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INTRODUÇÃO 

 Na odontologia atual os adesivos dentinários são amplamente utilizados devido à sua ampla 

aplicabilidade. Desde sua introdução, a formulação e mecanismo foram se aprimorando a fim de 

melhorar suas propriedades físicas, químicas e mecânicas, especialmente na dentina. Empresas e 

pesquisadores buscam desenvolver materiais com tecnologias cada vez mais simplificadas para tornar 

os protocolos clínicos mais rápidos e menos suscetíveis à falhas, além de garantir melhor união do 

material restaurador ao substrato dental (BUONOCORE, 1955; PASHLEY et al., 1993; ARINELLI et at., 

2016). 

Os sistemas adesivos são apresentados atualmente como convencional, autocondicionante e 

universal. Os sistemas convencionais estão disponíveis para o uso em três  ou dois passos clínicos, os 

quais ambos necessitam do condicionamento da estrutura dental previamente à sua aplicação, afim de 

se obter a remoção completa da smearlayer (VAN LANDUYT et al., 2007). Os sistemas 

autocondicionantes surgiram na década de 21 e estão disponíveis para uso  em dois passos ou em passo 

único, e como diferencial, possuem um monômero ácido em sua composição, dispensando o 

condicionamento ácido prévio e diminuindo o tempo de aplicação e, consequentemente, a sensibilidade 

pós operatória (DUTRA et al., 2018). Os sistemas universais podem ser utilizados por ambas as técnicas 

adesivas (convencional e autocondicionante), visto que possui em sua composição o monômero MDP, 

proporcionando adesão à vários tipos de substrato dental, como ao metal, cerâmica e dentina (ZAKAVI 

et al., 2019). 
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No sentido de melhorar as propriedades mecânicas dos sistemas adesivos foram surgindo 

diversas mudanças no protocolo de aplicação (LOGUERCIO et al., 2006; WEI et al., 2009; OSÓRIO et 

al., 2005; KING et al., 2005; VAN LANDUYT et al., 2006; HEREDIA et al., 2006; KARADAS & CAGLAR, 

2017). Com base nessas modificações propostas, a maioria dessas exige um aumento no número de 

etapas clínicas, tornando o processo mais sensível e suscetível a falhas.  

Em 2003, Pasquantonio e colaboradores desenvolveram um dispositivo chamado ElectroBond, 

o qual seria responsável por emitir uma corrente elétrica durante a aplicação do sistema adesivo sob a 

estrutura dentária, por meio do processo de iontoforese onde o fluxo de elétrons propulsiona os 

monômeros polares encontrados nos sistemas adesivos para o interior da superfície dentária 

desmineralizada. Esse protocolo seria capaz de melhorar a infiltração dos monômeros resinosos ao 

substrato dental, reduzir a taxa de sorção de água e a degradação das fibrilas de colágeno, aumentando 

a resistência de união do adesivo à dentina através da alteração das cargas superficiais e potencial de 

ligação do hidrogênio do substrato dentinário (TOLEDANO M et al., 2011 e TOLEDANO M et al., 2007; 

PASQUANTONIO et al., 2003). 

Visando a melhoria das propriedades proposta pelo uso de uma corrente elétrica durante a 

aplicação dos adesivos, foi desenvolvido pelo Laboratório de Materiais Dentários da Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba (FOP-UNICAMP) um dispositivo gerador de corrente elétrica, capaz de aferir 

a resistência elétrica do dente e um controlador de corrente, responsável por emitir a amperagem 

selecionada, o qual é composto por dois elétrodos, positivo e negativo. O uso do dispositivo além de não 

adicionar uma etapa a mais no protocolo restaurador, é também capaz de melhorar a resistência de 

união e qualidade da interface adesiva, melhorar a estabilidade da interface adesiva e que uma corrente 

elétrica de 50μA aplicada em toda a dentina é um modo seguro e resulta em melhor impregnação dos 

sistemas adesivos (GUARDA et al., 2020; BERTOLO et al., 2021; MACIEL et al., 2021). 

Diante do exposto, o objetivo do estudo será verificar a interferência da corrente elétrica na 

aplicação de sistemas adesivos universais quanto ao escoamento e espessura de película. 

 

METODOLOGIA 

O aparelho utilizado para geração da corrente elétrica neste estudo foi desenvolvido no 

Laboratório de Materiais Dentários da FOP-UNICAMP, composto por um dispositivo capaz de aferir a 

resistência elétrica do dente e um controlador de corrente elétrica, responsável por emitir a amperagem 

selecionada. 
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Delineamento experimental 

Unidade experimental Adesivos Odontológicos. 

Fatores em estudo 

 

- Sistemas adesivos universais (3 níveis): Adesivo Single Bond 

Universal, Adesivo Clearfil Universal Bond Quick e Adesivo 

OptiBond Universal. 

- Métodos de aplicação (2 níveis): convencional (sem corrente) e 

experimental (corrente elétrica). 

Variável de resposta - Escoamento 

- Espessura de película. 

 

 

Preparo das Amostras 

Cada um dos sistemas adesivos universais testados será aplicado seguindo as instruções do 

fabricante. Para aplicação com corrente elétrica (experimental), os adesivos serão manipulados por 10 

segundos dentro de uma matriz de inox, utilizando o polo positivo (pinça) com a amperagem previamente 

calibrada em 50µA. Para a aplicação convencional (controle) o procedimento será o mesmo, entretanto, 

o aparelho de transmissão de corrente elétrica será desligado (0µA). 

 

Escoamento 

 Para a análise de escoamento (n=5), serão utilizadas duas placas de vidro (Bioslide, Odeme, 

Luzerna, SC, Brasil) com passa de 15g cada uma delas, 5mm de espessura e tendo como área 200mm².  

A aplicação dos sistemas adesivos será realizada com o auxílio de pipeta graduada, 

proporcionando 0,05ml, o qual será depositado no centro da placa de vidro. Na sequencia, a segunda 

placa com as mesmas especificações será depositada sobre o adesivo. Afim de totalizar 120g, sobre o 

conjunto placa + adesivo, será acrescentada uma massa adicional de 105g, a qual será removida após 

10 minutos. Serão mensurados com o auxílio de um paquímetro digital (Digimess) os maiores e menores 

diâmetros obtidos, sendo necessária a repetição da análise em casos de diferenças de 1mm entre os 

diâmetros obtidos. 
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Espessura de Película 

 Para a análise de espessura de película (n=5), o conjunto de duas placas de vidro sobrepostas 

uma a outra serão mensuradas, afim de obtermos a espessura inicial (~10mm) com o auxílio de um 

paquímetro digital (Digimess, China).  

 Cada sistema adesivo será aplicado seguindo os métodos descritos acima (convencional e com 

corrente elétrica), onde serão proporcionados 0,05ml de cada material no centro de uma das placas de 

vidro. Posteriormente, a segunda placa será sobreposta ao adesivo e uma carga de 150 N será inserida 

sobre o conjunto. Passados 10 minutos do início da preparação dos adesivos, serão mensurados 

novamente a espessura final do conjunto adesivo + placas de vidro.  

 A espessura de cada adesivo será dada pela diferença obtida entre as espessuras mensuradas 

(inicial e final). 

 

Análise estatiśtica 

 Após as coletas dos dados, os mesmos serão submetidos a análise de normalidade e 

homogeneidade dos valores. Se os valores forem normais e homogêneos, será realizado teste estatístico 

paramétrico, caso contrário, um teste não-paramétrico será aplicado, ambos apresentando nível de 

significância (α=0.05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento, os testes de escoamento e espessura de película foram realizados e os dados 

obtidos, encaminhados para a análise estatística. Os resultados do projeto, discussão e conclusão serão 

finalizados até a entrega do Relatório Final, cumprindo as obrigações do programa. O projeto completo 

estará descrito no vídeo-poster exposto no XXX Congresso de Iniciação Científica. 
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