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“...sem expectativas e esperança, sem 

aspirações, não pode haver progresso. 

Alguma esperança é essencial. Portanto, 

descobrir o perfeito equilíbrio não é fácil. É 

preciso avaliar cada situação em si.” 

Dalai Lama 



  

RESUMO 

 

ASSAD-LOSS TF. Adesivo Experimental Para Colagem Ortodôntica Contendo 

Monômero De Quaternário De Amônio. [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

As lesões de mancha branca são consequências comuns e esteticamente 

desagradáveis do tratamento ortodôntico devido à dificuldade de higienização ao 

redor dos acessórios colados ao esmalte dentário que facilitam o acúmulo de biofilme 

bacteriano. Um sistema adesivo com propriedades antimicrobianas pode ser um 

auxiliar interessante na prevenção da mancha branca em pacientes submetidos ao 

tratamento ortodôntico. Objetivo: Comparar adesivos experimentais para colagem 

ortodôntica contendo dois tipos de monômeros de metacrilatos contendo sais de 

amônio quaternário com cadeias de 12 carbonos, DMADDM e com cadeia de 16 

carbonos, DMAHDM, em diferentes concentrações ao adesivo Transbond XT e ao 

adesivo experimental sem adição de monômero. Material e Método: A fase 1 do 

estudo comparou adesivos experimentais contendo os monômeros DMADDM a 5% e 

DMAHDM 10% em relação a atividade antimicrobiana, a resistência de união ao 

cisalhamento imediatamente e após 6 meses de armazenamento em água, o grau de 

conversão e a citotoxicidade contra queratinócitos. A fase 2 comparou a atividade 

antimicrobiana, o grau de conversão e a citotoxicidade contra queratinócitos e 

fibroblastos gengivais dos monômeros DMADDM a 1, 2.5 e 5% e DMAHDM a 1, 2.5 e 

5% adicionados ao adesivo experimental. Ambas as fases compararam os adesivos 

experimentais a um adesivo ortodôntico comercial (Transbond XT) e ao adesivo 

experimental sem adição de monômero. Resultados: A adição de DMADDM a 5% e 

DMAHDM a 10% ao adesivo experimental não alterou a resistência de união dos 

adesivos experimentais que permaneceu adequada a colagem ortodôntica (12,9 MPa 

a 15,2 Mpa) mesmo após 6 meses de armazenamento em água (22,3 MPa a 23,6 

Mpa); não alterou o grau de conversão (valores acima de 70%) quando comparado 

ao adesivo comercial, porém, a viabilidade celular foi inferior a 50% nos adesivos 

experimentais. Na fase 2 a atividade antibacteriana contra formação de biofilme foi 

observada apenas no grupo do adesivo experimental contendo DMAHDM a 5%; a 

incorporação dos 2 monômeros em todas as concentrações não influenciou no grau 

de conversão dos adesivos experimentais; a citotoxicidade contra queratinócitos foi 



  

alta para todas as concentrações de ambos os monômeros embora a viabilidade 

celular tenha sido superior a 70% no ensaio de citotoxicidade contra fibroblastos 

gengivais. Conclusão: Os monômeros nas concentrações testadas nas duas fases 

do estudo não alteraram as propriedades mecânicas e físicas testadas. A viabilidade 

de queratinócitos foi inferior a 70% em todos os grupos experimentais nas duas fases 

enquanto todas as concentrações testadas na fase 2 proporcionaram viabilidade dos 

fibroblastos superior a 70%. O monômero DMAHDM apresenta atividade 

antibacteriana na concentração de 5% e não é citotóxico aos fibroblastos gengivais. 

Contudo, mais estudos são necessários para esclarecer a duração do efeito 

antimicrobiano e a prevenção de lesão de cárie após colagem de bráquetes.  

 

 

Palavras-chave: adesivo, citotoxicidade, antibacterianos, ortodontia, metacrilatos 



  

ABSTRACT 

 

 

ASSAD-LOSS TF. Experimental Adhesive for Orthodontic Bonding Containing 

Ammonium Quaternary Monomer. [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

White spot lesions are a common and aesthetically undesirable consequence of 

orthodontic treatment due to cleaning difficulty around bonded accessories to tooth 

enamel that promotes biofilm bacterial accumulation. An antibacterial adhesive can be 

a valuable aid in preventing white spot in patients undergoing orthodontic treatment. 

Objective: To compare experimental adhesives for orthodontic bonding containing two 

types of quaternary ammonium methacrylate monomers, DMADDM and DMAHDM in 

different concentrations. Material and Method: Phase 1 of the study consisted of 

comparing experimental adhesives containing the monomers DMADDM 5% and 

DMAHDM 10% in relation to the antibacterial activity and the shear bond strength 

immediately and after 6 months of water aging and degree of conversion and 

cytotoxicity against keratinocytes of these adhesives when compared to the 

commercial adhesive Transbond XT and to experimental adhesive without the 

monomer addition. Phase 2 of the study consisted of comparing antibacterial activity, 

degree of conversion and cytotoxicity against keratinocytes and gingival fibroblasts of 

DMADDM at 1, 2.5 and 5% and DMAHDM at 1, 2.5 and 5% added to the experimental 

adhesive when compared to commercial orthodontic adhesive and experimental 

adhesive without monomer addition. Results: The addition of 5% DMADDM and 10% 

DMAHDM to the experimental adhesive did not change the shear bond strength of the 

experimental adhesives, which remained adequate for orthodontic bonding (12,9 MPa 

a 15,2 Mpa) even after 6 months of water aging (22,3 MPa a 23,6 Mpa); did not change 

the degree of conversion when compared to the commercial adhesive but the cell 

viability was less than 50% in the experimental adhesives. In phase 2, antibacterial 

activity against biofilm formation was observed only in the experimental adhesive 

group containing  DMAHDM 5%; the incorporation of the 2 monomers in all 

concentrations did not influence the degree of conversion of the experimental 

adhesives; cytotoxicity against keratinocytes was high for all concentrations of both 

monomers although cell viability was greater than 70% in the cytotoxicity assay against 



  

gingival fibroblasts. Conclusion: The monomers in the concentrations tested in the 2 

phases of the study did not change the properties tested. Keratinocytes viability was 

less than 70% in all experimental groups in both phases while all concentrations tested 

in phase 2 provided fibroblast viability greater than 70%. The monomer DMAHDM has 

antibacterial activity at a concentration of 5%, is not cytotoxic to gingival fibroblasts and 

does not alter the tested properties of the experimental adhesive and may be suitable 

to prevent white spot lesions. It is still necessary to clarify the duration of the 

antimibacterial effect and its cytotoxic potential to other cells in the oral cavity such as 

keratinocytes. 

 

 

Keywords: dental cements, cytotoxicity, anti-bacterial agents, orthodontics, 

methacrylates 



12 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

 
O tratamento ortodôntico com aparelho fixo impõe um risco significativo de 

desenvolvimento de lesões de cárie devido ao acúmulo de biofilme em torno dos 

componentes do aparelho e, aos desafios, por parte dos pacientes, em alcançar uma 

higiene bucal eficiente (1-5). A desmineralização ocorre quando o pH do ambiente oral 

favorece a difusão dos íons cálcio e fosfato do esmalte, e as lesões precoces 

aparecem clinicamente como manchas brancas opacas causadas pela perda de 

minerais (2). As lesões da mancha branca (LMB) são um dos efeitos adversos mais 

comuns do tratamento ortodôntico (1, 2) ocorrendo em quase 50% dos pacientes 

durante o primeiro ano de tratamento (5) e pode afetar negativamente a estética dental 

(2). Infelizmente, as abordagens preventivas durante os tratamentos ortodônticos 

muitas vezes não são eficazes, e a ocorrência de lesões de mancha branca estão 

associadas à duração da terapia ortodôntica (2, 6). 

A colagem de acessórios ortodônticos favorece a formação de biofilme, 

associado a este fato, o excesso de cimento resinoso muitas das vezes deixado 

inadvertidamente na interface bráquete-esmalte também pode favorecer a 

colonização, por representar uma área de difícil higienização (7, 8). Do mesmo modo, 

embora pacientes tratados com alinhadores ortodônticos apresentem menor risco de 

desenvolver lesões de mancha branca (LMB) por apresentar tempo de tratamento 

reduzido e higiene bucal facilitada (9), excesso do material de colagem usado para 

confecção de attachments resinosos (10) também representa uma área de risco para 

o desenvolvimento de LMB.    

A aplicação prévia de um sistema adesivo (também chamado de "primer" em 

ortodontia) tem sido relatada como uma etapa que pode ser suprimida durante a 

colagem de bráquetes (11). Entretanto, um adesivo poderia proteger a área de 

esmalte condicionado, não coberta pelo acessório, formando uma barreira física, uma 

vez que possui menor viscosidade e maior capacidade de molhamento em 

comparação aos cimentos resinosos ortodônticos. Considerando os adesivos 

antimicrobianos, eles podem,  além da barreira física, funcionar também como uma 

barreira química, uma vez que promove maior dispersão e penetração de agentes 

antimicrobianos na superfície do esmalte, interferindo na formação do biofilme e 
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consequentemente  protegendo o esmalte desmineralizado pelo condicionamento 

prévio numa condição de risco de cárie (12, 13).  

Os materiais antibacterianos podem ser uma alternativa promissora para 

auxiliar na diminuição da viabilidade  do biofilme dental em pacientes ortodônticos (14, 

15). A eficácia de diferentes monômeros antibacterianos adicionados aos adesivos foi 

avaliada in vitro (12, 14, 16-18) in situ (12) e in vivo (15), mostrando resultados 

positivos em diminuir a viabilidade do biofilme. No entanto, a duração desse efeito 

antibacteriano ainda permanece incerto. Entre os agentes antibacterianos em estudo, 

a incorporação de monômeros de metacrilato derivados de sais de amônio quaternário 

tem recebido atenção crescente. Os metacrilatos de amônio quaternário (QAM) 

apresentam mecanismos antimicrobianos através da perturbação do equilíbrio elétrico 

da membrana bacteriana através do contato de suas moléculas carregadas 

positivamente com os compostos carregados negativamente na superfície da bactéria. 

Este evento leva à ruptura da membrana bacteriana e morte celular (18-21). Embora 

devam proporcionar atividade antibacteriana, a incorporação de agentes 

antimicrobianos não deve alterar as propriedades físicas, mecânicas e químicas dos 

materiais dentários (20, 22). Para fins ortodônticos, a resistência ao cisalhamento 

entre o adesivo e o bráquete não deve ser afetada e pode ser usada como teste para 

avaliar materiais ortodônticos adesivos (14). 

Os monômeros derivados do metacrilato de amônio quaternário (QAM) tem 

sido estudados quando adicionados isoladamente (16, 23-26) ou associados a 

nanopartículas de prata (19, 27-29) ou nanopartículas de fosfato de cálcio  amorfo (30, 

31) a sistemas resinosos e tem se destacado  pois promove a lise celular por contato 

(26) e é copolimerizado com a resina (23) Dois QAMs, dimetilamino-dodecil 

metacrilato, DMADDM (16, 19, 24, 27, 32-34) e dimetilamino-hexadecil metacrilato, 

DMAHDM (20, 23, 25, 31-33) foram estudados em diferentes concentrações. Ainda 

existe uma falta de concordância na literatura sobre qual é o QAM mais adequado e 

sua concentração a ser adicionada em resinas adesivas para colagem de bráquetes 

ortodônticos (16, 17, 21). Anteriormente, foram testadas as propriedades físicas e a 

atividade antimicrobiana de dois QAM: DMADDM e DMAHDM em duas concentrações 

diferentes (5% e 10%) (32, 33). Quanto maior a cadeia de carbono do QAM e maior a 

sua concentração, maior a capacidade antimicrobiana alcançada. No entanto, as 

propriedades físicas dos materiais resinosos foram prejudicadas pelo aumento da 

concentração de QAM. O DMADDM a 5% levou à menor degradação de polímero 
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após o armazenamento em água entre os grupos, mantendo a propriedade 

antimicrobiana (33) e o DMAHDM a 10% foi o único capaz de impedir a atividade 

metabólica do biofilme de S. mutans após polimento (32). No entanto, há pouca 

evidência na literatura sobre a citotoxicidade desses materiais nessas concentrações.  

Embora muitos estudos tenham escolhido testar esses monômeros em 

concentrações de 5 e 10% (27, 34) com resultados adequados em testes de 

resistência de união e atividade antibacteriana, a citotoxicidade pode ser um fator 

limitante (35). Os resultados preliminares do presente estudo indicaram uma 

citotoxicidade de tais materiais nessas concentrações. Por este motivo, foram 

incluídos na fase 2 grupos experimentais com concentrações menores para avaliar a 

citotoxicidade com diferentes parâmetros além da atividade antimicrobiana e o grau 

de conversão conforme recomendado por alguns autores (16, 23, 24, 34). 

A liberação de agentes antibacterianos no meio bucal tem várias desvantagens 

como uma diminuição nas propriedades mecânicas do material ao longo do tempo, 

eficácia a curto prazo e possível citotoxicidade (36). Uma propriedade importante que 

deve ser considerada é o efeito citotóxico e a atividade antimicrobiana que é 

dependente do comprimento da cadeia de carbono e da concentração dos 

monômeros. Além disso, esses dois fatores também podem prejudicar as 

propriedades físicas e mecânicas dos materiais (21, 32, 33). 

A polimerização eficiente desses materiais é um parâmetro crítico, não apenas 

para garantir propriedades físicas e mecânicas ideais, mas também para garantir que 

problemas clínicos não surjam em decorrência da citotoxicidade de materiais 

polimerizados incorretamente. Isso pode ser avaliado através do grau de conversão e 

reações decorrentes de citotoxicidade podem ser observadas quando há um grau 

reduzido de conversão dos sistemas adesivos (37). Alguns autores enfatizaram a 

importância de uma polimerização adequada (20 a 40 segundos), uma vez que curtos 

tempos de cura (5 a 10 segundos) resultariam em menor grau de conversão e, na 

maioria dos casos, em maior quantidade de                                                                                                                              

substâncias eluidas com potencial tóxico (38). Além disso, outra consideração 

importante é que a toxicidade não é causada pela molécula principal, mas pelos 

intermediários tóxicos formados incompletamente no metabolismo dos compostos 

resinosos polimerizados (39).  

Mediante ao exposto, o presente estudo testou dois monômeros derivados do 

sal de quaternário de amônio em diferentes concentrações adicionados a um adesivo 
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experimental para colagem ortodôntica com o objetivo de avaliar se tal adição pode 

ser utilizada de forma segura (sem efeitos citotóxicos), efetiva (com atividade 

antibacteriana) e sem prejuízo às funções do adesivo ortodôntico (sem interferir nas 

propriedades do material). 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

2.1 Objetivo Geral: 

 

 

O presente estudo teve como objetivo comparar adesivos experimentais para 

colagem ortodôntica contendo dois tipos de monômeros de metacrilato de amônio 

quaternário, DMADDM e DMAHDM em diferentes concentrações.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Verificar se os adesivos experimentais contendo os monômeros DMADDM a 

5% e DMAHDM 10% apresentam atividade antimicrobiana imediatamente e após 6 

meses de armazenamento em água; 

Verificar se a incorporação de monômeros DMADDM a 5% e DMAHDM 10% 

influencia os valores de resistência de união ao cisalhamento de bráquetes metálicos 

colados ao esmalte de dentes bovinos imediatamente e após 6 meses de 

armazenamento em água;  

Verificar se a incorporação de monômeros DMADDM a 5% e DMAHDM 10% 

influencia o grau de conversão dos adesivos experimentais;  

Verificar se os adesivos experimentais contendo os monômeros DMADDM a 

5% e DMAHDM 10% apresentam citotoxicidade contra queratinócitos; 

Verificar se os adesivos experimentais contendo os monômeros DMADDM a 1, 

2.5 e 5% e DMAHDM a 1, 2.5 e 5% apresentam atividade antimicrobiana;  

Verificar se a incorporação de monômeros DMADDM a 1, 2.5 e 5% e DMAHDM 

a 1, 2.5 e 5% influencia o grau de conversão dos adesivos experimentais; 
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Verificar se os adesivos experimentais contendo os monômeros DMADDM a 1, 

2.5 e 5% e DMAHDM a 1, 2.5 e 5% apresentam citotoxicidade contra queratinócitos e 

contra fibroblastos gengivais. 

 

2.3 Hipótese nula: 

 

A incorporação dos monômeros testados ao adesivo experimental, em 

diferentes concentrações, não proporciona capacidade antibacteriana adequada 

imediata e após 6 meses de armazenamento em água e não influencia a resistência 

de união e o grau de conversão quando comparado a um adesivo comercial, controle 

positivo. Além disso, não apresenta efeitos citotóxicos (queratinócitos e fibroblastos) 

quando comparados ao adesivo comercial usado para controle na presente pesquisa. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Fase 1 

 

A fase 1 do estudo constou da comparação de adesivos experimentais 

contendo os monômeros DMADDM a 5% e DMAHDM 10% em relação a atividade 

antimicrobiana e a resistência de união ao cisalhamento imediatamente e após 6 

meses de armazenamento em água e ao grau de conversão e a citotoxicidade contra 

queratinócitos desses adesivos quando comparados ao adesivo comercial Transbond 

XT e ao adesivo experimental sem adição de monômero. 

 

 

Fase 2 

 

A fase 2 do estudo constou da avaliação da atividade antimicrobiana, do grau 

de conversão e da citotoxicidade contra queratinócitos e contra fibroblastos gengivais 

dos adesivos experimentais com adição dos monômeros DMADDM a 1, 2.5 e 5% e 

DMAHDM a 1, 2.5 e 5% quando comparado ao adesivo ortodôntico comercial e ao 

adesivo experimental sem adição de monômero 

 

 

3.1 Síntese dos monômeros antibacterianos 

 

 

A reação de Menschutkin foi usada para sintetizar os monômeros 

antimicrobianos, conforme relatado (19, 40) e publicado anteriormente (32, 33). Uma 

amina terciária e um organo-halogeneto foram adicionados a esta reação, em 

quantidades iguais (60 mmol), em um balão de fundo redondo acoplado a um 

condensador com 20 mL de etanol e foram refluxados por 24 h. O monômero puro foi 

obtido quando o solvente foi evaporado em um evaporador rotativo até a secura e, 

portanto, não precisou de purificação. Para cada monômero, um organo-halogeneto 

diferente foi usado, já que a amina terciária era sempre o metacrilato de 2- 

(dimetilamino) etil (DMAEMA). 
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Metacrilato de dimetilamino-dodecil (DMADDM): Rendimento 24,07 g (98,8%); 

1H-RMN (CDCl3) δ 6,11 (s, 1H), 5,64 (s, 1H), 4,64 (br s, 2H), 4,11 (br s, 2H), 3,72-

3,50 (m, 2H), 3,47 (s, 6H), 1,92 (s, 3H), 1,81-1,63 (m, 2H), 1,30-1,17 (m, 18H), 0,84 (t, 

J = 6,6 Hz, 3H); 13C-RMN (CDC13) ô 166,4, 135,3, 127,4, 65,6, 62,4, 58,3, 52,0, 32,0, 

29,6, 29,5, 29,5, 29,4, 29,3, 26,4, 23,0, 22,7, 18,3, 14,2; HRMS-ESI: m / z [M-Br] + 

calculado para C20H40NO2Br: 326,3030; encontrado: 326,3062. 

Metacrilato de dimetilamino-hexadecil (DMAHDM): rendimento 27,52 g 

(99,3%); 1H-RMN (CDCl3) ô 6,12 (s, 1H), 5,65 (s, 1H), 4,64 (br s, 2H), 4,13 (br s, 2H), 

3,70-3,55 (m, 2H), 3,49 (s, 6H), 1,93 (s, 3H), 1,90-1,61 (m, 2H), 1,37-1,20 (m, 26H), 

0,85 (t, J = 5,7 Hz, 3H); 13C-RMN (CDC13) ô 166,4, 135,3, 127,4, 65,6, 62,3, 58,3, 

52,0, 32,0, 29,7, 29,6, 29,5, 29,4, 29,3, 26,4, 23,0, 22,7, 18,3, 14,2; HRMS-ESI: m / z 

[M-Br] + calculado para C24H48NO2Br: 382,3685; encontrado: 382,3691. 

 

 

3.2 Formulação de adesivos experimentais 

 

 

A formulação adesiva (41, 42) foi a mistura de bisfenol-A-glicidildimetacrilato 

(Bis-GMA, Esstech, Essington, Pensilvânia, EUA) e 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA, 

Esstech, Essington, Pensilvânia, EUA) a 50:40% em peso Razão. A este adesivo 

foram adicionados 0,5% mol de canforquinona (Esstech Inc., Essington, Pensilvânia, 

EUA) e 1% molar de amina EDMAB (Sigma-Aldrich, St Louis, Missouri, EUA) como 

sistema fotoiniciador / co-iniciador. As QAM sintetizadas foram adicionadas a 5% em 

peso de DMADDM ou 10% em peso de DMAHDM do peso total da matriz orgânica. 

Os grupos foram organizados da seguinte forma de acordo com o quadro 1: 
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GRUPOS 

 

DESCRIÇÃO  

GT Adesivo comercial Transbond XT Primer 

(3M Unitek, Monrovia, Califórnia, EUA) 

GC Adesivo experimental sem QAM 

 

G12C / 5 Adesivo experimental com 5% de 

DMADDM 

G16C / 10 Adesivo experimental com 10% de 

DMAHDM 

Quadro 1. Divisão dos grupos da fase 1 do estudo. 

 

 

3.3 Atividade antibacteriana 

 

 
Quarenta e oito discos foram confeccionados com os adesivos testados para 

avaliar a atividade antibacteriana imediata (T0) e a longo prazo (T1) (n = 6). Foram 

utilizados moldes medindo 2 mm de espessura e 4 mm de diâmetro. A foto ativação 

foi realizada durante 20 segundos em cada lado das amostras. As amostras para 

análise de longo prazo foram armazenadas em água destilada a 37 °C por seis meses 

trocadas uma vez por semana. Os discos foram esterilizados por luz UV por 1 h (32) 

e foram colocados em placas estéreis de 24 poços de fundo plano. Em cada poço com 

os discos de adesivos esterilizados, foram adicionados 2 mL de suspensão bacteriana 

em caldo de infusão de cérebro-coração bovino(BHI, Difco, Separks, Nevada, EUA) 

com 2% em peso de sacarose. A cepa de S. mutans ATCC 25175 (American Type 

Culture Collection, Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) utilizada foi cultivada em BHI a 

37 ° C por 24 h sob condições de baixa tensão de oxigênio. A suspensão bacteriana 

foi obtida ajustando o crescimento bacteriano a 0,5 após o selo de McFarlane a 550 

nm usando espectrofotômetro UV / Vis. Depois, essa suspensão foi diluída 1: 100 e 

10 μL da suspensão foram adicionados a cada poço, contendo um disco de adesivo 

e 2 mL de caldo BHI suplementado com 2% em peso de sacarose. As placas de 24 

poços foram incubadas por 48 h 37 ° C sob condições microaerofílicas. Brometo de 

3- [4,5-dimetiltiazol-2-il] -2,5-difenil tetrazólio (MTT, 1 mg / mL em PBS) foi adicionado 
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a cada poço e incubado nas mesmas condições descritas acima por 1 h. Após, 1 mL 

de dimetilsulfóxido (DMSO) foi adicionado a cada poço, e as placas foram incubadas 

por 20 min à temperatura ambiente. As suspensões foram submetidas a um 

espectrofotômetro a 540 nm. Uma absorbância mais alta indicou maior concentração 

de formazan, que, por sua vez, indicou maior atividade metabólica do biofilme de S. 

mutans (32) e portanto, menor potencial antimicrobiano. 

 

 

3.4 Resistência ao cisalhamento  

 

 

Noventa e seis incisivos bovinos (43) foram utilizados para avaliar a resistência 

ao cisalhamento imediato (T0) e a longo prazo (T1) (n = 12) em esmalte. Os dentes 

foram fixados com resina de poliestireno, utilizando uma matriz de PVC de 20 mm de 

altura e 25 mm de diâmetro, com a face vestibular paralela à base da resina. As 

superfícies vestibulares dos dentes foram polidas com lixa d’água de granulações 400 

e 600 para obter uma superfície plana e formar uma camada uniforme de smear layer. 

Depois, as superfícies foram limpas com auxílio de taça de borracha e pedra-pomes. 

Em seguida, foram condicionadas com ácido fosfórico 37% por um período de 30 s, 

lavada com água por 30 s e seca com jato de ar (44). Depois disso, uma fina camada 

do adesivo, de acordo com cada grupo, foi aplicada com microbrush e seca com jato 

de ar. Os bráquetes de incisivo inferior (Edgewise, Morelli, Sorocaba, Brasil, 

referência: 10.30.209) foram fixados aos centros das faces vestibulares dos dentes 

usando o mesmo cimento resinoso Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Califórnia, 

EUA) para todos os grupos. O cimento resinoso foi foto ativado por 10 segundos em 

cada face do bráquete; assim, a foto ativação totalizou 40 segundos. As amostras 

foram submetidas ao teste de resistência adesiva ao cisalhamento em uma máquina 

de teste universal (EMIC, São José dos Pinhais, PR, Brasil). Um cinzel com ponta de 

faca (0,1 mm) foi aplicado a 180 ° na interface adesivo-esmalte da face vestibular do 

dente. A força foi aplicada com 0,5 mm / min até o momento em que o bráquete foi 

descolado. Os resultados foram registrados em MPa. 
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3.5 Grau de conversão  

 

 
Espécimes cilíndricas dos adesivos testados de 5 mm de diâmetro e 0,05 mm 

de espessura (n = 3) foram colocadas no dispositivo de refletância total atenuado de 

um espectrômetro de infravermelho transformado de Fourier (FTIR) (Alpha-P; Bruker 

Optics, Ettlingen, Alemanha). Cada espécime foi foto ativada por 40 segundos 

utilizando um diodo emissor de luz (emissor B Supra, Schuster Equipaments 

Odontológicos Ltda, Santa Maria, RS, Brasil) com 1.200 mW / cm2, medido com 

radiômetro (RD-7, Ecel, Ribeirão Preto, SP, Brasil). A foto ativação foi padronizada 

em 1 mm entre a ponta da unidade de luz e as amostras. A mesma unidade de cura 

por luz, irradiância e radiômetro foram utilizados para todas as metodologias 

subsequentes. Os espectros da análise de FTIR foram registrados antes e 1 minuto 

após a foto ativação de cada amostra com 32 exames e uma resolução de 4 cm-1. O 

grau de conversão foi calculado com base na área do pico de 1638 cm-1 (ligações 

duplas carbono-carbono da cadeia alifática) e pico de 1608 cm-1 (ligações duplas 

carbono-carbono da cadeia aromática) usando a seguinte fórmula (33): 

 

DC(%) = 100 ×
altura do pico alifático curado C = C altura do pico aromático curado   C = C⁄

altura do pico alifático não curado  C = C altura do pico aromático não curado C = C⁄
 

 

 

 
3.6 Avaliação da citotoxicidade contra queratinócitos 

 

 
Para a avaliação da citotoxicidade de adesivos ortodônticos experimentais 

contra queratinócitos, amostras em forma de disco (n = 5, 1,0 mm de espessura × 4,0 

mm de diâmetro) (45) foram preparadas após 20 s de foto ativação de cada lado. As 

amostras foram armazenadas em água destilada a 37 ° C por 24 h, secas com papel 

absorvente e esterilizadas em plasma de peróxido de hidrogênio a 58% por 48 min a 

56 ° C. As amostras foram armazenadas em 1 mL de Meio de Eagle Modificado por 

Dulbecco (DMEM, Sigma-Aldrich Chemical, St. Louis, Missouri, EUA) por 24 h a 37 ° 

C para preparar os eluatos. Queratinócitos humanos (HaCaT, CLS Cell Lines Service 

GmbH, Eppelheim, Alemanha) foram colocados a 5 × 103 por poço em placas de 96 
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poços para serem tratados com 100 μL de eluato de cada amostra. Após 72 h de 

incubação a 37 ° C com 5% de CO2, as células foram fixadas no fundo dos poços por 

solução de ácido tricloroacético a 10% em volume. As placas foram incubadas por 1 

h a 4 ° C, lavadas com água corrente por 30 s e secas à temperatura ambiente. As 

células foram coradas com um sal de sódio sulforhodamina B (SRB, Sigma-Aldrich 

Chemical) a 0,4% em volume. Após 30 min à temperatura ambiente, as placas foram 

lavadas com ácido acético 1% em volume e secas à temperatura ambiente. Para 

dissolver o corante antes da avaliação da absorbância, solução de Trizma (10 mM, 

100 μL) foi adicionada em cada poço. Após 1 h, a absorbância das soluções foi 

analisada a 560 nm. Um controle negativo composto por células sem contato com 

eluatos foi utilizado como 100%. Os resultados foram expressos em porcentagem de 

viabilidade celular. 

 

 

 

 Fase 2 

 

 

A síntese dos monômeros antibacterianos e a formulação dos adesivos 

experimentais foram realizados conforme descrito na fase 1, contudo com 

concentrações de monômeros diferentes. Os grupos foram divididos conforme o 

quadro 2 abaixo: 
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GRUPOS 

 

DESCRIÇÃO 

GT Adesivo comercial Transbond XT Primer 

(3M Unitek, Monrovia, Califórnia, EUA) 

GC Adesivo experimental sem QAM 

 

G12C/1 Adesivo experimental com 1% de 

DMADDM 

G12C/2.5 Adesivo experimental com 2.5% de 

DMADDM 

G12C/5 Adesivo experimental com 5% de 

DMADDM 

G16C/1 Adesivo experimental com 1% de 

DMAHDM 

G16C/2.5 Adesivo experimental com 2.5% de 

DMAHDM 

G16C/5 Adesivo experimental com 5% de 

DMAHDM 

Quadro 2: Divisão dos grupos da fase 2 do estudo. 

 

 

3.7 Avaliação da citotoxicidade contra fibroblastos gengivais 

 

Fibroblastos gengivais foram coletados após procedimento periodontal. O 

tecido foi doado pelo paciente após sua retirada por indicação terapêutica e 

consentimento informado do paciente (Comitê de Ética em Pesquisa: 

03294318.0.00005347). Primeiramente, as células foram cultivadas em frascos 

contendo meio nutriente. O meio era composto por DMEM com 10% de soro fetal 

bovino, 5 mM de Hepes, 3,7 g de bicarbonato de sódio, 100 U / mL de penicilina e 100 

mg / mL de estreptomicina. As células foram incubadas a 37°C com 5% de CO2. As 

células foram avaliadas diariamente com o auxílio de um microscópio de fase 

invertida, e o meio foi trocado a cada 2 a 3 dias. Após o crescimento celular, novas 
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amostras de adesivos foram preparadas (n = 5, 1,0 mm de espessura × 4,0 mm de 

diâmetro)(45) com foto ativação por 20 s de cada lado. As amostras foram 

armazenadas em água destilada a 37°C por 24 h, secas com papel absorvente e 

esterilizadas em plasma de peróxido de hidrogênio a 58% por 48 min a 56 ° C. Estas 

amostras foram utilizadas para produzir os eluatos de acordo com a descrição acima 

mencionada para avaliação da citotoxicidade contra queratinócitos. As células foram 

semeadas (5 x 103 por poço) em placas de 96 poços e tratadas com 100 μL de eluato 

de cada amostra. O período de contato entre os eluatos e as células foi de 72 h. Após 

este período, as células foram tratadas de acordo com a descrição acima através do 

método SRB. Os resultados de absorbância também foram normalizados contra a 

viabilidade celular em poços com células sem contato de eluatos e expressos em 

porcentagem. 

 

 

3.8 Atividade antibacteriana contra a formação de biofilme 

 

Para avaliar a atividade antibacteriana, amostras em forma de disco dos 

adesivos ortodônticos foram preparadas (n = 3, 1,0 mm de espessura × 4,0 mm de 

diâmetro) (45)  com foto ativação por 20 s de cada lado. As amostras foram 

armazenadas em água destilada a 37°C por 24 h, secas com papel absorvente. As 

amostras foram fixadas na tampa de uma placa de 48 poços, e este conjunto foi 

esterilizado com plasma de peróxido de hidrogênio a 58% durante 48 min a 56°C. Em 

cada poço da placa de 48 poços, 900 μL de caldo de infusão de cérebro-coração (BHI) 

com 1% em peso de sacarose e 100 μL de uma suspensão de uma cultura de caldo 

noturno de S. mutans (NCTC 10449) a 106 CFU / mL foram adicionados. A placa de 

48 poços contendo as amostras foi incubada por 24 h a 37°C (45) .Após esse período, 

as amostras foram destacadas do fundo do poço, agitadas por 1 min em vórtex em 1 

mL de solução salina estéril (0,9% em peso) em tubo Eppendorf. A solução foi diluída 

em série até 10−6 mL de solução salina. Em seguida, duas gotas de 25 μL cada uma 

foram semeadas em placas de Petri com ágar BHI. As placas foram incubadas por 48 

h a 37 °C (45). Após isso, as colônias foram contadas e transformadas em unidades 

de colônia por ml. 
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A avaliação da citotoxicidade contra queratinócitos e do o grau de conversão 

foram realizados conforme a metodologia descrita na fase 1. 

 

 

3.9 Análise estatística 

 

 

 Os dados foram analisados no software SigmaPlot, versão 12.0 (Systat 

Software, San Jose, CA, EUA). A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste 

Shapiro – Wilk. Os dados da atividade antibacteriana e de resistência ao cisalhamento 

foram analisados por ANOVA bidirecional e teste de Tukey para análise post-hoc, 

considerando os dois fatores: "tempo" e " tipo de adesivo”. O grau de conversão e a 

citotoxicidade contra fibroblastos foram analisadas por ANOVA unidirecional e teste 

de Tukey. A citotoxicidade contra queratinócitos foi analisada através do teste Kruskal 

Wallis e Dunn post-hoc.  Todas as análises foram realizadas no nível de significância 

de 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

 
 
Fase 1 

 

 

A Figura 1 mostra os resultados da atividade antibacteriana para adesivos 

experimentais e controle. Os grupos experimentais com QAM, G16C/10 e G12C/5, 

apresentaram atividade metabólica cerca de 60% menor em comparação ao GT em 

T0, sem diferença estatística entre eles (p> 0,05). Houve diferença estatisticamente 

significante entre G12C/5 e GT e GC e entre G16/10 e GT (p <0,05). Após seis meses 

de armazenamento em água destilada (T1), os biofilmes formados nas amostras com 

DMAHDM ou DMADDM apresentaram maior atividade metabólica em comparação à 

análise imediata (T0) (p <0,05). Em T1, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos testados (p> 0,05). 
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Figura 1. Resultados da atividade antibacteriana dos adesivos experimentais. Os 

valores de densidade óptica imediatamente (T0) e após seis meses de 

armazenamento em água destilada (T1) são expressos em média e desvio padrão 

dos valores de absorbância. Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças 

estatisticamente significantes entre os materiais no mesmo tempo (p <0,05). Letras 

minúsculas diferentes indicam diferença estatisticamente significante para o mesmo 

adesivo comparando os resultados de tempos diferentes (p <0,05). 

 

 

Os resultados da resistência de união ao cisalhamento imediatamente (T0) e 

após seis meses (T1) de armazenamento em água destilada são mostrados na Figura 

2. Em T0, os valores variaram de 12,9 (± 1,9) MPa para G16C/10 a 15,2 (± 2,7) MPa 

para GT. Em T1, os valores variaram de 22,3 (± 2,7) MPa para G16C/10 a 23,6 (± 4,3) 

MPa para GC. Não houve diferença estatística entre os grupos em T0 (p> 0,05). Além 

disso, não foram encontradas diferenças entre os grupos em T1 (p> 0,05). Todos os 

grupos apresentaram valor aumentado de resistência de união ao esmalte entre T0 e 

T1 (p <0,05). 
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Figura 2. Resultados da resistência ao cisalhamento imediatamente (T0) e após seis 

meses de armazenamento em água destilada (T1). Os valores de resistência ao 

cisalhamento são expressos em média e desvio padrão de MPa. As mesmas letras 

maiúsculas não indicam diferenças estatisticamente significativas entre os materiais 

no mesmo período (p> 0,05). Letras minúsculas diferentes indicam diferença 

estatisticamente significante para o mesmo adesivo comparando resultados de 

tempos diferentes (p <0,05) 

 

 

A Tabela 1 mostra os resultados do grau de conversão dos adesivos 

experimentais. Os valores variaram de 72,2 (± 1,7) % para G12C / 5 a 78,6 (± 0,5) % 

para G16C/10. Não houve diferença estatística entre os grupos para o grau de 

conversão (p> 0,05). Os resultados da viabilidade celular também são mostrados na 

tabela 1. Os valores variaram de 102,1 (± 5,0) % para GT a 12,5 (± 3,4) % para G16C 

/ 10, com diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p <0,05). O G16C 

/ 10 apresentou o menor valor entre os adesivos e foi estatisticamente inferior ao G12C 

/ 5 (43,0 ± 9,4%). 
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Grupos Grau de conversão (%) Viabilidade Celular (%) 

GT 73.9 (± 0.7) A 102.1 (± 5.0) A 

GC 76.2 (± 0.8) A 79.4 (± 5.1) B 

G12C/5 72.2 (± 1.7) A 43.0 (± 9.4) c 

G16C/10 78.6 (± 0.5) A 12.5 (± 3.4) D 

 
Tabela 1: Valores médios e de desvio padrão do grau de conversão e da viabilidade 

celular em porcentagem (%) dos adesivos. Letras iguais indicam que não há diferença 

estatística entre os grupos na mesma coluna (p>0.05). Letras diferentes indicam 

diferença estatística entre os grupos na mesma coluna (p<0.05). A viabilidade celular 

foi normalizada contra a viabilidade de células em poços sem eluatos (controle do 

teste) e expressa em porcentagem de viabilidade. 

 

Fase 2 

 

A avaliação dos adesivos através do grau de conversão (Tabela 2) apresentou 

valores médios acima de 50%. Os valores variaram de 54,82 (± 9,88) % para o grupo 

DMADDM 1% a 68,67 (± 0,64) % para o grupo DMAHDM 2,5%. Não houve diferença 

estatística entre os grupos para o grau de conversão (p> 0,05). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Tabela 2. Valores médios e de desvio padrão do grau de conversão em porcentagem 

(%) dos adesivos. As mesmas letras maiúsculas não indicam diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p> 0,05). 

Grupos Grau de Conversão (%) 

GC  57.47 (±13.31) A 

GT  59.00 (±4.65) A 

G12C / 1  54.82 (±9.88) A 

G12C / 2.5  66.64 (±1.14) A 

G12C / 5  67.79 (±5.71) A 

G16C / 1  64.36 (±3.91) A 

G16C / 2.5  68.67 (±0.64) A 

G16C / 5  68.02 (±2.75) A 
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A citotoxicidade contra queratinócitos (Tabela 3) mostrou apenas os grupos 

G16C/2.5 e G12C/2.5 com diferença estatística em relação a GT. Todos os grupos 

compostos por adesivos experimentais incluindo o controle negativo, não 

apresentaram diferença estatística entre eles (p> 0,05) e apresentaram viabilidade 

celular para queratinócitos inferiores a 30% 

 

Grupos Mediana (50 %) 25% 75% Estatística 

GC 23.20 19.48 26.84 AB 

GT 98.72 96.78 99.44 A 

G12C / 1 17.53 15.29 29.93 AB 

 G12C / 2.5 13.03 10.30 16.51 B 

G12C / 5 23.50 16.21 26.20 AB 

G16C / 1 15.72 14.01 30.13 AB 

G16C / 2.5 12.61 11.76 13.82 B 

G16C / 5 15.42 14.67 20.81 AB 

 

Tabela 3 Viabilidade de queratinócitos (%) após contato com eluatos de adesivos 

polimerizados Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p <0,05).  

 

 

No teste de citotoxicidade contra fibroblastos gengivais (Figura 3), os grupos 

G12C/5 e G16C/5 apresentaram menor viabilidade celular em comparação ao grupo 

GT (p <0,05). Não houve diferença estatística entre o grupo controle e todos os grupos 

testados (p> 0,05), exceto o grupo com G16C/5, que induziu menor viabilidade em 

relação ao controle (p <0,05), porém, ainda com valor superior a  70% de viabilidade 

celular não sendo considerado citotóxico de acordo com a ISO (46). 
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Figura 3. Viabilidade de fibroblastos gengivais (%) após contato com eluatos de 

adesivos polimerizados. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p <0,05). 

 

 

Na atividade antibacteriana contra a formação de biofilme (Figura 4), os valores 

variaram de 4,47 (± 0,46) log UFC/mL para o GT a 2,87 (± 0,39) log UFC/mL para o 

grupo G16C/5, com diferença estatística entre este e os demais grupos (p <0,05). O 

grupo G16C/5 apresentou mais de 1 log UFC/mL de redução em relação aos grupos 

GC e GT e o menor valor para viabilidade bacteriana em comparação a todos os 

outros grupos. Não houve diferença estatística entre os demais grupos (p> 0,05). 
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Figura 4. Valores médios e de desvio padrão da atividade antibacteriana contra a 

formação de biofilme. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p <0,05). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Na primeira fase do estudo a hipótese nula foi parcialmente rejeitada uma vez 

que os adesivos experimentais contendo os monômeros DMADDM a 5%, e DMAHDM 

a 10% testados apresentaram atividade antimicrobiana imediata, porém, perderam 

essa capacidade após 6 meses de armazenamento em água. Quando testado 

imediatamente, na fase 2, o DMAHDM a 5% também apresentou atividade 

antibacteriana. Os valores de resistência de união imediata e após 6 meses de 

armazenamento em água e o grau de conversão não sofreram alteração pela adição 

dos monômeros. Todos os adesivos experimentais apresentaram valores de 

viabilidade celular contra queratinócitos inferiores aos recomendados pela ISO 10993 

(Órgão Internacional de Padronização - International Standard Organization), (46) 

para não ser um material citotóxico. No entanto, não foi observado efeito citotóxico 

contra fibroblastos em todas as concentrações testadas de ambos monômeros na fase 

2 do estudo. 

Na fase 1 desse estudo, em relação a atividade antibacteriana, não foi 

encontrado diferenças significativas entre DMADDM 5% e DMAHDM 10%, diferindo 

de estudos anteriores  (18, 21, 32) que encontraram efeito mais alto para o monômero 

DMAHDM com cadeia alquil de 16 carbonos. Embora a diferença não tenha sido 

estatisticamente significante entre G16C/10 e o grupo controle experimental (GC) em 

T0, houve diferença estatisticamente significante quando comparado ao grupo 

controle comercial (GT). Para avaliação da atividade antibacteriana, na fase 1 do 

estudo, foi utilizado o teste colorimétrico MTT que avalia a atividade metabólica de 

microrganismos através da concentração de sais de tetrazónio em formazan. No 

entanto, este teste apresenta como limitação não medir a viabilidade celular podendo 

ser utilizado como teste preliminar para comparar a atividade antibacteriana 

imediatamente e ao longo do tempo. Por esse motivo, na segunda fase do estudo, 

optou-se por um teste com maior valor preditivo que avalia a viabilidade celular por 

meio de unidades formadoras de colônias (47). 

No presente estudo, o efeito antimicrobiano diminuiu após o armazenamento 

em água passando a não apresentar diferença entre os grupos, possivelmente em 

virtude da lixiviação de parte do QAM da superfície dos adesivos polimerizados (18). 
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O efeito da água na estrutura química e na estrutura da rede de polímeros é essencial 

para entender o possível comportamento dos materiais no ambiente oral . Mesmo nos 

grupos metacrilato, parte do QAM pode não ser copolimerizado na resina e ser perdido 

durante o armazenamento ou escovação justificando a diminuição do efeito 

antibacteriano (32). Além do envelhecimento realizado na presente pesquisa, o efeito 

da degradação foi demonstrado anteriormente como uma redução na dureza da 

superfície, aumento da sorção e solubilidade e expansão higroscópica(33). 

Na presente pesquisa, os resultados do ensaio de resistência ao cisalhamento 

não revelaram diferenças entre os grupos, indicando que a adição do QAM não afetou 

a resistência de união dos materiais, corroborando com estudos anteriores (27, 48, 

49). Não existe um método padrão para avaliar a resistência ao cisalhamento dos 

bráquetes no esmalte, uma vez que as cargas aplicadas em ambientes clínicos nos 

bráquetes são dinâmicas e complexas (48). Uma mistura de cargas de cisalhamento 

e tração são aplicadas aos bráquetes in vivo e não podem ser perfeitamente simuladas 

in vitro. As forças durante a mastigação são bruscas e impõem diferentes riscos de 

danos ao esmalte em comparação com a força aplicada durante o teste de 

cisalhamento (48, 50). No entanto, este é o ensaio mais utilizado para avaliar a eficácia 

da colagem ortodôntica (14).  

Embora na resistência adesiva imediata não tenha havido diferença entre os 

grupos, após 6 meses de armazenamento em água, todos os grupos apresentaram 

maiores valores de resistência de união quando comparados aos valores imediatos. 

A justificativa para isso pode ser encontrada na reação de polimerização quando as 

amostras foram armazenadas em água destilada a 37°C ao longo do tempo (51). Além 

de não ser observada diferença para a resistência de união entre os grupos na análise 

imediata ou a longo prazo, o grau de conversão dos adesivos experimentais também 

não se alterou com a adição de QAM.  

O grau de conversão está relacionado às propriedades químicas e mecânicas 

dos polímeros, como resistência à tração diametral, resistência à compressão, dureza, 

módulo de flexão e resistência (52). Em ambas as fases do presente estudo, todos os 

grupos apresentaram grau de conversão semelhantes aos adesivos comerciais (53) e 

experimentais (54) relatados na literatura. É possível que o maior grau de conversão 

(até 70%) observado na fase 1 em todos os grupos tenha ajudado na obtenção de 

uma resistência de união confiável ao longo do tempo, pois quanto maior o grau de 



36 
 

conversão, maiores as propriedades mecânicas e a estabilidade hidrolítica dos 

adesivos (54). 

A possível citotoxicidade dos adesivos foi avaliada contra queratinócitos, 

porque essas são as células principais presentes na mucosa oral especialmente em 

contato com a superfície de colagem ortodôntica e é um tipo de célula que pode ser 

usada para avaliar a citotoxicidade de monômeros resinosos (55). O teste foi realizado 

com corante SRB para identificar células viáveis. Comparado ao ensaio MTT, que é 

outro teste colorimétrico e é um método indicado pela ISO (46), o teste SRB tem 

melhor poder preditivo ao marcar proteínas celulares viáveis e não depender do 

metabolismo celular como ocorre no ensaio MTT. No presente estudo, a viabilidade 

celular dos grupos de adesivos experimentais contendo QAM foi menor do que a 

exigida pela ISO (inferior a 70% é considerado um material citotóxico) quando o teste 

MTT é aplicado, indicando que mesmo com QAM copolimerizável, provavelmente 

alguns desses componentes podem lixiviar da matriz de resina. Além disso, os 

adesivos experimentais podem apresentar menor densidade de ligações cruzadas em 

virtude da presença do monômero de QAM, proporcionando sua lixiviação e a 

lixiviação de outros componentes do adesivo, justificando assim a menor viabilidade 

celular quando comparados ao grupo controle. No entanto, ao contrário da maioria 

dos estudos, foi usado eluatos puros nas células por 72 h sem diluição adicional. Além 

disso, as amostras utilizadas tiveram uma grande área em contato com o DMEM por 

24 h para produzir o eluato, aumentando as chances de formar um DMEM com mais 

compostos lixiviados das amostras, além de aumentar os efeitos citotóxicos. O 

potencial citotóxico dos adesivos foi avaliado com o maior desafio possível contra as 

células, no entanto, é essencial considerar que a quantidade de adesivo usado em 

uma colagem de bráquete, attachment ou restauração é apenas uma camada fina, em 

contraste com 4 mm x 2 mm dos discos adesivos testados no estudo.  

Na segunda fase do estudo, a hipótese nula foi parcialmente aceita. O grau de 

conversão não foi afetado pela adição de QAM no adesivo experimental com valores 

superiores a 50% sem diferença estatística entre os grupos, mostrando não ser, neste 

estudo, a polimerização uma variável relevante para justificar o efeito citotóxico (56) 

dos adesivos experimentais encontrado em relação aos queratinócitos. 

Em relação à citotoxicidade contra os queratinócitos, todos os grupos 

experimentais apresentaram viabilidade celular inferior a 30%, diferente de alguns 
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autores que testaram DMAHDM 5% em selantes (57) e DMADDM em 2,5 e 5% em 

sistemas adesivos (24). Entretanto, outros autores, testando soluções contendo 

DMADDM e encontraram efeitos citotóxicos significativos nas células epiteliais bucais 

humanas (58). 

Outrossim, foi observado que os adesivos experimentais (41, 42) sem QAM 

também apresentaram baixa viabilidade celular na fase 2, sugerindo que outros 

componentes do adesivo possam estar envolvidos nesse processo e provocar a 

citotoxicidade conforme comprovado por estudos que mostraram que monômeros 

como BisGMA (55) e HEMA, presentes no adesivo experimental do presente estudo, 

são citotóxico (55, 59) e apresentam, inclusive, potencial neurotóxico (60). 

Entretanto, o BisGMA é amplamente utilizado em resinas dentárias e o DMADDM 

apresenta 20 vezes menos toxicidade do que o BisGMA podendo assim, ser aceitável 

para uso clínico (56). Além disso, vale ressaltar que mais de 90% dos componentes 

da resina são liberados nas primeiras 24h e quanto mais tempo a resina eliminar 

eluatos, menor é a sua citotoxicidade (60).  

Um outro aspecto a ser considerado é que, o adesivo experimental formulado 

neste estudo (41, 42) contém HEMA em sua composição, podendo também ser útil 

como adesivo dentário já que muitos estudos  mostram as vantagens de um adesivo 

antibacteriano na prevenção de cáries recorrentes (27, 61) 

Em relação à citotoxicidade contra fibroblastos, esta não foi observada na fase 2 

do estudo. Todos os grupos experimentais apresentaram viabilidade de fibroblastos 

superior a 70%, concordando com resultados de alguns autores (22, 62). No entanto, 

outro estudo encontrou baixos valores de viabilidade celular testando DMAHDM 5% 

em resina acrílica (35). 

Testes de citotoxicidade são realizados para determinar como um tipo específico 

de célula pode ser afetado por uma amostra de material. De acordo com alguns 

autores (55) linhagens diferentes de fibroblastos gengivais humanos e queratinócitos 

HaCaT apresentam diferentes sensibilidades aos componentes das resinas dentária 

podendo apresentar resultados distintos em teste de citotoxicidade. Embora os 

experimentos com células in vitro não sejam capazes de reproduzir as condições in 

vivo, eles são amplamente utilizados como um método simplificado de investigação e 

limitam o número de variáveis experimentais (46). A citotoxicidade pode ser 

classificada quantitativamente através de testes MTT, considerando uma redução na 
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viabilidade celular de 30% e qualitativamente, através do grau de alterações 

morfológicas dos fibroblastos (46).  

A atividade antibacteriana na fase 2 do presente estudo foi observada apenas no 

grupo do adesivo experimental contendo DMAHDM 5%, o que está de acordo com 

alguns estudos (24, 35) e mais de 1 log UFC/mL de redução em relação aos grupos 

controle. No entanto, os outros grupos testados não apresentaram redução 

estatisticamente significativa o que difere de outros resultados (63), que apontam que 

o aumento da fração de massa DMADDM diminui significativamente a atividade 

metabólica dos biofilmes embora o mecanismo anti-biofilme do DMADDM ainda não 

esteja completamente elucidado uma vez que QMAs com mesmos grupos funcionais 

e posições diferentes podem apresentar efeito anti-biofime e propriedades 

distintas(24). 

Com base nos resultados do presente estudo, pode-se concluir que o monômero 

DMAHDM derivado do sal de quaternário de amônio apresentou atividade 

antibacteriana na concentração de 5%, não foi citotóxico aos fibroblastos gengivais e 

não alterou as características físicas testadas no estudo. Entretanto, novos estudos in 

vitro e in situ devem ser conduzidos com o objetivo de esclarecer a duração do efeito 

antimicrobiano proporcionado por este monômero.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A adição dos monômeros DMADDM a 5% e DMAHDM a 10% ao adesivo 

experimental na fase 1: 

 

 Proporcionou atividade antibacteriana imediata embora tenha perdido essa 

capacidade após 6 meses de armazenamento em água; 

Não alterou a resistência de união em adesivos experimentais permanecendo, 

esta, adequada a colagem ortodôntica mesmo após 6 meses de armazenamento em 

água; 

Não alterou o grau de conversão quando comparado ao adesivo comercial; 

A citotoxicidade contra queratinócitos dos adesivos experimentais contendo QAM 

foi demonstrada com viabilidade celular inferior a 50%.  

 

A adição dos monômeros DMADDM a 1, 2.5 e 5% e DMAHDM a 1, 2.5 e 5% ao 

adesivo experimental na fase 2: 

 

Proporcionou atividade antibacteriana contra formação de biofilme apenas no 

grupo do adesivo experimental contendo DMAHDM a 5%; 

Não influenciou o grau de conversão dos adesivos experimentais; 

Proporcionou alta citotoxicidade contra queratinócitos para todas as 

concentrações de ambos os monômeros. 

Não foi citotóxico aos fibroblastos gengivais uma vez que todos os grupos 

testados alcançaram viabilidade celular superior a 70%  
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