 

 

 
 

Carga inorgânica 

Nanopartículas de HAP 

10% (volume) 

Convencional 

1 -  Monômero  hidrofílico + 

HAP 

2 -  Monômero hidrofóbico 
 

 

 

 

 

 

 

AdperTM 

Scotchbond Multi-uso 

(3M ESPE) 
 
 

 

 

Carga inorgânica 

Nanopartículas de HAP 

10% (volume) 

 

Monocomponente 

1 -  Monômero hidrofílico +  

Monômero hidrofóbico 
 

AdperTM 

Single Bond 2 

(3M ESPE) 
 

 

Matriz orgânica 

Bis-GMA, HEMA, 

dimetacrilato, ácidos 

poliacrílico e poli itacônico 

Álcool e água 
 

 
Carga inorgânica 

Sílica 

10% (volume) 

 

Autocondicionante 

1 - Ácido +  Monômero 

hidrofílico +  Monômero 

hidrofóbico 

 

GO! Single Dose  

(SDI) 

 

Matriz orgânica 

Não possui HEMA 

Flúor 

 

 

 
Carga inorgânica 

         (não encontrada) 

 

Resina 

composta 

Microhíbrida 

Filtek Z350 

(3M ESPE) 
 

Matriz orgânica 

Bis-GMA, Bis-EMA6, UDMA 

TEGDMA, PEGDMA 
 

Carga inorgânica 

Zircônia, Sílica 

63,3 % (volume) 

               Filtek Z350 

(3M ESPE) 

 

Filtek Z350 

(3M ESPE) 

 

Filtek Z350 

(3M ESPE) 

 

Filtek Z350 

(3M ESPE) 
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Tabela 2 

 

Grupo 

n = 15 

Resistência à adesão - MPa 

(DP) 
*
p<0,001 

**
Mann-Whitney 

G1E 

G2E 

G3E 

G4E 

G5E 

50,51 (8.04) 

60,69 (15,29) 

64,40 (7,36) 

63,28 (20,29) 

7,57 (3,32) 

A 

AB 

B 

BC 

D 

G1D 

G2D 

G3D 

G4D 

G5D 

23,89 (16,44) 

32,99 (16,06) 

39,59 (21,46) 

  13,27 (11,30) 

 6,60 (2,77) 

AC 

AB 

B 

CD 

D 

  *
Kruskal-Wallis 

**
 Letras iguais indicam não haver diferença estatisticamente  

significativa entre os grupos 
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Considerações Finais 

 
O aprimoramento dos sistemas adesivos promove melhorias significativas na prática 

odontológica, desde a introdução da técnica do condicionamento ácido da superfície dentária, 

modificando os conceitos de preparos cavitários e oferecendo novas alternativas de tratamento 

restaurador com preservação de estrutura dentária sadia. Devido a esta progressiva evolução 

tecnológica dos materiais poliméricos e as diferentes filosofias de condicionamento ácido e 

indicações de uso dos sistemas adesivos, tornou-se necessário a realização de estudos 

inovadores in vitro, que proporcionassem rápidas mudanças com relação à adesão destes 

compósitos aos tecidos dentais mineralizados. Busca-se assim, obter materiais que apresentem 

uma boa adesão físico-química à estrutura dentária e estabilidade dimensional, quando 

utilizados em condições diversas na cavidade bucal, minimizando a microinfiltração que 

induz o insucesso do tratamento. 

O desenvolvimento desta pesquisa ressaltou a possibilidade de uma adesão mais 

efetiva ao esmalte e, principalmente, à dentina de compósitos poliméricos, através da 

modificação de sua constituição com um material biocompatível com a estrutura dentária. O 

sistema adesivo convencional sem carga é um material de baixo custo e disponível no 

mercado odontológico, que modificados com nanopartículas de HAP processadas com 

reagentes acessíveis e por técnica simples, possibilita uma verdadeira união ao susbtrato 

dentário. 

Este estudo também promoveu uma revisão do conhecimento científico sobre as 

propriedades dos materiais e as possibilidades de sua caracterização por instrumentos com 

grande capacidade de análise. Além disso, instiga o desenvolvimento de novas pesquisas para 

confirmar ou refutar os resultados encontrados. Diferentes metodologias devem ser realizadas 

com o sistema adesivo modificado com nanopartículas de HAP, a fim de avaliar o seu 

comportamento físico-químico e biológico. 
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APÊNDICE A 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  O(A) Sr(a).___________________________ autoriza a utilização do seu dente extraído para 

instalação de aparelho ortodôntico na pesquisa intitulada CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DA RESISTÊNCIA À ADESÃO DE UM SISTEMA ADESIVO DENTÁRIO PROCESSADO 

COM NANOPARTÍCULAS DE HIDRÓXIAPATITA. A doação do dente não é obrigatória. Você 

também poderá desistir de participar a qualquer momento e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. 

 O objetivo é modificar um sistema adesivo dentário com nanoparticula de hidroxiapatita como 

carga, caracterizá-lo e avaliar sua efetividade de união à estrutura dentária, utilizando resina composta 

como material restaurador. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas na doação do dente extraído para instalação 

de aparelho ortodôntico e que depois da conclusão do trabalho será descartado em local adequado. 

As informações obtidas através dessa pesquisa poderão ser divulgadas em encontros 

científicos como congressos, ou em revistas científicas, mas não possibilitarão sua identificação. Desta 

forma garantimos o sigilo sobre sua participação. 

Declaro que entendi os objetivos do trabalho e a importância da minha participação para 

realização desta pesquisa.  

Nome: ____________________________________________________________                      

Assinatura do participante da pesquisa:__________________________________                                                       
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Rua da Glória 187 - Centro - Caixa Postal 38 

39.100-000 - Diamantina / MG  

 

Comitê de Ètica em Pesquisa da UFVJM. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 
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ANEXO B 

Descrição dos estilos MSWORD usados na Revista Matéria  

(Atenção: apenas a primeira letra da primeira palavra do título deve ser maiúscula, a das outras palavras deve ser minúscula, exceto 

em nomes próprios) 

*AUTOR, S.
I
, *AUTOR, T. 

II 

(Atenção: as referências de autor encontradas nos campos com *, ilustram que essas possuem o mesmo padrão da referência de 

autor da bibliografia)  

I
 Laboratório de Hidrogênio - Labh2 – PEMM/COPPE/UFRJ CP: 68505 – 21941-972, Rio de Janeiro, RJ. 

e-mail: materia@labh2.coppe.ufrj.br  
II
 Endereço dos Outros Autores 1 e 2 – Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ 

e-mail: outro.autor1@outros.autores.com ; outro.autor2@outros.autores.com  

(é necessário o e-mail de todos os autores) 

RESUMO 

A descrição seguinte detalha os estilos de formatação de texto usados no arquivo modelo da Revista 

Matéria (Arquivo_Modelo.dot), devendo ser usado em arquivos do MSWord, versão 6.0 ou mais recentes. 

No resumo sugere-se um número entre 200 e 300 palavras no total, evitando-se utilizar palavras 

repetitivas, deverá dar uma idéia geral do assunto tratado, metodologia, principais resultados e 

conclusões. 

Usar formato de parágrafo justificado para todo o texto e letras tamanho 10. Esta seção de “resumo” 

deverá existir apenas para artigos em português ou espanhol. 

Palavras chaves: MSWORD, estilos de diagramação, Revista Matéria. 

Description of used Styles MSWORD in the Revista Matéria 

ABSTRACT 

This text describes all styles present in template “Arquivo_Modelo.dot”, to be used with MSWord 6.0 or 

newer. This document begins with a general description of the format followed by a description of each 

style. A number between 200 and 300 words in the total for the abstract is suggested, preventing itself to 

use repetitive words. 

Keywords: MSWORD, format styles, revista Matéria. 

 

Introdução 

A introdução deverá apresentar o tema do trabalho realizado, justificando o interesse baseado na 

literatura. Ele deverá ainda apresentar os objetivos do artigo. 

Utilizar preferencialmente como estrutura geral a seguinte seqüência: 

1. Introdução; 

2. Materiais e Métodos; 

3. Resultados e Discussão; 

4. Conclusão; 

5. Agradecimentos; 

6. Bibliografia; 

7. Anexo. 

mailto:matéria@labh2.coppe.ufrj.br
mailto:outro.autor1@outros.autores.com
mailto:outro.autor2@outros.autores.com
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Materiais e Métodos 

Esta seção deverá descrever todos os materiais, procedimentos e métodos usados na parte 

experimental ou teórica do trabalho. 

Um ou mais anexos podem ser usados para descrever detalhes do arranjo experimental, de 

fabricação ou desenvolvimentos matemáticos usados no decorrer do trabalho. 

Alguns artigos podem incluir uma revisão bibliográfica entre a introdução e os materiais e métodos. 

 

Paginação 

Todo o texto deverá ser escrito em uma coluna com letras tamanho 10, tipo Arial, negrito e maiúscula, 

para título e subtítulos em minúscula, e todo o corpo de texto em Times New Roman. 

A Tabela 1 mostra as dimensões das margens e também o modelo preferencial de apresentação de tabelas. 

Tabela 1: Dimensões das páginas para todo o texto 

Nome Dimensão 

Papel A4 210 x 297 mm 

Margem 

superior 2,5 cm 

Margem 

inferior 2,5 cm 

Margem 

esquerda 3,0 cm 

Margem direita 2,5 cm 

Cabeçalho 1,25 cm 

Rodapé 1,25 cm 

Resultados 

Esta seção deverá apresentar todos os resultados obtidos com as informações necessárias para se verificar 

com segurança os valores medidos e correspondente significância. Muito embora os resultados possam ser 

apresentados juntos com a discussão do seu significado, é sugerido que uma profunda discussão, baseada 

em informações da literatura seja apresentada em uma seção separada. 

Cuidar para que na apresentação de todos os resultados experimentais tenha uma análise estatística, 

incluindo desvio padrão das medidas e barras de erro nos gráficos. 

Um ou mais anexos podem ser usados para mostrar detalhes dos resultados analisados que venham a 

tornar a seção sobrecarregada. 

Modelos de Formatação no MSWord 

Os estilos da Tabela 2 são os usuais para formatação dos artigos publicados na Revista Matéria. 
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Tabela 2: Resumo dos Formatos de cada Estilo 

Estilo Fonte Tam. Bold

Maius / 

minus

Espaço 

Anterior

Espaço 

Posterior

Próximo 

estilo Parágrafo

Autores

Times New 

Roman 10pt - - 6pt 6pt autores Centrado

Bibliografia

Times New 

Roman 10pt - - 12pt 0pt bibliografia

Esquerda, 

identação de 

1,27cm

Endereço

Times New 

Roman 10pt - - 6pt 6pt endereço Centrado

Equação

Times New 

Roman 10pt - - 12pt 12pt equação Tabulado

Figura e Figura + 

Bold

Times New 

Roman 10pt - - 12pt 24pt

figura e 

figura + bold Centrado

Título 1 ou 

Heading 1

Times New 

Roman 10pt Sim Todos 18pt 6pt normal

Esquerda, 

identação de 

0cm

Título 2 ou 

Heading 2

Times New 

Roman 10pt Sim Capital 18pt 6pt normal

Esquerda, 

identação de 

0cm

Título 3 ou 

Heading 3

Times New 

Roman 10pt - Capital 18pt 6pt normal

Esquerda, 

identação de 

0cm

Keyword

Times New 

Roman 10pt Sim - 6pt 0 Key word

Esquerda, 

identação de 

0cm, tab 0 e 2 

Linha

Times New 

Roman 2pt - - 6pt 0 linha Justificado

Normal

Times New 

Roman 10pt - - 0pt 0 normal Justificado

Palavra chave

Times New 

Roman 10pt Sim - 6pt 0 Key word

Esquerda, 

identação de 

0cm, tab 0 e 2 

Resumo Arial 10pt Sim Todos 18pt 6pt Texto

Esquerda, 

identação de 

0cm

Resumo_2 Arial 10pt Sim Todos 18pt 6pt Texto

Esquerda, 

identação de 

0cm

Tabela C

Times New 

Roman 10pt - - 0pt 0pt normal Centrado
Texto, Texto + 

Bold, Texto + 

Itálico

Times New 

Roman 10pt - - 0pt 0pt

Texto, Texto 

+ Bold, 

Texto + Justificado

Texto Tabela

Times New 

Roman 10pt - - 18pt 6pt texto tabela Centrado

Título

Times New 

Roman 14pt Sim - 6pt 6pt Titulo Centrado

Título Inglês

Times New 

Roman 14pt Sim - 6pt 6pt Resumo_2 Centrado  
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Figuras 

As figuras são apresentadas na revista Matéria com o título em negrito e a legenda posicionada após ela. 

Uma linha em brando poderá ser adicionada antes ou depois do objeto figura caso ela não possua limites 

suficientes nas bordas para garantir espaçamento do texto. 

 

 
 

Figura 1: Logomarca da Revista. 

Discussão 

Esta é a seção adequada do artigo para se adicionar conteúdo científico, pela análise dos resultados 

apresentados com o devido suporte da literatura e pelo modelamento e simulação de comportamentos e 

condições específicas. 

Equação 

Este estilo é usado para alinhar o objeto MS Equation e o seu respectivo número. Seu estilo é baseado no 

estilo “Texto”, com a diferença que ele apresenta uma dupla tabulação: a primeira para o objeto MS 

Equation, ajustada para a margem esquerda, e a segunda para a numeração de equação, ajustada para a 

margem direita. A tabulação é realizada por meio de uma tabela sem bordas e sem preenchimentos. O 

espaçamento entre linhas é simples; o espaço antes e depois é de 12 pt. É possível introduzir espaço entre 

parágrafos do mesmo estilo. Cada parágrafo seqüente possui o mesmo estilo. 

A seguir é fornecido um exemplo de utilização para equações. 

y ax b   
(

(1) 

Para inserir duas equações seguidas, pode-se copiar a tabela e colar na próxima linha ou posicionar o 

cursor no final da tabela (do lado de fora do limite direito) e digitar enter (nova linha), e uma nova linha 

da tabela será adicionada com o mesmo formato. 

Todas as equações deverão ser numeradas sequencialmente. 

Conclusões 

As conclusões deverão ser concisas e representar os aspectos mais importantes encontrados durante o 

desenvolvimento do trabalho reportado. Elas devem tentar apontar os avanços científicos e/ou 

tecnológicos e/ou teóricos efetivamente realizados. 
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Agradecimentos 

Nesta seção podem ser dados os créditos aos suportes recebidos no trabalho. 

Bibliografia 

A Revista Matéria utiliza referências numeradas: as citações dos trabalhos devem ser indicadas no texto 

pelo(s) sobrenome(s) do(s) autor(es) seguido(s) pelo número da referência entre colchetes, quando o(s) 

sobrenome(s) fizer(em) parte da frase. Caso contrário, apenas pelo número entre colchetes. Exemplos: 

 Para artigo com autor único: “... IESAN [2] mostraram que ...” ou “... foi mostrado [2] que...” 

 Para artigo com dois autores: “...IESAN e ABRAHAM [1] encontraram que ...” ou “... foi 

encontrado [1] ...” 

 Para artigo com mais de dois autores: ABRAHAM et al. [1] calcularam ...”  ou “... foi 

calculado [1] ...” 

 Para tema relativo a mais de um artigo “... o problema de radiação térmica foi tratado [8, 9] 

de acordo com ...” 

 

A lista de referêcias, ao final do artigo, deve fornecer ao leitor as informações precisas para facilitar 

qualquer consulta. Para citações feitas no corpo do texto, a expressão et al. é usada para todos os artigos 

que possuírem mais de dois autores. 

Diversas informações devem ser dadas de acordo com o tipo de publicação, como veremos a seguir, sendo 

que algumas delas devem ser em negrito. 

Além do(s) nome(s) do(s) autor(es), as informações que devem figurar são: 

Citações de livros 

título (itálico) 

edição (1ª, 2ª, ect. ) 

local 

editora 

ano da publicação 

 

Exemplo: 

[1] ABRAHAM, R., MARSDEN, J.E., RATIU, T., Manifolds, tensor analysis and 

applications, 2 ed., New York, Springer-Verlag, 1988. 

Citação de Artigos em Periódicos 

título do artigo, entre aspas 

nome do periódico (sem abreviações e em itálico) 

volume 

número 

páginas inicial e final do artigo, após a abreviatura pp. 

mês e ano da publicação 

 

Exemplo: 
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[2] IESAN, D., “Existence theorems in the theory of mixtures”, Journal of Elasticity, v. 42, n. 

2, pp. 145-163, Feb. 1996. 

Citação de Relatórios de Pesquisa 

título (itálico) 

In: identificação da procedência do relatório (só use “In” quando o relatório tiver mais de um trabalho) 

ano da publicação 

 

Exemplo: 

[3] GARRET, D.A., The microscopic detection of corrosion in aluminum aircraft structures 

with thermal neutron beams and film imaging methods, In: Report NBSIR 79-1434, National 

Bureau of Standards, Washington, D.C., 1977. 

Citação de Artigo em Anais 

título do artigo, entre aspas 

In: anais do congresso ... (iniciais em maiúsculo e em itálico) 

volume 

páginas inicial e final do artigo, após a abreviatura pp. 

local 

mês e ano da publicação 

 

Exemplo: 

[4] GURTIN, M.E., “On the nonlinear theory of elasticity”, In: Proceedings of the 

International Symposium on Continuum Mechanics and Partial Differential Equations: 

Contemporary Developments in Continuum Mechanics and Partial Differential Equations, 

pp. 237-253, Rio de Janeiro, Aug. 1977. 

Citação de Artigo em Congresso sem Publicação em Anais 

título do artigo, entre aspas 

nome do congresso (iniciais em maiúsculo e em itálico) 

número do artigo 

local 

mês e ano da publicação 

 

Exemplo: 

[5] BERNUSSI, A.A., IIKAWA, F., MOTISUKE, P., et al., “Photoreflectance 

characterization of δ-doped p-GaAs”, In: International Conference on Modulation 

Spectroscopy, 1286-32, San Diego, California, USA, 19-21 March 1990. 

Citação de Artigo em livro (série) 

título do artigo, entre aspas 
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In: título do livro (iniciais em maiúsculo e em itálico) 

volume 

título da série (itálico) 

editora 

páginas inicial e final do artigo, após a abreviatura pp. 

ano da publicação 

 

Exemplo: 

[6] COWIN, S.C., “Adaptive anisotropy: An example in living bone”, In: Non-Classical 

Continuum Mechanics, v. 122, London Mathematical Society Lecture Note Series, Cambridge 

University Press, pp. 174-186, 1987. 

Citação de Capítulo de Livro: 

título do capítulo, entre aspas 

In: editor do livro, editor ou editores 

título do livro (iniciais em maiúsculo e em itálico) 

edição 

capítulo 

local 

editora 

ano da publicação 

 

Exemplo: 

[7] EDWARDS, D.K. “Thermal radiation measurements”, In: Eckert, E.R.G., Goldstein, R.J. 

(eds), Measurements in Heat Transfer, 2 ed., chapter 10, New York, USA, Hemisphere 

Publishing Corporation, 1976. 

Citação de Tese 

título (itálico) 

grau M.Sc./ D.Sc. 

instituição 

local 

ano da defesa 

 

Exemplo: 

[8] PAES JUNIOR, H.R., Influência da espessura da camada intrínseca e energia do fóton na 

degradação de células solares de silício amorfo hidrogenado, Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1994. 

Citação de Referências de Páginas na Internet: 

nome do website 
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endereço eletrônico completo da informação citada 

data de consulta  

 

Exemplo: 

[9] REVISTA MATÉRIA, http://www.materia.coppe.ufrj.br. Acessado em setembro de 2004. 

Para informações adicionais, consultar as publicações citadas abaixo:  

ANÔNIMO (1989), NB-66: Referências Bibliográficas. Rio de Janeiro, ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

CAMARINHA, M., BRAYNER, S. (1993), Manual de normas técnicas de editoração: teses, 

monografias, artigos, papers. 2 ed., Rio de Janeiro, Editora UFRJ. 
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ANEXO D 

 

Guide for Authors – Journal of Dentistry  
http://www.elsevier.com/journals/journal-of-dentistry/0300-5712/guide-for-authors 

  
Editor-in-Chief 
Christopher D. Lynch 
School of Dentistry 
Cardiff University 
Heath Park, Cardiff, 
CF14 4NQ, UK 
Email: lynchcd@cardiff.ac.uk 

Editorial Office 
Elsevier Ltd 
Stover Court 
Bampfylde Street 
Exeter 
EX1 2AH, UK 
Tel: +44 (0) 1392 285879 
Fax: +44 (0) 1865 853132 
E-mail: JOD@elsevier.com 

The Journal of Dentistry is the leading international dental journal within the field of 
Restorative Dentistry. Placing an emphasis on publishing novel and high-quality 
research papers, the Journal aims to influence the practice of dentistry at clinician, 
research, industry and policy-maker level on an international basis. 

Topics covered include the management of dental disease, periodontology, 
endodontology, operative dentistry, fixed and removable prosthodontics, and dental 
biomaterials science, long-term clinical trials including epidemiology and oral health, 
dental education, technology transfer of new scientific instrumentation or procedures, 
as well clinically relevant oral biology and translational research. Submissions are 
welcomed from other clinically relevant areas, however, the Journal places an 
emphasis on publishing high-quality and novel research. 

Queries in relation to manuscript content should be directed to the Journal Editorial 
Office in the first instance. 

Submissions 

The requirements for submission are in accordance with the "Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals," Annals of Internal Medicine, 
1977, 126, 36-47. 

Authors are requested to submit their original manuscript and figures via the online 
submission and editorial system for Journal of Dentistry. Using this online system, 
authors may submit manuscripts and track their progress through the system to 
publication. Reviewers can download manuscripts and submit their opinions to the 
editor. Editors can manage the whole submission/review/revise/publish process. 
Please register at:http://ees.elsevier.com/jjod 

http://ees.elsevier.com/jjod
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Authors unable to submit online should contact the Editorial office: Matt Walmsley, 
Journal Manager, Journal of Dentistry, Elsevier, Bampfylde Street, Exeter, UK, EX1 
2AH. m.walmsley@elsevier.com TEL: +44 (0)1392 285879 Fax: +44 (0)1865 
853132. 

Contributions falling into the following categories will be considered for publication: 

- Original Research Reports: maximum length 6 printed pages approximately 

20 typescript pages, including illustrations and tables.  

- Review articles: maximum length 10 printed pages, approximately 33 

typescript pages, including illustrations and tables.  

- Short communication for rapid publication: maximum length 2 printed pages, 

approximately 7 typescript pages, including illustrations.  

- Letters providing informed comment and constructive criticism of material 

previously published in the Journal. 
All typescripts must be accompanied by a Permission Note. This is a letter signed by 
each author (not just the corresponding author), affirming that the paper has been 
submitted solely to Journal of Dentistry and that it is not concurrently under 
consideration for publication in another journal. Prospective authors should confirm 
that the submitted work, including images, are original. Authors are reminded that if 
included images (e.g. Tables and Figures) have been previously published may 
require copyright permission. 

Authorship: Only those persons who have made a significant contribution to the 
manuscript submitted should be listed as authors. The Editor-in-Chief expects that a 
manuscript should normally have no more than 6 authors, unless a case is made by 
the corresponding author within the article cover letter to include other authors. All of 
the named authors should have been involved in the work leading to the publication 
of the paper and should have read the paper before it is submitted for publication. 

Notes for Typescript Preparation 

The title page should contain the following information:  
- Title of paper  
- Short title  
- Name(s), job titles and address(es) of author(s) (no academic degrees necessary) 
- Name, address, telephone, fax and e-mail of the corresponding author  
- Up to 6 keywords 

Spelling: International English. 

Authors are urged to write as concisely as possible. 

The house style of Journal of Dentistry requires that articles should be arranged in 
the following order: Title, Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results, 
Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References, Tables, Figures. A cover 
letter should accompany the new manuscript submission, within which the authors 
should indicate the significance of the work being submitted in a statement no more 
than 100 words. A signedpermission note (details below) must also be included. 
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