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RESUMO 

 

Ferreira, JV. Influência do sal de quaternário de amônio em um adesivo experimental: 

capacidade antimicrobiana e resistência ao cisalhamento [dissertação]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

Objetivo: Avaliar a capacidade antimicrobiana e a força de adesão de adesivos 
experimentais contendo monômeros derivados do sal de quaternário de amônio (QAS), 
em diferentes concentrações. Material e Métodos: Foram formados 4 grupos de acordo 
com o adesivo utilizado: G1 controle - Transbond XT como adesivo comercial; G2 – 
DMADDM (dimetilamino etilmetacrilato bromododecane) a 5%; G3 - DMAHDM 
(dimetilamino etilmetacrilato bromohexadecane) a 10% e o G4 - controle negativo com 
adesivo experimental sem adição de monômero. A atividade antimicrobiana foi avaliada 
em 24 discos de adesivo (n=6), por teste colorimétrico (MTT) em biofilme S. mutans após 
incubação por 48h a 37° em condições anaeróbicas, e ajustados em densidade óptica 
(DO). A força de adesão ao cisalhamento foi realizada em 40 dentes bovinos planificados, 
lisos e polidos (n=10). Após profilaxia e condicionamento ácido por 30 seg da superfície 
de esmalte planificada (superfície adesiva), os adesivos foram aplicados em única 
camada e foram confeccionados cilindros de cimento resinoso Transbond XT de 2x2mm 
com auxílio de uma matriz metálica cilíndrica bipartida. O ensaio de cisalhamento foi 
realizado em máquina universal de ensaios mecânicos (EMIC) com célula de carga de 
500 Kgf. Após o teste, o tipo de fratura e o índice de remanescente do adesivo (IRA) foi 
avaliado por dois examinadores calibrados. Resultados: A atividade antimicrobiana foi 
observada nos grupos G2 e G3 e não ocorreu esta redução nos grupos G1 e G4. A 
resistência ao cisalhamento encontrada foi 15,4 ±3,9 Mpa em G1, 15,1 ± 3,8 Mpa em G2, 
18,2 ± 6,5 Mpa em G3 e 18,8 ±4,8 Mpa em G4 sem diferença estatísticamete significativa 
entre eles(p>0,05). Em relação aos tipos de fraturas, os examinadores concordaram em 
100% das observações com exceção do grupo controle negativo. A concordância entre 
os examinadores  em relação ao IRA variou de 0,44 em G2 a 1,00 em G1. Não foram 
observadas fraturas coesivas no esmalte em nenhum dos grupos estudados.Conclusão: 

A incorporação de DMADDM a 5% e DMAHDM a 10% ao adesivo experimental resultou 
em ação antimicrobiana eficaz frente à atividade metabólica da S. mutans e sua adição 
não afetou os valores de força de adesão ao cisalhamento. Dessa forma, os agentes 
DMADDM e o DMAHDM nas concentrações estudadas podem ser promissores na 
inibição ou eliminação da mancha branca em pacientes ortodônticos, permitindo uma 
adesão adequada adesivo/dente ao movimento ortodôntico e sem ocorrência de dano ao 
esmalte após descolagem. Contudo, novos estudos in vitro são necessários para avaliar 
a citotoxicidade e a duração da atividade antibacteriana após envelhecimento desses 
monômeros. 
 
Palavras-chave: Ortodontia, adesivos, resistência ao cisalhamento, compostos de 

amônio quaternário, agentes antimicrobianos. 

 



ABSTRACT 

Ferreira, JV. Influence of the quaternary ammonium salt in an experimental adhesive: 

antimicrobial capacity and shear strength [dissertation]. Niterói: Fluminense Federal 

University, School of Dentistry; 2020. 

 

Objective: To evaluate the antimicrobial capacity and the adhesion strength of 

experimental adhesives containing monomers derived from the quaternary ammonium 
salt (QAS), in different concentrations. Material and Methods: 4 groups were formed 
according to the adhesive used: G1 control - Transbond XT as commercial adhesive; G2 
- DMADDM (5% dimethylamino ethyl methacrylate bromododecane); G3 - DMAHDM 
(10% dimethylamino ethylmethacrylate bromohexadecane) and G4 - negative control with 
experimental adhesive without adding monomer. Antimicrobial activity was evaluated on 
24 adhesive discs (n = 6), by colorimetric test (MTT) in biofilm S. mutans after incubation 
for 48h at 37 ° in anaerobic conditions, and adjusted in optical density (DO). The shear 
bond strength was performed on 40 flat, smooth and polished bovine teeth (n = 10). After 
prophylaxis and acid conditioning for 30 sec of the planned enamel surface (adhesive 
surface), the adhesives were applied in a single layer and 2x2mm Transbond XT resin 
cement cylinders were made with the aid of a split metallic cylindrical matrix. The shear 
test was performed in a universal mechanical testing machine (EMIC) with a 500 Kgf load 
cell. After the test, the type of fracture and the adhesive remnant index (ARI) were 
assessed by two calibrated examiners. Results: Antimicrobial activity was observed in 
groups G2 and G3 and this reduction did not occur in groups G1 and G4. The shear 
strength found was 15.4 ± 3.9 Mpa in G1, 15.1 ± 3.8 Mpa in G2, 18.2 ± 6.5 Mpa in G3 and 
18.8 ± 4.8 Mpa in G4 without statistically significant difference between them (p> 0.05). 
Regarding the types of fractures, the examiners agreed on 100% of the observations with 
the exception of the negative control group. The agreement between the examiners 
regarding the ARI ranged from 0.44 in G2 to 1.00 in G1. No cohesive enamel fractures 
were observed in any of the groups studied. Conclusion: The incorporation of 5% 
DMADDM and 10% DMAHDM into the experimental adhesive resulted in an effective 
antimicrobial action against the metabolic activity of S. mutans and its addition did not 
affect the values shear bond strength. Thus, the DMADDM and DMAHDM agents in the 
studied concentrations can be promising in the inhibition or elimination of white spot in 
orthodontic patients, allowing an adequate adhesive / tooth adhesion to the orthodontic 
movement and without damage to the enamel after detachment. However, further in vitro 
studies are needed to assess cytotoxicity and the duration of antibacterial activity after 
aging of these monomers. 
 

Keywords: Orthodontics, adhesive, shear strength, quaternary ammonium compounds, 

antimicrobial agents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O tratamento ortodôntico com uso de braquete colado diretamente ao esmalte 

dentário facilita o acúmulo de biofilme ao redor destes e dos materiais de colagem, 

aumentando o risco de lesão de mancha branca (LMB). O aumento de Streptococcus 

mutans (S. mutans) no biofilme aderido ao dente, na presença de sacarose, diminui o pH 

dando início ao processo de desmineralização, que ocorre por difusão de íon cálcio e 

fosfato para o biofilme, conduzindo à formação de LMB1. 

O controle das LMB depende da colaboração do paciente através da higiene oral 

adequada com controle mecânico do biofilme, uso de enxaguantes bucais fluoretados e 

controle da dieta. Entretanto, muitos pacientes, principalmente crianças e adolescentes, 

não conseguem obter uma higiene oral eficiente2. Estudos mostram que a prevalência 

dessas lesões varia de 25% a 60%, dependendo da população estudada3,4.  

Estratégias convencionais para a controle do biofilme, durante o tratamento 

ortodôntico têm sido propostas para enfrentar o desafio cariogênico e eliminar ou reduzir 

lesões iniciais de cárie nos pacientes ortodônticos5. A utilização de sistemas adesivos 

que contenham agentes antimicrobianos são métodos alternativos que auxiliam na 

prevenção de LMB de forma independente da colaboração do paciente e vem sendo 

recentemente estudados6,7.  

Muitos estudos vêm sendo conduzidos com o objetivo de avaliar a eficácia de 

diferentes tipos de materiais antibacterianos adicionados a sistemas adesivos8,9,10. 

Dentre os materiais antimicrobianos utilizados, a incorporação de monômeros derivados 

do sal de quaternário de amônio (QAS) aos sistemas adesivos tem se mostrado eficaz 

no desenvolvimento de materiais ortodônticos antibacterianos para resina de colagem 

ortodôntica de braquetes11, contenções linguais e cimentação de bandas7,9,12. 

Os QAS surgiram em 1993 como alternativa aos métodos convencionais 

antimicrobianos de adição de agentes solúveis ao material e sua posterior liberação13. 

Uma grande vantagem dos metacrilatos de quaternário de amônio (QAMs) é que eles 

são copolimerizados à resina, proporcionando assim uma capacidade antibacteriana14. 

Componentes de quaternário de amônio (QAC) são derivados dos sais de amônio que 
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estruturalmente possuem dois grupos ativos: o grupo QAC, que possui atividade 

antibacteriana, e o grupo metacrilato, que possibilita a sua copolimerização com 

monômeros atuais utilizados nos sistemas adesivos15. A ação dos QAMs normalmente 

está relacionada com a capacidade de causar a lise bacteriana inibindo o crescimento do 

biofilme16. 

A capacidade antibacteriana dos QAS se deve ao caráter anfipático (hidrofílicos e 

lipofílicos) que possibilita a fácil interação com a membrana e a sua carga positiva que 

confere características bactericidas permitindo romper a membrana celular bacteriana 

rápida e eficazmente resultando na morte da bactéria com extravasamento dos 

componentes intracelulares17. Dentre os sais de quaternário de amônio, se destacam o 

dimetilamino etilmetacrilato bromododecane (DMADDM)7,18,19,9 e dimetilamino 

etilmetacrilato bromohexadecane (DMAHDM)20-23. 

Os QAS são frequentemente combinados à outras substâncias na formação do 

sistema adesivo. Um estudo realizado com um agente de ligação contendo DMADDM 

combinado com nanopartículas de prata (NAg) e nanopartículas de fosfato de cálcio 

amorfo (NACP) mostrou que o agente apresentou um forte efeito antibacteriano, 

reduzindo a viabilidade do biofilme, a atividade metabólica e a produção de ácido lático24. 

De forma semelhante, a incorporação de 2-metacriloíloxietil fosforilcolina (MPC) ao 

sistema adesivo contendo DMAHDM-NACP reduziu significativamente a adesão 

bacteriana, a viabilidade do biofilme e a atividade metabólica25. 

Por outro lado, é importante salientar que a incorporação de agentes 

antimicrobianos não deve alterar as propriedades mecânicas e físicas dos materiais 

adesivos. Especialmente para a finalidade ortodôntica, a força de adesão desses 

materiais não pode ser afetada, uma vez que o movimento ortodôntico requer força ótima 

de adesão26. Estudos mostraram que a adição de QAS não interfere na força de 

adesão27,28.  No entanto outros estudos observaram menor força de adesão no sistema 

adesivo29 ou que a força de adesão poderia ser afetada negativamente de acordo com a 

concentração do monômero utilizado12.  

As propriedades físicas dos materiais podem ser alteradas de acordo com o 

número de moléculas, assim, dois grupos reativos nos extremos da molécula 

incorporados a sistemas adesivos são mais eficazes em manter as propriedades físicas 
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destes30. De outra forma quanto mais longa a cadeia de carbono da molécula e quanto 

maior a concentração, maior é a capacidade antimicrobiana, embora possa trazer algum 

prejuízo para as propriedades físicas dos materiais, o que precisa ser melhor 

estudado31,32,33. Em estudos recentes realizados em resina, a concentração de 5% do 

monômero DMADDM apresentou a menor degradação do material mantendo ainda as 

características antimicrobianas31,32, porém até o presente momento, estudos com estes 

monômeros em sistemas adesivos, especialmente para colagem de braquetes, ainda não 

foram realizados. Desta forma, investigar a adição desses monômeros nas 

concentrações de 5% e 10% pode trazer informações adicionais relacionadas a atividade 

antimicrobiana e sua influência na resistência ao cisalhamento dos sistemas adesivos. 

Ao avaliar a força de adesão através de testes, principalmente de cisalhamento 

podem ocorrer fraturas adesivas, quando a fratura se dá na interface adesivo/dente; 

coesiva no esmalte dentário quando acontece o rompimento do esmalte dentário, coesiva 

em resina ou mista, quando em um mesmo corpo de prova, há fratura adesiva e 

coesiva9,7. O tipo de fratura com danos a estrutura dentária é a coesiva no 

esmalte/dentina. A fratura adesiva, sem danos microscópicos ao esmalte, seria a mais 

favorável, entretanto, a fratura coesiva em resina/mista pode ser desejável, uma vez que 

permite a remoção do remanescente sem maiores danos ao esmalte39.  

Considerando que a LMB é uma condição frequente na ortodontia e adesivos 

antimicrobianos podem contribuir para a inibição da formação de biofilme ao redor de 

braquetes, torna-se relevante estudar agentes com propriedades antimicrobianas que 

não interfiram negativamente nas propriedades mecânicas. Além disso, existem 

diferentes tipos de agentes antimicrobianos, com vantagens e desvantagens em sua 

utilização na prática clínica e os estudos na ortodontia ainda são escassos. Outro aspecto 

é que não existe um consenso sobre qual o melhor monômero a ser adicionado aos 

sistemas adesivos34. Dessa forma, embora haja evidência da atividade antibacteriana de 

tais materiais em estudo in vitro, mais estudos devem ser conduzidos a fim de verificar a 

força de adesão e a capacidade antimicrobiana desses materiais em concentrações 

diferentes. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 Determinar a capacidade antimicrobiana, pela indução de biofilme e da 

viabilidade bacteriana de adesivos experimentais contendo os monômeros 

DMADDM a 5% e DMAHDM a 10%; 

 Avaliar a influência da incorporação de monômeros DMADDM e DMAHDM na 

força de adesão ao cisalhamento em sistemas adesivos experimentais. 

 Verificar a concordância inter-observadores na avaliação do remanescente 

adesivo na superfície e tipo de fratura após cisalhamento com os adesivos 

experimentais contendo os monômeros DMADDM a 5% e DMAHDM a 10%. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Síntese do adesivo antimicrobiano experimental 

 

 

Os monômeros antimicrobianos foram sintetizados usando a reação Menschutkin, 

previamente reportada14,30. Cada 2g do adesivo experimental foi sintetizado utilizando os 

componentes: ethyl-4-dimethylaminobenzoate (EDMAB) 0,018g, canforoquinona (CQ) 

0,0085g, e 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) 0,9g e bisfenol glicidil metacrilato 

(BISGMA) 1,1g. Para sintetizar os adesivos experimentais dos grupos que contém o 

quaternário de amônio, foram acrescentados 0,1g de DMADDM para 5% e 0,2g 

DMAHDM para obter 10% do sal35,36,37,38. 

 

 

3.2 Preparo dos espécimes para indução de biofilme 

 

 

Foram confeccionados 24 discos (4mmx2mm) de adesivo, com auxílio de um 

molde metálico. Para tal, no interior do molde metálico foi gotejado o adesivo e uma tira 

de poliéster e uma lâmina de vidro foram colocadas sobre o adesivo (Figura 1) para então 

ser realizada a fotopolimerização com o aparelho de luz de LED (LED Demi, Kerr, 

Wisconsin, USA) por 60 segundos com irradiância de 1400mW/cm2 testado com 

radiômetro (LED Radiometer, Demetron SDS Kerr, Wisconsin, EUA) 30. Os discos foram 

divididos em 4 grupos (n=6) de acordo com o adesivo utilizado em: G1: controle positivo: 

adesivo Transbond XT; G2: adesivo experimental contendo DMADDM a 5%; G3: adesivo 

experimental contendo DMAHDM a 10%; G4: controle negativo: adesivo experimental 

sem adição de monômero antimicrobiano. 
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Figura 1 – Preparo dos discos de adesivo 

 

 

3.3 Formação do biofilme 

 

 

Os discos de adesivo foram expostos à luz ultravioleta em um recipiente de fluxo 

laminar por 30 minutos para serem esterilizados. Nessa etapa, foi utilizado um biofilme 

maduro composto exclusivamente de S. mutans. Após este passo, foram colocados em 

poços de placas de culturas de células estéreis 

Isolado de American Type Culture Collection (ATCC25175, Fundação Oswaldo 

Cruz, Rio de Janeiro, Brazil) foi utilizado para indução de biofilme de S. mutans sobre os 

espécimes. Estes foram cultivados durante à noite em caldo cérebro coração (BHI, Difco, 

Sparks, MD, USA) a 37º C em condições anaeróbicas. O inóculo bacteriano foi ajustado 

para uma densidade óptica (DO) de 0,5 a 550nm de acordo com o padrão McFarland. A 

suspensão bacteriana foi diluída 1:100 e, em seguida, 10μL foram inoculados em cada 

poço em cultura média suplementada com 2% de sacarose30 e inoculadas sobre os 

espécimes e mantidos por 48h a 37ºC em condição microaeróficas. Durante os dois dias 

de formação do biofilme, o meio de crescimento foi trocado a cada 24h. Após um período 

de 48h de incubação, os espécimes foram lavados com água cysteine peptone para 

remoção de células e transferidos para uma nova placa estéril contendo 1.5ml de solução 

de água peptone suplementada com 0,2% de sacarose. Para permitir a formação de 

ácido, foram incubadas anaerobicamente por 3h a 37ºC. 
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3.4 Atividade metabólica da S. mutans 

 

 

Ao final da formação do biofilme, a atividade metabólica foi analisada pelo ensaio 

de redução de brometo de tiazolil azul de tetrazólio (MTT, Sigma Aldrich, St. Louis, MO, 

USA)33,25. O MTT é um ensaio colorimétrico que mede a redução enzimática de MTT de 

tetrazol amarelo à formazan púrpura. 

Os espécimes foram inseridos em microtúbulos contendo 1 ml de solução salina 

estéril (NaCl 0,85%) e agitados em 3 ciclos de 1 min para promover o desprendimento 

do biofilme da superfície dos espécimes. Em seguida, 100 µl de MTT (1 mg/mL em 

phosphate buffer saline(PBS)) foram  adicionados em cada microtubo e incubados a 37º 

C em condições anaeróbicas por 1h. Após este período, 100 µl of dimethylsulfoxide 

(DMSO) foram adicionados em cada microtubo e foram incubados por 20 min à 

temperatura ambiente no escuro e com agitação suave. Posteriormente, o conteúdo de 

cada microtubo foi transferido para placas para serem lidas num leitor de microplaca com 

absorbância de 540nm. A maior absorbância está relacionada à maior concentração de 

formozan, que indica maior atividade metabólica do biofilme33. Os resultados foram 

expressos em unidades de Densidades Óticas. 

 

 

3.5 Preparo da amostra  

 

 

Foram utilizados 40 dentes bovinos, recém-extraídos, limpos e armazenados em 

água destilada, sob temperatura ambiente até o momento de sua utilização. O critério de 

seleção constou da exclusão dos elementos que apresentavam, na superfície exposta do 

esmalte, quaisquer falhas grosseiras, tais como fraturas, rachaduras, hipocalcificações, 

passíveis de visualização a olho nu, sem auxílio de lentes de aumento e sem prévia 

aplicação de agentes químicos tais como peróxido de hidrogênio, álcool e formalina. 

Os dentes bovinos tiveram as raízes seccionadas na linha cervical com disco 

diamantado dupla face (KG Sorensen, Curitiba, Brasil), com auxílio de uma ponta reta 
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acoplada a um micromotor sob refrigeração constante. A face vestibular de todos os 

dentes foi lixada com lixa d’agua (3M) de granulação 400 e 600 sob refrigeração 

constante e com velocidade aproximada de 250 RPM na lixadeira Politriz. Esta 

planificação teve como objetivo uniformizar a smear layer, e obter uma superfície plana 

de esmalte com aproximadamente 6X6mm para realizar a adesão. 

Os dentes, com as faces vestibulares planificadas voltadas para a superfície de 

uma placa de vidro, foram envoltos por tubo cilíndrico de PVC de 25mm X 20mm, 

vaselinado em seu interior, quando então foi vazada uma resina poliestirênica (UC 2120). 

Assim, foram obtidos cilindros de resina contendo o dente bovino incluído com as 

superfícies vestibulares planificadas em esmalte voltadas para a porção mais externa do 

bloco (área de colagem). 

Após a polimerização da resina poliestirênica, os cilindros contendo os blocos de 

esmalte foram lixados e polidos novamente, com lixa de granulação 600 (3M) sob 

refrigeração constante na Politriz (DPU-10, Struers, Copenhagen, Denmark) para 

uniformizar a superfície até que a área plana de esmalte fosse exposta. Os corpos-de-

prova ficaram armazenados em água destilada até o início das colagens (cerca de 1 

semana). 

 

 

3.6 Procedimento adesivo 

 

 

Primeiramente, a profilaxia foi realizada com pedra-pomes (S.S. White, Juiz de 

Fora, MG, Brasil) livre de fluoreto e água, com taça de borracha (Viking KG Sorensen, 

Barueri, SP, Brasil) em baixa rotação por 15 segundos em todos os espécimes. Para 

cada grupo de 5 dentes foi utilizada uma taça. A lavagem foi realizada com jatos de 

água/ar da seringa tríplice, durante 30 segundos, de modo a remover toda a pasta e 

secagem, com ar da seringa tríplice por 10 segundos. Foram formados 4 grupos (n=10) 

que receberam adesivos diferentes, porém o mesmo cimento resinoso Transbond XT (3M 

Unitek, Monrovia, Calif) para a confecção dos cilindros: G1: controle positivo: adesivo 

Transbond XT; G2: adesivo experimental contendo DMADDM a 5%; G3: adesivo 
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experimental contendo DMAHDM a 10%; G4: controle negativo: adesivo experimental 

sem adição de monômero antimicrobiano. 

Em todos os espécimes, o esmalte foi condicionado com ácido fosfórico a 37% 

(Dentsply, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil) por 30 segundos, lavagem por 30 segundos 

e secagem por 20 segundos. Aplicação de uma única camada do adesivo com auxílio do 

microbrush, jato de ar para evaporar o solvente. Foi utilizada uma matriz metálica 

cilíndrica bipartida de 2x2mm para confecção dos cilindros com cimento resinoso 

Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Calif) (Figura 2), a aplicação da resina no interior 

da matriz foi realizada pelo mesmo operador em todos os espécimes da mesma forma 

que é feito na cavidade oral, não sendo mensurado a força aplicada sobre a área de 

esmalte planificada do dente bovino polimerização com aparelho polimerizado por luz de 

LED (LED Demi, Kerr, Wisconsin, USA) com intensidade de luz de 1400W/cm2 checado 

por (aparelho especificação) e polimerizado e por 10 segundos cada face (mesial, distal, 

incisal e cervical). Totalizando a fotoativação de 40 segundos39. 

 

 

Figura 2 - Matriz metálica cilíndrica 

bipartida de 2x2mm com cilindro de 

cimento resinoso Transbond XT 

 

 

3.7 Ensaio de resistência ao cisalhamento 

 

 

O ensaio de resistência ao cisalhamento foi realizado no total da amostra (n=40). 
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Para isso, os cilindros contendo o dente bovino foram fixados através de artefato próprio 

à máquina universal de ensaios mecânicos (EMIC, São José dos Pinhais, PR, Brasil). 

Utilizou-se célula de carga de 500 Kgf, que registrou as forças do ensaio utilizado para a 

realização do teste de cisalhamento, aplicado sobre a superfície vestibular do esmalte na 

direção inciso-cervical na junção adesiva com velocidade de 0,5mm/min até o momento 

de fratura (Figura 3). A força requerida para a remoção do acessório foi medida em 

Newton (N) e a força de adesão em Megapascal (Mpa). Os resultados foram obtidos com 

o auxílio de software TESC conectado à máquina universal de ensaios mecânicos EMIC.  

 

 

Figura 3 - Espécime submetido a 

ensaios de resistência ao cisalhamento 

 

 

3.8 Avaliação do Índice de Remanescente Adesivo (IRA) 

 

 

Após o ensaio de cisalhamento, as superfícies do esmalte foram avaliadas por 2 

examinadores treinados (TA e JV), de forma cega por meio do microscópio estereoscópio 

COLEMAN 15X a fim de determinar o tipo de fratura e o IRA. O treinamento foi realizado 

em amostra de uma pesquisa prévia39 sob orientação do professor orientador (MAT). O 

tipo de fratura foi avaliado podendo ser adesiva (interface esmalte/resina); coesiva em 

esmalte dentário (rompimento no esmalte); coesiva em resina e/ou mista (associação das 

fraturas adesivas e coesivas de acordo com o percentual da área envolvida). A Avaliação 
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do IRA foi realizada de acordo com as observações de menos da metade do adesivo 

remanescente na superfície e mais da metade do adesivo remanescente na superfície39.  

 

 

3.9 Análises estatísticas 

 

 

Foi realizada análise descritiva e as variáveis contínuas foram expressas em 

valores de média e desvio padrão e as variáveis categóricas expressas em n (%). A 

comparação dos valores de cisalhamento entre os grupos dos adesivos foi realizada por 

análise de variância (ANOVA) one-way com pós teste de Tukey. O poder do teste 

realizado foi avaliado pelo programa G*Power 3.  

A concordância entre os diagnósticos individuais dos examinadores foi realizada 

pelo cálculo do coeficiente kappa. O grau de concordância Inter observadores foi avaliado 

segundo os critérios propostos por Landis e Koch40, onde o grau de concordância (kappa) 

< 0 foi considerado ruim; 0,01 - 0,20 – fraco; 0,21 - 0,40 – regular; 0,41 - 0,60 – moderado; 

0,61 - 0,80 – forte; 0,81 - 1,00 - quase perfeito. 

 

 

4. RESULTADOS  

 

 

Após 48h de incubação foi observada uma redução da viabilidade celular tanto 

no grupo com adesivo experimental contendo DMADDM a 5% quanto no grupo adesivo 

experimental com DMAHDM a 10%. Não foi observada redução da viabilidade celular 

nos grupos controle negativo sem adição de monômero antimicrobiano e no controle 

positivo com Transbond XT (Tabela 1).  

A média e desvio padrão de cisalhamento máxima foi de 15,45 ±3,9 Mpa, 15,15 ± 

3,8 Mpa, 18,2 ± 6,5 Mpa e 18,8 ±4,8 Mpa nos grupos controle positivo adesivo Transbond 

XT, adesivo experimental contendo DMADDM a 5%, adesivo experimental contendo 

DMAHDM a 10% e controle negativo - adesivo experimental sem adição de monômero 
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antimicrobiano, respectivamente (Figura 4). Não foi observada diferença significativa 

entre os valores de cisalhamento entre os grupos (ANOVA; p>0,05). O poder do teste é 

influenciado pelo grau de significância e tamanho da amostra e no presente estudo foi de 

0,99.  

A tabela 2 apresenta a frequência de tipos de fratura, de índice de remanescente 

do adesivo observada pelos dois examinadores e a concordância entre as observações, 

considerando os quatro tipos de adesivos. Com relação ao tipo de fratura, os 

examinadores concordaram em 100% das observações em todos os grupos estudados, 

com exceção do grupo controle negativo (kappa=0,74). Não foram observadas fraturas 

coesivas no esmalte dentário em nenhum grupo estudado. Em geral todos os grupos 

apresentaram maior quantidade de espécimes com fratura mista e o grupo adesivo 

experimental contendo DMADDM a 5% apresentou somente uma fratura adesiva (Tabela 

2), além disso, apenas no grupo adesivo experimental contendo DMAHDM a 10% um 

espécime não sofreu cisalhamento.  

Com relação ao índice de remanescente do adesivo, no grupo controle positivo 

adesivo Transbond XT, ambos os examinadores observaram que todos os espécimes 

que sofreram fratura mista apresentaram  o IRA menor que 50%, no grupo com o adesivo 

experimental contendo DMADDM a 5% não houve concordância perfeita entre os 

examinadores, o primeiro examinador observou 7 espécimes com o IRA menor que 50% 

e 2 com IRA maior que 50% já para o segundo examinador  todos os 9 espécimes 

apresentavam IRA menor que 50%. No grupo do adesivo experimental contendo 

DMAHDM a 10% a análise do primeiro examinador mostrou 6 espécimes com IRA menor 

que 50% e somente 1 espécime com IRA maior que 50%, enquanto que o segundo 

examinador encontrou todos os espécimes com IRA menor do que 50%. No Grupo 

controle negativo sem adição de monômero antimicrobiano, o primeiro examinador 

observou que metade dos espécimes apresentou IRA maior que 50% (n=4) enquanto 

que o segundo examinador observou IRA maior que 50% em 6 espécimes e IRA maior 

que 50% em somente um espécime. A concordância entre os avaliadores no IRA variou 

de 0,44 no grupo experimental contendo adesivo DMADDM a 5% a 1,00 no grupo controle 

positivo Transbond XT (tabela 2). 
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Tabela 1: Atividade metabólica da formação de biofilme na superfície do esmalte após 

48h de incubação, medidas por MTT ensaio de redução.  

 

Densidade óptica 

(DO) 

Média Desvio Padrão 95% Intervalo 

Confiança 

Controle negativo 0,102ª 0,005 0,088-0,115 

Transbond XT 0,123ª 0,010 0,096-0,149 

DMADDM 5%  0,049b 0,005 0,034-0,063 

DMAHDM 10%  0,051b 0,008 0,029-0,072 

DMADDM: Dimetilamino Etilmetacrilato Bromododecane DMAHDM: Dimetilamino Etilmetacrilato 

Bromohexadecane. Valores medianos e intervalo de confiança (IC); Kruskal-Wallis; p> 0,05. Letras 

diferentes na mesma coluna mostram diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por ANOVA 

one-way. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Média de cisalhamento nos adesivos testados. Dados expressos em média e 

desvio padrão. Nenhuma diferença ocorreu entre os grupos (p<0.05)
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Tabela 2: Frequência de ocorrência de fraturas e IRA nos grupos analisados: 

 Controle Transbond XT DMADDM 5% DMAHDM 10% 

Variável Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 Ex1 Ex2 

Fratura 

 

 

        

  Fratura adesiva* 

 

 

 

 

2(20%) 3(30%) 3(30%) 3(30%) 1(10%) 1(10%) 2(20%) 2(20%) 

  Mista**  8(80%) 7(70%) 7(70%) 7(70%) 9(90%) 9(90%) 7(70%) 7(70%) 

  Sem cisalhamento 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1 (10%) 1(10%) 

Valor de kappa 0,74 1,00 1,00 1,00 

IRA***         

  IRA<50% 4(50%) 6(85,7%) 7(100%) 7(100%) 7(77,8%) 9(100%) 6(85,7%) 7(100%) 

  IRA>50% 4(50%) 1(14,3%) 0(0%) 0(0%) 2(22,2%) 0(0%)   1(14,3%) 0(0%) 

Valor de kappa 0,54 1,00 0,44 0,81 

Ex: examinador; IRA: índice de remanescente do adesivo. Concordância inter observadores obtida por teste Kappa. 

* Fratura adesiva 

         ** Fratura adesiva + coesiva em resina (após o cisalhamento, nenhum caso de fratura coesiva em esmalte e coesiva 

total em resina foram encontrados) 

        *** Porcentagem do IRA nas fraturas mistas 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo foram avaliadas a atividade antimicrobiana e a resistência ao 

cisalhamento de dois adesivos experimentais contendo DMADDM a 5% e DMAHDM a 

10%. Os principais achados desse estudo mostraram que ambos adesivos foram 

capazes de reduzir a viabilidade celular da S. mutans após 48h. Quanto à resistência ao 

cisalhamento, não houve alteração nas propriedades físicas dos adesivos, sendo 

possível observar uma maior prevalência de fratura mista e mais amostras com índice de 

remanescente do adesivo (IRA) menor que 50% na presença de ambos agentes 

antimicrobianos. 

A literatura aponta para diversos estudos que investigaram a ação desses 

monômeros de sais de quaternário de amônio em sistemas adesivos na redução da 

viabilidade celular do S. mutans avaliada a partir de teste colorimétrico MTT (Tabela 

3)9,18,20,19,21,23. Alguns estudos avaliaram a ação desses monômeros frente à atividade 

bacteriana com adição de um mesmo tipo de agente em diferentes concentrações a um 

adesivo comercial7,18,20,21. 

No presente estudo a adição de DMADDM a 5%, em um adesivo experimental, 

mostrou redução significativa na viabilidade celular da S. mutans após 48 horas de 

incubação. Melo e colaboradores7 testaram concentrações de 1,5%, 3% e 5 % de 

DMADDM adicionado a um adesivo comercial e observaram redução mais expressiva da 

atividade metabólica com a adição de DMADDM na concentração de 3% quando 

comparada as outras concentrações após incubação de 24h. Em outro estudo com a 

utilização do mesmo agente, mas com concentrações de 2,5% e 5%, foi observado que 

com a incorporação do agente a 5% a atividade antibacteriana sobre o biofilme maduro 

foi maior do que com a concentração de 2,5%. Além disso após 4h, 24h e 72 h de 

crescimento do biofilme reportaram que o crescimento bacteriano aumentou ao decorrer 

das horas no grupo controle, mas esse aumento foi menos expressivo na presença do 

agente antimicrobiano18. A ação antimicrobiana do DMADDM em adesivo comercial nas 

concentrações de 2,5% e 5% é modificada em função do tempo de incubação19. Foi 

observado que o DMADDM na concentração de 2,5% somente foi eficaz na redução da 
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viabilidade bacteriana após maior tempo de incubação (48h e 72h). Na concentração de 

5% a redução da atividade bacteriana foi efetiva já após incubação de 16h. É importante 

salientar que um tempo maior de incubação após as 48h não resultou em uma melhor 

ação antimicrobiana19. Esses achados corroboram com os resultados do presente 

estudo, onde um tempo de incubação de 48h combinado à concentração de 5% do 

agente foi eficaz na redução da viabilidade celular da S. mutans. 

Considerando a adição de mais de um agente antibacteriano, um estudo realizado 

com a combinação de Nitrato de prata (Nag) ao DMADDM a 5% em um adesivo 

comercial, mostrou uma redução significativa da atividade metabólica bacteriana quando 

o agente foi utilizado isolado ou combinado ao Nag, no entanto, após 48h de incubação 

a atividade metabólica da S. mutans foi menor na presença dos agentes combinados 

comparada à presença do DMADDM isolado, mostrando melhor resultado quando se 

utiliza mais de um agente antimicrobiano9.  

Poucos estudos investigaram a ação do agente DMAHDM sobre a viabilidade 

celular20,21. Na presente pesquisa, a ação do agente DMAHDM na concentração de 10% 

também foi eficaz na redução da viabilidade celular, entretanto, recentemente dois 

estudos investigaram a ação isolada desse agente e observaram que concentrações 

mais baixas são capazes de inibir o crescimento do biofilme bacteriano20,21.  

Concentrações de 1,5 e 3% de DMAHDM, incorporadas a um adesivo comercial e 

incubados por 24h apresentaram redução da atividade antibacteriana em comparação ao 

controle, sendo a concentração de 3% mais eficaz do que de 1,5% na redução da 

viabilidade bacteriana20. Além disso, em outro estudo utilizando concentrações de 

DMAHDM de 0,75%, 1,5%, 2,25% e 3% em dois momentos de incubação (48h e 72h), 

mostrou que após 48h a atividade metabólica do biofilme reduziu frente a todas as 

concentrações em comparação ao grupo controle. A partir da concentração de 1,5% 

quanto maior a concentração do agente menor a atividade metabólica e foi observada 

uma redução de cerca de 92,2% da atividade metabólica da S. mutans com a adição do 

agente na concentração de 3%21. Pouco ainda se sabe sobre a concentração ideal do 

agente antimicrobiano DMAHDM, considerando a sua cadeia de carbono mais longa 

(16C) comparada ao DMADDM (12C), é possível que em menores concentrações o efeito 

contra a ação bacteriana tenha a mesma ação antimicrobiana. 
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Até o momento só foi encontrado na literatura um estudo que avaliou a ação da 

combinação do DMAHDM em diferentes concentrações (2,5%, 5%, 7,5% e 10%) com 

nanopartículas de fosfato de cálcio amorfo (NACP)23.  Nesse estudo, a incorporação com 

até 7,5% foi eficaz na redução da atividade bacteriana e que quanto maior a concentração 

do agente, menor foi a atividade metabólica do biofilme. Além disso, de forma semelhante 

aos achados dos estudos descritos anteriormente, o agente DMAHDM na concentração 

de 3% foi o mais eficaz na redução da viabilidade celular apresentando uma diminuição 

mais expressiva da atividade microbiana23. 

Por outro lado, cabe ressaltar que a adição do agente antimicrobiano não deve 

afetar as propriedades físicas e mecânicas do adesivo, assim sendo, se faz necessário 

avaliar a resistência do adesivo ortodôntico, ou seja, a carga utilizada diretamente na 

interface dente/adesivo, pois a movimentação ortodôntica precisa de uma força ótima de 

adesão desses materiais para sua melhor efetividade que vai de 6 a 9 Mpa26. O teste de 

cisalhamento é um método simples, eficaz e bem utilizado que rompe a união esmalte-

adesivo, sendo utilizados para avaliar a força de adesão de braquetes ortodônticos41,42.  

A literatura aponta para diversos estudos que investigaram o efeito da adição de 

monômeros de sais de quaternário de amônio, especialmente o DMADDM e DMAHDM 

em sistemas adesivos comerciais sobre as propriedades físicas e mecânicas avaliadas 

pelo ensaio de cisalhamento (Tabela 4) 9,22,7,18,25,20,19. No presente estudo não foi 

observada diferença significativa entre os valores de tensão nos adesivos contendo 

DMADDM a 5% e DMAHDM a 10% comparado ao controle positivo e negativo, esses 

resultados estão de acordo com alguns estudos que mostraram que a adição de QAS 

não interfere na força de adesão do cisalhamento9,33,22,7,18,25,20,19.   

A resistência de união recomendada de um suporte convencional de aço 

inoxidável deve ser de pelo menos 6 a 9 MPa para permitir a adesão adequada adesivo/ 

dente26,43. No presente estudo, as forças de união ao cisalhamento variaram de 15,45 a 

18,8 MPa nos diferentes grupos, sem diferença entre os diferentes agentes e o controle 

negativo. Estudos utilizando os mesmos agentes incorporados ao adesivo ortodôntico 

comercial, relataram valores de resistência de união semelhantes ao observado no 

presente estudo7,20. No entanto, valores mais altos de força de cisalhamento já foram 

observados na literatura sem prejuízo na interface dente/adesivo9,22,18,19.  



27 
 

Foram utilizados dentes bovinos ao invés de dentes humanos na realização do 

presente estudo, sabe-se, portanto, que a força de adesão em esmalte bovino é, em 

média, de 21% a 44% menor que em esmalte humano44, no entanto alguns estudos vêm 

utilizando os dentes bovinos em substituição aos dentes humanos apesar do ensaio de 

cisalhamento não reproduzir perfeitamente o comportamento in vivo45. No ambiente 

bucal, uma combinação de cargas de tração, cisalhamento e torção são aplicadas e 

mudanças térmicas significativas, umidade, acidez e placa bacteriana complicam ainda 

mais a situação, que não pode ser idealmente simulada in vitro27. Cabe ressaltar que se 

os estudos in vitro forem realizados com o teste padronizado, eles podem ser mais 

confiáveis e gerar informações úteis para estudos futuros45. 

No teste de cisalhamento podem ocorrer fraturas adesivas, quando a fratura se dá 

entre o sistema adesivo e o dente; coesiva no material quando ocorre no interior do bloco 

de resina permanecendo aderido ao dente; coesiva no esmalte dentário quando acontece 

sobre a superfície dentária, removendo parte do dente e/ou mista, quando em um mesmo 

corpo de prova, há fratura no dente e na resina39,9,7. O sítio de fratura mais perigoso é a 

coesiva no esmalte, pois existe uma chance maior de acontecerem fraturas no esmalte 

dentário. A interface de fratura mais favorável para uma descolagem segura é a 

esmalte/resina, pois dessa forma não há danos ao esmalte e com isso facilita a remoção 

do material com a utilização da broca sem afetá-lo39.  

No presente estudo, não foram observadas fraturas coesivas no esmalte dentário, 

sendo observada maior frequência de fraturas mistas na presença dos agentes DMADDM 

à 5% e DMAHDM à 10% em comparação ao controle negativo e positivo, resultados 

semelhantes foram observados por outros estudos utilizando os mesmos agentes, mas 

com diferentes concentrações7,25. Esses resultados sugerem que os adesivos 

ortodônticos contendo DMADDM a 5% e DMAHDM a 10% não sofreram alterações 

significativas no processo de ligação, mantendo adesão semelhante ao adesivo 

comercial. 

Além da avaliação do tipo de fratura após o teste de cisalhamento, pode ser 

avaliado também a quantidade de adesivo remanescente, que é uma avaliação subjetiva 

onde examinadores capacitados utilizando um microscópio estereoscópio verificam 

quanto do adesivo fica no esmalte dentário39.  A avaliação do adesivo remanescente pode 
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ter como resultados as opções: nenhuma quantidade de adesivo remanescente no 

esmalte; menos da metade do adesivo restante no esmalte; mais da metade do adesivo 

restante no esmalte; e todo o adesivo restante no esmalte39. No presente estudo os 

examinadores poderiam assinalar somente IRA maior ou menor que 50% e ambos 

observaram em todos os grupos maior frequência de adesivo remanescente menor que 

50%.  Poucos estudos utilizando os agentes em questão avaliaram a quantidade de 

adesivo remanescente no esmalte após o teste de cisalhamento7,20. De forma contrária 

ao presente estudo, em ambos estudos, os examinadores observaram maior frequência 

de IRA maior que 50% tanto utilizando DMADDM à 3 e 5%7, quanto utilizando DMAHDM 

em concentrações até 3%20.  

Uma medida que avalia a qualidade dos resultados de uma avaliação subjetiva é 

a concordância intra e inter observadores. No presente estudo, a concordância inter-

observadores para tipo de fratura e IRA foi realizado pelo coeficiente Kappa46. 

Considerando o tipo de fratura os examinadores atingiram concordância que variou de 

forte à quase perfeita, sendo melhor nos sistemas adesivos contendo agentes 

antimicrobianos. Para o IRA, a concordância entre os examinadores teve maior variação, 

sendo moderada no grupo controle negativo e grupo experimental contendo adesivo 

DMADDM a 5% e quase perfeita no grupo experimental contendo adesivo DMAHDM a 

10% e no controle positivo Transbond XT.  

 Um ponto crítico do teste de adesão é a variável relacionada ao braquete.  No 

presente trabalho, a avaliação da força de adesão foi realizada na interface dente/adesivo 

sem acrescentar esta variável como comumente ocorre quando o ensaio de cisalhamento 

é realizado com braquetes11,28,42. Neste caso, acrescentam-se variáveis relacionadas ao 

tipo de malha e forma da base do braquete que poderiam alterar o resultado, gerando 

fraturas na interface braquete/cimento e causando viés à interpretação da real força de 

adesão atribuída ao adesivo em relação ao esmalte. De outra forma, clinicamente, esta 

variável está presente e, falhas nesta adesão, pode representar fratura adesiva entre 

braquete e adesivo e isto pode representar uma limitação desse estudo. Entretanto, a 

avaliação do ARI realizada por dois examinadores calibrados e de forma cega deve ser 

sempre recomendado para evitar erros e viéses. Além disso, novos estudos in vitro 

devem ser conduzidos com o objetivo de avaliar a citotoxicidade de tais adesivos 
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experimentais bem como seu desempenho em ensaios de cisalhamento utilizando 

braquetes e sofrendo envelhecimento de modo a simular as condições clínicas. 
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Tabela 3: Atividade antimicrobiana de sistemas adesivos contendo Dtilamino etilmetacrilato bromododecane (DMADDM) e 

Dimetilamino etilmetacrilato bromohexadecane (DMAHDM)  

Autores e 
ano 

Objetivo Agente 
antimicrobiano 

Concentrações do 
agente 

Principais resultados 

Cheng et 
al., 2013 

Incorporar DMADDM e 
nanopartículas de prata (NAg) 
em um primer e um adesivo, e 
investigar seus efeitos nas 
propriedades antibacterianas e 
dentinária 
 

 
DMADDM 

 
5% 

Foi observada uma redução significativa da 
atividade metabólica bacteriana quando o 
agente foi utilizado isolado ou combinado ao 
Nag, no entanto, após 48h de incubação a 
atividade metabólica da S. mutans foi menor 
na presença dos agentes em conjunto 
comparada à presença do DMADDM isolado. 
 

Melo et al., 
2014 

Desenvolver um novo adesivo 
ortodôntico experimental 
contendo DMADDM e investigar 
os efeitos microcosmos quanto 
ao biofilme e resistência de 
ligação ao esmalte. 
 

 
DMADDM 

 
0%, 1,5%; 3% e 5% 

 

A redução da atividade metabólica foi mais 
expressiva com a adição de DMADDM na 
concentração de até 3% quando comparada 
as outras concentrações após incubação de 
24h.  
 

Wang et al., 
2014 

Investigar o efeito antibacteriano 
de novos adesivos contendo 
diferentes frações de massa do 
DMADDM no biofilme de S. 
mutans em diferentes estágios. 
 

 
DMADDM 

2,5% e 5% A atividade antibacteriana sobre o biofilme 
maduro foi maior na concentração de 5% do 
que com a concentração de 2,5%. Além disso 
o crescimento bacteriano aumentou ao 
decorrer das horas do grupo controle, mas 
esse aumento foi menos expressivo na 
presença do agente antimicrobiano. 
 

Wu et al., 
2015 

Desenvolver um composto de 
autocura rachaduras, contendo 
DMAHDM para a função 
antibacteriana e nanopartículas 
de fosfato de cálcio amorfo 
(NACP) para remineralização. 

 
DMAHDM e 

NACP 

 
0%, 0,75%, 1,5%, 2,25% 

e 3% 

A incorporação de até 7,5% foi eficaz na 
redução da atividade bacteriana e quanto 
maior a concentração do agente menor a 
atividade metabólica do biofilme.  
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Continuação tabela 3: 

Autores e 
ano 

Objetivo Agente 
antimicrobiano 

Concentrações do 
agente 

Principais resultados 

Liang et al., 
2017 

Investigar o efeito da posição 
alterada dos grupos funcionais 
nas propriedades mecânicas, 
atividade anti-biofilme e 
biocompatibilidade da resina 
adesiva e estudar mecanismo 
antibacteriano do QAM para 
melhorar o desempenho do 
sistema adesivo modificado pelo 
QAM. 
 

 
 

DMADDM 

 
 

2,5%, 5% 

Em concentrações de 2,5% e 5% de 
DMADDM foi observada maior redução da a 
atividade metabólica do biofilme.  

Feng et al., 
2017 

 Desenvolver um adesivo 
ortodôntico antibacteriano para 
inibir a desmineralização e 
avaliar sua resistência ao 
cisalhamento e propriedades 
anti-biofilme 
 

 
 

DMAHDM 
 

 
 

0%, 1,5%, 3% 
 
 

Houve redução da atividade antibacteriana em 
comparação ao controle em todas as 
concentrações, sendo a concentração de 3% 
mais eficaz do que de 1,5% na redução da 
viabilidade bacteriana. 

Wang et al., 
2019 

 Desenvolver um composto 
bioativo contendo DMAHDM, 
investigar seus efeitos 
antibacterianos e supressão no 
crescimento de biofilme e 
investigar sua capacidade de 
modular a composição de 
espécies de biofilme  
 

 
 

DMAHDM 

 
 

0%; 0,75%, 1,5%, 2,25% 
e 3% 

Foi observada uma diminuição na atividade 
metabólica do biofilme com aumento da fração 
de massa de DMAHDM (p <0,05). DMAHDM 
causou uma mudança de espécie no biofilme, 
reduzindo a proporção de S. mutans 
cariogênico de 92,2% em compósitos 
comerciais, para 19,9% no compósito com 3% 
de DMAHDM. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabela 4: Força adesão de sistemas adesivos contendo Dimetilamino etilmetacrilato bromododecane (DMADDM) e 

Dimetilamino etilmetacrilato bromohexadecane (DMAHDM). 

Autores e 
ano 

Objetivo Agente 
antimicrobiano 

Concentrações do agente Principais resultados 

Cheng et al., 
2013 

Incorporar DMADDM e nanopartículas 
de prata (NAg) em um primer e um 
adesivo, e investigar seus efeitos nas 
propriedades antibacterianas e 
dentinária 
 

 
DMADDM 

 
5% 

A incorporação do 
DMADDM e NAg no primer/ 
adesivo não afetaram 
adversamente a resistência 
adesiva da dentina. 

Melo et al., 
2014 

Desenvolver um novo adesivo 
ortodôntico experimental contendo 
DMADDM e investigar os efeitos 
microcosmos quanto ao biofilme e 
resistência de ligação ao esmalte. 
 

 
DMADDM 

 
0%, 1,5%; 3% e 5% 

A adição de DMADDM na 
concentração de até 3% 
não comprometeu a ligação 
do esmalte quando 
comparada as outras 
concentrações após 
incubação de 24h.  
 

Wang et al., 
2014 

Investigar o efeito antibacteriano de 
novos adesivos contendo diferentes 
frações de massa do DMADDM no 
biofilme de S. mutans em diferentes 
estágios. 
 

 
DMADDM 

 

2,5% e 5% 

A incorporação do 

DMADDM no adesivo não 

afetou adversamente a 

força de união dentária. 

Wu et al., 
2015 

Desenvolver um composto de autocura 
rachaduras, contendo DMAHDM para a 
função antibacteriana e nanopartículas 
de fosfato de cálcio amorfo (NACP) 
para remineralização. 
 

 
DMAHDM 

 
0%, 0,75%, 1,5%, 2,25% e 3% 

A incorporação de até 7,5% 

não afetou as propriedades 

mecânicas.  

Liang et al., 
2017 

Investigar o efeito da posição alterada 
dos grupos funcionais nas 
propriedades mecânicas, atividade 
anti-biofilme e biocompatibilidade da 
resina adesiva e estudar mecanismo 
antibacteriano do QAM para melhorar o 
desempenho do sistema adesivo 
modificado pelo QAM. 

 
DMADDM 

 
2,5%, 5% e 10% 

 O adesivo contendo 
DMADDM não afetou a 
força de adesão. 



33 
 

6. CONCLUSÃO 

 

 

 A incorporação de DMADDM a 5% e DMAHDM a 10% ao adesivo 

experimental resultou em uma ação antimicrobiana eficaz frente à atividade 

metabólica da S. mutans.   

 A adição dos agentes não afetou os valores de cisalhamento, sendo 

observada boas condições de força de adesão entre os adesivos e o 

esmalte dentário.  

 Os agentes DMADDM e o DMAHDM nas concentrações estudadas podem 

ser promissores na inibição ou eliminação da mancha branca em pacientes 

ortodônticos, permitindo uma ligação durável do adesivo/dente sem 

ocorrência de dano ao esmalte.  

 Novos estudos in vitro são ainda necessários para determinar as melhores 

concentrações desses agentes frente à atividade antibacteriana e 

citotoxicidade. 
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