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RESUMO 

Introdução: Diferentes tratamentos do substrato dentinário são utilizados na 

tentativa de se obter uma camada híbrida livre de defeitos, proporcionando assim, o 

aumento da longevidade das restaurações adesivas. Objetivo: O objetivo desse 

estudo foi avaliar a influência do tratamento com plasma não térmico de argônio 

aplicado sobre a dentina profunda, previamente e posteriormente à sua hibridização, 

na resistência ao cisalhamento de dois sistemas adesivos, um convencional de 3 

passos e, o outro autocondicionante de passo único. Materiais e métodos: Foram 

utilizadas as superfícies vestibulares, palatinas ou linguais de 90 fragmentos 

dentários, obtidos através quarenta e cinco terceiros molares inclusos recém 

extraídos, após a remoção da porção radicular e seccção da porção coronária no 

sentido mésio-distal. Os fragmentos foram embutidos em resina epóxi e 

desgastados com lixas de carbeto de silício para exposição da dentina profunda. 

Posteriormente à idientificação, as amostras foram distribuidas aleatorimente em 

seis grupos experimentais (n=15), nos quais o sistema Scotchbond Multi Purpose foi 

utilizado nos grupos 1,2 e 3, e o sistema Single Bond Univeral nos grupos 4,5,e 6. 

Nos grupos controle (G1- SBMPSP e G4- SBUSP) os sistemas adesivos foram 

aplicados de acordo com as recomendações dos seus fabricantes. Nos grupos 2 e 5 

(G2- SMPPA e G5-SBUPA) a superfície dentinária foi tratada com plasma não 

térmico de argônio por 30 segundos antes da hibridização com o sistema adesivo 

correspondente a cada grupo; nos grupos 3 e 6 (G3- SBMPPD e G6-SBUPD) a 

superfície dentinária foi tratada com o plasma não térmico de argônio por 30 

segundos depois da aplicação e fotopolimerização dos sistemas adesivos 

correspondentes de cada grupo. Cilindros com 3 mm de diâmetro e 5 mm de altura 

foram confeccionados com a resina Opallis na área delimitada para a adesão. Após 



 

de 24 horas de armazenamento em um ambiente a 37ºC  com 100% de umidade 

realtiva, os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de resistência ao 

cisalhamento a uma velocidade e 0,5 mm/min, os resultados foram tatbulados e 

submetidos a análise estatística. Resultados O teste de Mann-Whitney (p<0,05) 

apontou que os valores de resistência ao cisalhamento foram significativamente 

maiores para o sistema SBMP (26,51 ±0,88 MPa) quando comparado ao sistema 

SBU (22,66 ±1,84 MPa). Os resultados obtidos nos grupos que o plasma não 

térmico foi aplicado foram estatísticamente maiores que os valores obtidos para os 

grupos controle (com plasma- 29,30 ±1 MPa, sem plasma- 25,54 ±2,60 MPa). 

Maiores valores foram observados quando o tratamento com plasma foi aplicado 

posteriormente à hibridização dos sistemas adesivos (SBMPSP: 26,51 ±0,88, 

SBMPPA: 29,22 ± 0,44 MPa, SBMPPD: 30,27 ±0,54 MPa), (SBUSP: 22,66 ±1,84 

MPa, SBUPA: 28,33 ±0,78 MPa, SBUPD: 29,32 ±0,91 MPa). Conclusão: Através 

dos resultados obtidos, foi possível concluir que tanto o tratamento com plasma não 

térmico de argônio previamente à hibridização quanto a sua aplicação 

posteriormente à mesma, foram eficazes para aumentar significativamente os 

valores de resistência ao cisalhamento de ambos os sistemas adesivos testados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plasma não térmico, sistemas adesivos, dentina, 

adesão, cisalhamento. 

 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Introduction: Different treatments of the dentin substrate are used in an attempt to 

obtain a hybrid layer free of defects, thus, increasing the longevity of the adhesive 

restorations. The objective of this study was to evaluate the influence of the 

treatment with non - thermal argon plasma applied on deep dentin, before and after 

its hybridization, in the shear strength of two adhesive systems, a conventional 3 - 

step and the other self - etching single step. Materials and methods: The buccal, 

palatal or lingual surfaces of 90 dental fragments were obtained from forty-five 

included third molars recently extracted, after removal of the root portion and section 

of the coronary portion in the mesio-distal direction. The fragments were embedded 

in epoxy resin and scuffed with silicon carbide scuffs to expose the deep dentin. After 

identification, the samples were randomly distributed in six experimental groups (n = 

15), in which the Scotchbond Multi Purpose system was used in groups 1,2 and 3 

and the Single Bond System in groups 4,5 and 6 In the control groups (G1- SBMPSP 

and G4-SBUSP) adhesive systems were applied according to the recommendations 

of their manufacturers. In groups 2 and 5 (G2-SMPPA and G5-SBUPA) the dentin 

surface was treated with non-thermal argon plasma for 30 seconds prior to 

hybridization with the adhesive system corresponding to each group; in groups 3 and 

6 (G3-SBMPPD and G6-SBUPD) the dentin surface was treated with the non-thermal 

argon plasma for 30 seconds after the application and photopolymerization of the 

corresponding adhesive systems of each group. Cylinders with 3 mm diameter and 5 

mm height were made with Opallis resin in the area bounded for adhesion. After 24 

hours of storage in a 37 ° C environment at 100% real humidity, the specimens were 

subjected to the shear strength test at a speed of 0.5 mm / min, the results were 

stained and subjected to statistical analysis. Results:The Mann-Whitney test (p 



 

<0.05) showed that the shear strength values were significantly higher for the SBMP 

system (26.51 ± 0.88 MPa) when compared to the SBU system (22.66 ± 1, 84 MPa). 

The results obtained in the groups that the non-thermal plasma was applied were 

statistically larger than the values obtained for the control groups (with plasma- 29.30 

± 1 MPa, without plasma- 25.54 ± 2.60 MPa). Higher values were observed when 

plasma treatment was applied after the hybridization of adhesive systems (SBMPSP: 

26.51 ± 0.88, SBMPPA: 29.22 ± 0.44 MPa, SBMPPD: 30.27 ± 0.54 MPa) , (SBUSP: 

22.66 ± 1.84 MPa, SBUPA: 28.33 ± 0.78 MPa, SBUPD: 29.32 ± 0.91 

MPa).Conclusion: It was possible to conclude that both the non-thermal argon 

plasma treatment prior to the hybridization and its subsequent application to it were 

effective to significantly increase the shear strength values of both adhesive systems 

tested. 

 
KEYWORDS: Non-thermal plasma, adhesive systems, dentin, adhesion, 

shear. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sucesso da Odontologia adesiva decorre da obtenção de restaurações 

duradouras (TJADERHANE, 2013; OLIVEIRA, 2014; TJADERHANE, 2015). Para se 

unir ao tecido dentário, os sistemas adesivos dependem da formação de uma 

camada híbrida homogênea (OLIVEIRA, 2014). No entanto, a união à dentina é mais 

complexa e difícil de ser obtida devido à sua estrutura morfológica heterogênea e 

fisiologicamente dinâmica, independente do sistema ou material utilizado 

(OLIVEIRA, 2014). 

Diversos fatores inerentes à estrutura físico-química do aderente e as 

propriedades intrínsecas dos adesivos interferem na formação da camada híbrida 

dentinária (TJADERHANE, 2015). A heterogeneidade morfológica, fisiológica e 

patológica da dentina, a umidade necessária para manter a rede de colágeno 

expandida, sua baixa energia de superfície e o grau de conversão limitado dos 

monômeros resinosos, estão entre os principais obstáculos para alcançar uma 

adesão uniforme (TJADERHANE, 2013). Além disso, a degradação hidrolítica de 

ambos os componentes da camada híbrida, matriz de colágeno e a resina composta, 

comprometem seriamente a integridade da interface adesiva a longo prazo e a 

durabilidade da força de união, ocasionando sensibilidade pós-operatória, 

microinfiltração bacteriana e cáries secundárias (PERDIGÃO, 2000; CARDOSO, 

2011; OLIVEIRA , 2014). 

Várias são as tentativas de se criar uma camada híbrida livre de defeitos 

através de diferentes tipos de tratamentos dentinários que proporcionem o aumento 

da durabilidade das restaurações adesivas. Tais tratamentos incluem a 

desproteinização da dentina (HARI, 2012), agentes de ligação cruzada ao colágeno 
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(TAY, 1998), irradiação a laser (TAY, 1996), que são exemplos de tentativas pouco 

consolidadas para melhorar a adesão. 

Os sistemas adesivos convencionais de três passos são aplicados após o 

condicionamento ácido prévio com ácido fosfórico de 30-40% que atua na 

dissolução completa da smear layer e na desmineralização simultânea da dentina, 

permitindo muitas vezes a exposição das fibras de colágeno e da dentina 

parcialmente desmineralizada (AGEE, 2003). Contudo, a dentina não deve ser 

profundamente desmineralizada para que não ocorram discrepâncias entre a 

profundidade do condicionamento ácido e a profundidade de penetração do adesivo, 

fazendo com que as fibras de colágeno fiquem desprotegidas e não envolvidas pela 

resina, promovendo assim, a sua hidrólise (AGEE,  2003). 

Na tentativa de eliminar a imprevisibilidade da técnica de aplicação 

convencional que, invariavelmente depende do conhecimento e da habilidade do 

profissional, surgiram os sistemas adesivos autocondicionantes, que contém na sua 

composição monômeros ácidos, tais como, 10-MDP, Fenil-P, 4-META (BELLO, 

2011). Desta forma, uma nova abordagem de adesão à dentina foi obtida uma vez 

que seu primer ácido contém monômeros resinosos que, simultaneamente à 

desmineralização, se infiltram na intimidade da dentina formando um complexo 

hibridizado, evitando, assim, a formação de áreas hibridóides, principais causadoras 

do fracasso de união (DA SILVEIRA PEREIRA, 2001). 

Os sistemas adesivos autocondicionantes compreendem monômeros ácidos 

mais fracos, incapazes de desmineralizar a superfície da dentina tão profundamente 

quanto o ácido fosfórico a 30-40%, na maioria das vezes, tais monômeros não 

causam dissolução completa da smear layer (GIANNINI, 2015).  
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Plasmas não térmicos são considerados o quarto estado da matéria, 

compreendem gases parcialmente ionizados que contêm diferentes concentrações 

de partículas com baixo peso molecular altamente reativas, incluindo átomos 

eletronicamente excitados, moléculas, espécies iônicas e radicais livres, aplicados 

em temperaturas próximas a temperatura corporal, o que permite a sua utilização in 

vivo (RITTS,2010; CHEN,2012; ABREU,2016). O plasma tem sido adotado em 

indústrias de engenharia de superfície, uma vez que melhoram a adesão de 

biomateriais através da deposição de filmes finos (LIEBERMAN, 1994). Quando 

utilizado corretamente, o plasma não térmico age modificando as propriedades 

físicas e químicas das superficies, permitindo a manutenção das características do 

interior do material. Estudos recentes vêm propondo o emprego da tecnologia do 

plasma na Odontologia com diferentes finalidades que incluem tratamento da cárie 

dentária, esterelização, eliminação de biofilmes, desinfecção do canal radicular, 

clareamento dental, entre outras (RITTS, 2010; CHEN,2012; CHEN,2013; ABREU, 

2016). Ainda, o plasma tem sido utilizado para melhorar a adesão ao substrato 

dental, uma vez que o tratamento com este gás gera uma ampliação na área da 

superfície de contato das fibras colágenas, possibilitando o aumento da força de 

adesão (RITTS, 2010; CHEN,2012; CHEN, 2013; ABREU, 2016), além de induzir e 

aumentar o grau de conversão dos monômeros resinosos. 

Diante da alta complexidade do tecido dentinário e dos fatores que 

influenciam a longevidade adesiva, são necessárias avaliações científicas de 

resistência adesiva e de tratamentos superficiais. Desta forma, o objetivo desse 

estudo foi avaliar a influência do tratamento com plasma não térmico de argônio 

aplicado sobre a dentina profunda, previamente e posteriormente à sua hibridização, 
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na resistência ao cisalhamento de dois sistemas adesivos, um convencional de 3 

passos e, o outro autocondicionante de passo único. 
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2. HIPÓTESES NULAS 

As seguintes hipóteses nulas foram testadas:  

1- A composição e a técnica de aplicação dos sistemas adesivos estudados não tem 

influência nos resultados de resistência adesiva; 

2- A aplicação do plasma não térmico de argônio em dentina profunda não tem 

influência nos valores de resistência ao cisalhamento dos dois sistemas adesivos 

avaliado; 

3- A aplicação do plasma não térmico de argônio na dentina profunda previamente à 

aplicação dos sistemas adesivos não interfere nos resultados de adesão para os 

dois sistemas avaliados; 

4- A aplicação do plasma não térmico de argônio na dentina profunda hibridizada, ou 

seja, após a aplicação e polimerização do sistema adesivo não interfere nos 

resultados de resistência ao cisalhamento dos dois sistemas adesivos avaliados. 
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3.  METODOLOGIA - MATERIAIS 

Foram utilizados para o desenvolvimento deste trabalho, dois sistemas 

adesivos, sendo um convencional multifrascos à base de água (Adper Scotchbond 

multi purpose, 3M do Brasil, Sumaré, SP, Brasil) (Figura 1A) e o outro, 

autocondicionante de frasco único  à base de etanol (Single bond universal, 3M do 

Brasil,Sumaré, SP,Brasil) (Figura1B), um compósito restaurador nanohíbrido Opallis 

na cor A3 (FGM LTDA, Joinville, SC, Brasil) (Figura 1C), condicionador ácido 

fosfórico (Condac 37%, FGM LTDA, Joinville, SC, Brasil) (Figura 1D)  e, plasma não 

térmico de argônio (White Martins, Rio de Janeiro, RJ,Brasil). As marcas comerciais 

e as composições dos materiais utilizados estão descritas no Quadro 1. 

A B

C D

 

FIGURA 1: Materiais utilizados no estudo: Figura1A – sistema adesivo convencional de 3 passos 
Adper scotchbond multi purpose; Figura 1B – sistema adesivo autocondicionante Single bond 
universal; Figura 1C – compósito restaurador nanohíbrido Opallis, cor A3; Figura 1D – ácido fosfórico 
37%. 
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Quadro 1: Marca comercial e composição dos materiais utilizados no estudo in vitro. 

 
MATERIAL 

 
COMPOSIÇÃO 

 
FABRICANTE 

 

 
CLASSIFICAÇÃO 

  
CONDAC 37 
% 
 

 
Ácido Fosfórico 37% 

 
FGM LTDA, 
Joinville, SC, 

Brasil. 
 

 
Condicionador 

ácido 

 
ADPER 

SCOTHBOND 
MULTI-

PURPOSE 
 

Primer: Solução aquosa de 2-
hidroxietilmetacrilato(HEMA) e um 

copolímero. 
Adesivo: Solução de Bisfenol A Glicidil 

Metacrilato (Bis-GMA), 2-
hidroxietilmetacrilato(HEMA) e 

canforoquinona. 
 

 
3M do Brasil, 
Sumaré, SP, 

Brasil. 

 
Sistema adesivo 
convenional de 3 

passos 
 

 
SINGLE 
BOND 

UNIVERSAL 
 

Bisfenol-a-diglicidil éter dimetacrilato(Bis-
GMA), metacrilato de 2-hidroxietila, 

água,1,10-decanodiol 
fostato metacrilato, copolímero de acrílico 
e ácido itacônico, canforoquinona, N,N-

dimetilbenzoina, 
Metacrilato de 2 dimetil monoetilo, metil 

etil cetona 
 

 
3M do Brasil, 
Sumaré, SP, 

Brasil. 

 
Sistema adesivo 

autocondicionante 
de 1 passo 

 

 
OPALLIS 

 

Matriz monomérica: Bis (GMA), Bis 
(EMA), UDMA e TEGDMA. 

Cargas: vidro de Bário-Alumino silicato, 
vidro de Bário-Alumino silicato silanizados 

e nanopartículas de dióxido de silício. 
Fotoiniciador: canforoquinona, 

aceleradores, estabilizantes e pigmentos. 
O compósito apresenta partículas na faixa 

de 40nm a 3,0 microns com tamanho 
médio de partícula de 0,5 microns, 

conteúdo total de carga em peso de 
78,5% a 79,8% e volume de 57% a 58% 

de carga inorgânica. 
 

 
FGM LTDA, 
JOINVILLE, 
SC, BRASIL. 

 

 
Resina Nanohíbrida 

 
PLASMA NÃO 
TÉRMICO 

 
Gás de Argônio 

White 
Martins,Rio 
de Janeiro, 
RJ, Brasil. 

 
Gás de propagação 

de plasma não 
térmico 

 
 

 

 

4. METODOLOGIA -  MÉTODO 

Foi realizado um estudo in vitro. 
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4.1. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Delineamento experimental inteiramente ao acaso em esquema fatorial 2x3. 

1. Sistemas adesivos em dois níveis: 

a) Sistema adesivo convencional multifrascos Adper Scotchbond Multi 

Purpose; 

b) Sistema adesivo autocondicionante frasco único Single Bond Universal. 

2. Plasma não térmico em três níveis: 

a) Sem aplicação do plasma não térmico; 

b) Com aplicação do plasma não térmico previamente à aplicação do 

sistema adesivo; 

c) Com aplicação do sistema adesivo e posterior aplicação do plasma não 

térmico. 

Através de fragmentos dentais obtidos das superfícies vestibulares e 

linguais/palatinas de 45 terceiros molares inclusos e recém-extraídos (DA SILVEIRA 

PEREIRA, 2001), foram confeccionadas 90 unidades experimentais em dentina 

profunda, onde o fator de estudo foi a influência da aplicação do plasma não térmico 

na resistência adesiva de dois sistemas adesivos.  

 

4.2. UNIDADES EXPERIMENTAIS 

Corpos-de-prova dente/resina 

 

4.3. FATORES EM ESTUDO 

1)  Sistemas adesivos em 2 níveis; 

2) Plasma de argônio, aplicado durante 30 segundos em 3 níveis: 

a) Sem plasma; 
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b) Aplicado previamente ao sistema adesivo por 30 segundos; 

c) Aplicado posteriormente ao sistema adesivo por 30 segundos. 

 

4.4. VARIÁVEL RESPOSTA 

Resistência às forças de cisalhamento, em Mega Pascal (MPa). 

A associação destes dois fatores em estudo constituiu seis (6) grupos 

experimentais, cada um contendo 15 fragmentos dentais, n = 15, considerando n = 

amostra dental, obtidos através de fragmentos dentais que foram usados para o 

teste mecânico de resistência às forças de cisalhamento por meio de um 

delineamento experimental inteiramente ao acaso em esquema fatorial. 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), registrado sob o protocolo de nº 

79803517.6.0000.5257 (ANEXO 8.5).  

 

4.5. OBTENÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DOS DENTES.  

A coleta dos dentes foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética do 

HUCFF/UFRJ. Para este estudo, foram utilizados 45 dentes terceiros molares 

humanos inclusos e recém-extraídos por indicação terapêutica, coletados em 

consultório particular após os pacientes terem assinado os termos de cessão e 

termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) para que seus dentes fossem 

incluídos no estudo.  

Os dentes foram armazenados por um período máximo de trinta dias em 

solução de Timol 0,1% (UFRJ-CCMN, Departamento de bioquímica, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) com pH 7 para desinfecção (DA SILVEIRA PEREIRA, 2001), a uma 
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temperatura de 37ºC em estufa (Quimis aparelhos científicos, São Paulo,SP,Brasil), 

até o início da limpeza das superfícies externas com curetas periodontais de Gracey 

número 13/14 (Hu-Friedy do Brasil, Rio de Janeiro, RJ,Brasil) para remoção de 

restos de tecidos periodontais. Posteriormente, os dentes foram submetidos à 

profilaxia com pedra pomes (SS-White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e água, utilizando 

escovas Robinson (KG Soresen, Barueri, SP, Brasil) montadas em contra ângulo em 

baixa rotação (Kavo do Brasil, Joinville, SC, Brasil). 

 

4.6. OBTENÇÃO E EMBUTIMENTO DOS FRAGMENTOS DENTAIS 

As porções coronárias dos 45 terceiros molares superiores ou inferiores 

(Figura 2A) foram separadas das suas raízes 1 mm abaixo da junção amelo-

cementária (Figura 2B) com um disco diamantado dupla face cortante (KG 

Sorensen, Barueri, SP, Brasil) em baixa rotação, sob abundante  refrigeração com 

água/ar. Em seguida, os fragmentos obtidos foram seccionados em duas partes no 

sentido mésio-distal (Figura 2C), pelo mesmo processo, dando origem a 90 

fragmentos dentais. 
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A B

C D

 

Figura 2- Sequência de obtenção dos fragmentos dentais: Figura 2A- Dente hígido; Figura 2B- Porção 
coronária sendo seccionada da raiz com disco dupla face cortante; Figura 2C- Fragmento obtido após 
o seccionamento da porção coronária no sentido mésio-distal; Figura 2D- Imagem comparativa do 

dente antes e depois do corte. 
 

Cada fragmento teve sua superfície em esmalte lixada e fixada em uma placa 

de vidro com auxílio de uma fita adesiva para facilitar a inclusão dos mesmos em 

resina epóxi (Redecenter Materiais Plásticos e Acessórios LTDA, São Paulo, SP, 

Brasil)  vertida em anéis de tubo de PVC, medindo 21 mm de diâmetro interno por 

10 mm de altura (Figura 3A), que foram também fixados na placa de vidro, de modo 

que os fragmentos dentais ficassem na sua região central. (DA SILVEIRA PEREIRA, 

2001). 

Posteriormente a polimerização, os blocos de resina epóxi (Redecenter 

Materiais Plásticos e Acessórios LTDA, São Paulo, SP, Brasil) foram removidos dos 

cilindros de PVC e as superfícies vestibulares, palatinas e linguais foram 

desgastadas com lixas de carbeto de silício (3M do Brasil, Sumaré, SP, Brasil) nº 

180 até a exposição de uma área plana em dentina profunda (Figura 3C), em politriz 
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elétrica giratória (Aropol 2V, Arotec Indústria e Comércio, Cotia, SP, Brasil) 

refrigerada a água. Em seguida, o acabamento final foi realizado de forma 

semelhante, com lixa de carbeto de silício nº 600. Após o acabamento, as 

superfícies planificadas (3D) foram lavadas com jatos de água destilada durante 15 

segundos. Em seguida, realizou-se a identificação das amostras para que pudessem 

ser distribuídas através de sorteio entre os grupos experimentais. Os espécimes 

foram armazenados em recipientes com água destilada e mantidos em estufa a 37ºC 

enquanto aguardavam a confecção dos corpos de prova para a realização do ensaio 

mecânico. 

A
A B

C D

 

 

Figura 3 – Obtenção e embutimento dos fragmentos dentais: Figura 3 A- Desgaste da superfície 
vestibular/ligual/palatina;Figura 3B- Desgaste da superfície vestibular/ligual/palatina; Figura 3C- 
desgaste da superfície após a polimerização da resina epóxi; Figura 3D- Vista final da superfície de 
dentina profunda após o desgate. 
 
 

4.7. CONFECÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

A sequência de confecção dos corpos de prova também foi estabelecida de 

forma aleatória, através de sorteio. 
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Antes da aplicação dos tratamentos superficiais (Figura 4A), foi colado sobre 

a dentina papel contact transparente (Vulcan Plásticos Laminados, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) com perfuração de 6 mm (Figura 4B). Tal procedimento foi realizado para 

delimitar a área de adesão. Sobre essa área, nos grupos nos quais o adesivo Adper 

Scotchbond Multi  Purpose foi aplicado, realizou-se o condicionamento ácido 

mediante a aplicação passiva do ácido fosfórico 37% (figura 4C) durante 15 

segundos (DA SILVEIRA PEREIRA, 2001), seguido da lavagem do ácido pelo dobro 

do tempo e secagem do substrato por capilaridade (Figura 4D) com papel 

absorvente (DA SILVEIRA PEREIRA, 2001). Nos grupos nos quais o sistema 

adesivo Single Bond Universal foi aplicado, as etapas de aplicação e lavagem do 

ácido e secagem da dentina não foram realizadas. 

A B

C D

 

 

Figura 4 – Confecção dos corpos-de-prova: Figura 4A– Fragmento dental embutido após o desgate 
da superfície dentinária; Figura 4B- Colocação do papel contact para delimitação da área adesiva; 
Figura 4C- Condicionamento ácido; Figura 4D- Secagem por capilaridade após o condicionamento 
ácido da superfície dentinária por capilaridade. 
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4.8. GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Foram confeccionados seis grupos experimentais com 15 repetições cada, 

apresentados no Quadro 2. 

  Quadro 2: grupos experimentais para o ensaio mecânico de resistência ao  

cisalhamento. 

GRUPO PLASMA 

NÃO 

TÉRMICO 

MOMENTO DA 

APLICAÇÃO(30s) 

SISTEMA ADESIVO NÚMERO DE 

FRAGMENTOS 

Grupo 1 SBMPSP Não Não foi aplicado Adper Scotchbond 

Multi Purpose 

15 

Grupo 2 SBMPPA Sim Antes do adesivo Adper Scotchbond 

Multi Purpose 

15 

Grupo 3 SBMPPD Sim Depois do adesivo Adper Scotchbond 

Multi Purpose 

15 

Grupo 4 SBUSP Não Não foi aplicado Single Bond 

Universal 

15 

Grupo 5  SBUPA 

 

Sim Antes do adesivo Single Bond 

Universal 

15 

Grupo 6 SBUPD Sim Depois do adesivo Single Bond 

Universal 

15 

 

Grupo 1 – SBMPSP: após o condicionamento ácido, o sistema adesivo Adper 

scotchbond multi purpose foi aplicado na superfície dentinária; 

Grupo 2 – SBMPPA: após o condicionamento ácido, foi aplicado o plasma de 

argônio por 30 segundos na superfície dentinária e em seguida, foi aplicado o 

adesivo Adper Scotchbond Multi Purpose; 
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Grupo 3- SBMPPD: após o condicionamento ácido, foi aplicado o adesivo 

Adper Scotchbond Multi Purpose e em seguida foi realizada a aplicação do plasma 

de argônio por 30 segundos; 

Grupo 4 – SBUSP: foi aplicado o sistema adesivo Single Bond Universal na 

superfície dentinária; 

Grupo 5 – SBUPA: o plasma de argônio foi aplicado durante 30 segundos na 

superfície dentinária, seguido da aplicação do sistema adesivo Single Bond 

Universal; 

Grupo 6 – SBUPD: foi aplicado o sistema adesivo Single Bond Universal na 

superfície dentinária, seguido da aplicação do plasma de argônio por 30 segundos. 

 

4.9. PROCEDIMENTOS RESTAURADORES 

Imediatamente antes da aplicação dos tratamentos superficiais, o excesso de 

água foi removido por capilaridade com papel absorvente (Mellita do Brasil Ind. e 

Com. LTDA, Avaré, SP, Brail) da superfície da dentina desmineralizada. Feito isso, a 

etapa restauradora foi iniciada como citado anteriormente. 

 

4.9.1. APLICAÇÃO DO PLASMA NÃO TÉRMICO 

Um reator de vidro foi utilizado para tratamento do plasma não térmico. Este 

reator consiste em um tubo de vidro de 5 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento, 

evacuado por uma bomba mecânica, até pressões inferiores a 2 Pascais (Pa). Foi 

permitido ao gás o preenchimento do reator até uma pressão de 10 Pa (ABREU, 

2016). O plasma não térmico foi gerado dentro do cilindro de vidro sob vácuo, pela 

ação de um campo magnético induzido pela corrente que passa através de uma 

bobina elétrica que envolve o cilindro (Figura 5A e 5B). As superfícies dentinárias 
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foram tratadas com gás de argônio a 60 watts (w) por 30 segundos (ABREU, 2016). 

Ao final do processo, a radiofrequência foi desligada antes que as amostras fossem 

expostas ao ar. Nos grupos 2 e 5 este procedimento foi realizado previamente a 

aplicação dos sistemas adesivos em estudo. Nos grupos 3 e 6 este procedimento foi 

realizado posteriormente a aplicação e polimerização dos sistemas adesivos. 

  

 

 

  Figura 5 : Aplicação do plasma não térmico – Figura 5A- amostras sendo posicionadas e submetidas 
ao vácuo; Figura 5B- aplicação do plasma não térmico por 30 segundos. 

 

 

4.9.2. ADPER SCOTCHBOND MULTI PURPOSE 

Realizou-se previamente o condicionamento ácido da dentina por 15 

segundos (Figura 4C). Em seguida, a superfície foi lavada pelo dobro do tempo e 

levemente secada por capilaridade com papel absorvente (DA SILVEIRA PEREIRA, 

2001) a fim de remover o excesso de água (Figura 6A). De acordo com as 

informações contidas na bula do produto, o primer (Figura 6B) foi aplicado à dentina 

com o auxílio de um microaplicador (Cavibrush, FGM LTDA, Joinville, SC, Brasil) e 

secado por 5 segundos com leves jatos de ar a uma distância de 10 centímetros. Em 

seguida, foi aplicado o adesivo (Figura 6C) sobre a dentina tratada com o primer. O 

adesivo foi fotopolimerizado (Figura 6D) por 10 segundos com o aparelho 
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fotopolimerizador Radii-Cal (SDI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, São 

Paulo, SP, Brasil) a uma potência de 1200 mw/cm². 

A B

C D E

 

Figura 6 - Aplicação do sistema adesivo Adper Scotchbond Multi Purpose: Figura 6A – 
aplicação do primer; Figura 6B – aplicação do adesivo; Figura 6C – fotopolimerização do adesivo; 
Figura 6D – inserção da matriz sobre o bloco de resina para inciar a restauração; Figura 6E – corpo-
de-prova finalizado. 

 

4.9.3. SINGLE BOND UNIVERSAL 

O sistema adesivo Single Bond Universal foi aplicado de acordo com as 

recomendações apresentadas na bula, por 20 segundos, de forma ativa na dentina 

com o auxílio de um microaplicador, seguido de leves  jatos de ar a uma distância de 

10 centímetros e fotopolimerizado por 10 segundos com o aparelho 

fotopolimerizador Radii-Cal (SDI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, São 

Paulo, SP, Brasil) a uma potência de 1200 mw/cm². 
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Figura 7: Aplicação do sistema adesivo Single Bond Universal – Figura 7A- aplicação do 
sistema adesivo Single Bond Universal; Figura 7B- fotopolimerização do sistema adesivo; Figura 7C- 
inserção da matriz sobre o bloco de resina para inciar a restauração; Figura 7D- corpo-de-prova 
finalizado. 

 

4.9.4. INSERÇÃO DA RESINA COMPOSTA 

Após a aplicação dos tratamentos superfiicias de cada um dos grupos, foi 

posicionada sobre a área adesiva das amostras, uma matriz de borracha com 

perfuração central de 3 mm de diâmetro e 5 mm de altura para facilitar a inserção da 

resina composta Opallis cor A3. O compósito foi inserido sobre o adesivo em 

incrementos de aproximadamente 2mm de espessura com o auxílio de uma espátula 

suprafil e fotopolimerizado por 20 segundos com o aparelho fotopolimerizador Radii-

Cal a uma potência de 1200 mw/cm². 
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Após cada restauração, a matriz era retirada cuidadosamente para que não 

gerasse tensão na área de adesão durante a sua remoção (DA SILVEIRA PEREIRA, 

2001). Todos os corpos-de-prova foram confeccionados em condições constantes 

de temperatura (23ºC) e posteriormente a sua confecção, todos os corpos-de-prova 

foram armazenados em estufa a 37ºC por 24 horas para a realização do ensaio de 

resistência ao cisalhamento. 

 

4.10. ENSAIO MECÂNICO DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

A sequência da fratura dos corpos de prova foi realizada de forma aleatória 

após sorteio. Os testes foram realizados em uma máquina universal de ensaios 

INSTRON 33R5567 (Instron,Canton, Massachusetts,USA) com célula de carga de 

200kg, ajustada para uma velocidade de 0,5mm/min (Figura 6A). A aplicação da 

carga foi realizada por meio de um cinzel com ponta ativa de 0,5mm de largura 

posicionado rente à base do cilindro de compósito (Figura 6B), o mais próximo 

possível da interface adesiva. A carga necessária para a fratura de cada corpo de 

prova foi anotada em Newtons (N) e os resultados foram transformados para 

Megapascal (MPa) através da fórmula : P= F/A e submetidos a análise estatística. 

 

 
 
Figura 8: Ensaio mecânico de resistência ao cisalhamento: Figura 8A -Máquina universal de Ensaios; 
Figura 8B- Corpos-de-prova posicionados para o ensaio mecânico de cisalhamento. 
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5.1 RESUMO 

Introdução: Este estudo teve como objetivo avaliar a influência do tratamento 

com plasma não térmico de argônio aplicado sobre a dentina profunda, previamente 

e posteriormente à sua hibridização, na resistência ao cisalhamento de dois 

sistemas adesivos. Materiais e métodos: Noventa fragmentos dentários foram 

obtidos de terceiros molares inclusos e  foram embutidos em resina epóxi e 

desgastados com lixas de carbeto de silício para exposição da dentina profunda e 

distribuidos aleatorimente em seis grupos experimentais (n=15). Nos grupos 

controle, SBMPSP e SBUSP os sistemas adesivos foram aplicados de acordo com 

as recomendações dos seus fabricantes. Nos grupos SMPPA e SBUPA a superfície 

dentinária foi tratada com plasma não térmico de argônio por 30 segundos antes da 

hibridização com o sistema adesivo correspondente a cada grupo; nos grupos 

SBMPPD e SBUPD, a superfície dentinária foi tratada com o plasma não térmico de 

argônio por 30 segundos depois da aplicação e fotopolimerização dos sistemas 

adesivos correspondentes. Cilindros com 3 mm de diâmetro e 5 mm de altura foram 

confeccionados com resina composta na área adesiva. Após de 24 horas de 

armazenamento,os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de resistência ao 

cisalhamento. Resultados: O teste de Mann-Whitney (p<0,05) apontou que os 

valores de resistência ao cisalhamento foram significativamente maiores para o 

sistema SBMP (26,51 ±0,88 MPa) quando comparado ao sistema SBU (22,66 ±1,84 

MPa). Os resultados obtidos nos grupos que o plasma não térmico foi aplicado 

foram estatísticamente maiores que os valores obtidos para os grupos controle (com 

plasma- 29,30 ±1 MPa, sem plasma- 25,54 ±2,60 MPa). Maiores valores foram 

observados quando o tratamento com plasma foi aplicado posteriormente à 

hibridização dos sistemas adesivos (SBMPSP: 26,51 ±0,88, SBMPPA: 29,22 ± 0,44, 
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SBMPPD: 30,27 ±0,54), (SBUSP: 22,66 ±1,84, SBUPA: 28,33 ±0,78, SBUPD: 29,32 

±0,91). Conclusão: O tratamento com plasma não térmico de argônio aumentou 

significativamente os valores de resistência ao cisalhamento dos dois sistemas 

adesivos testados indepente do seu momento de aplicação. 

 

Palavras-chave: Plasma não térmico, sistemas adesivos, dentina, adesão, 

cisalhamento. 

 

5.2 INTRODUÇÃO 

O sucesso da Odontologia adesiva decorre da obtenção de restaurações 

duradouras (TJADERHANE, 2013; OLIVEIRA, 2014; TJADERHANE, 2015). Para se 

unir ao tecido dentário, os sistemas adesivos dependem da formação de uma 

camada híbrida homogênea (OLIVEIRA, 2014). No entanto, a união à dentina é mais 

complexa e difícil de ser obtida devido à sua estrutura morfológica heterogênea e 

fisiologicamente dinâmica, independente do sistema ou material utilizado 

(OLIVEIRA, 2014). 

Diversos fatores inerentes à estrutura físico-química do aderente e as 

propriedades intrínsecas dos adesivos interferem na formação da camada híbrida 

dentinária (TJADERHANE, 2015). A heterogeneidade morfológica, fisiológica e 

patológica da dentina, a umidade necessária para manter a rede de colágeno 

expandida, sua baixa energia de superfície e o grau de conversão limitado dos 

monômeros resinosos, estão entre os principais obstáculos para alcançar uma 

adesão uniforme (TJADERHANE, 2013). Além disso, a degradação hidrolítica de 

ambos os componentes da camada híbrida, matriz de colágeno e a resina composta, 

comprometem seriamente a integridade da interface adesiva a longo prazo e a 
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durabilidade da força de união, ocasionando sensibilidade pós-operatória, 

microinfiltração bacteriana e cáries secundárias (PERDIGÃO, 2000; CARDOSO, 

2011; OLIVEIRA , 2014). 

Várias são as tentativas de se criar uma camada híbrida livre de defeitos 

através de diferentes tipos de tratamentos dentinários que proporcionem o aumento 

da durabilidade das restaurações adesivas. Tais tratamentos incluem a 

desproteinização da dentina (HARI, 2012), agentes de ligação cruzada ao colágeno 

(TAY, 1998), irradiação a laser (TAY, 1996), que são exemplos de tentativas pouco 

consolidadas para melhorar a adesão. 

Os sistemas adesivos convencionais de três passos são aplicados após o 

condicionamento ácido prévio com ácido fosfórico de 30-40% que atua na 

dissolução completa da smear layer e na desmineralização simultânea da dentina, 

permitindo muitas vezes a exposição das fibras de colágeno e da dentina 

parcialmente desmineralizada (AGEE, 2003). Contudo, a dentina não deve ser 

profundamente desmineralizada para que não ocorram discrepâncias entre a 

profundidade do condicionamento ácido e a profundidade de penetração do adesivo, 

fazendo com que as fibras de colágeno fiquem desprotegidas e não envolvidas pela 

resina, promovendo assim, a sua hidrólise (AGEE,  2003). 

Na tentativa de eliminar a imprevisibilidade da técnica de aplicação 

convencional que, invariavelmente depende do conhecimento e da habilidade do 

profissional, surgiram os sistemas adesivos autocondicionantes, que contém na sua 

composição monômeros ácidos, tais como, 10-MDP, Fenil-P, 4-META (BELLO, 

2011). Desta forma, uma nova abordagem de adesão à dentina foi obtida uma vez 

que seu primer ácido contém monômeros resinosos que, simultaneamente à 

desmineralização, se infiltram na intimidade da dentina formando um complexo 
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hibridizado, evitando, assim, a formação de áreas hibridóides, principais causadoras 

do fracasso de união (DA SILVEIRA PEREIRA, 2001). 

Os sistemas adesivos autocondicionantes compreendem monômeros ácidos 

mais fracos, incapazes de desmineralizar a superfície da dentina tão profundamente 

quanto o ácido fosfórico a 30-40%, na maioria das vezes, tais monômeros não 

causam dissolução completa da smear layer (GIANNINI, 2015). 

Plasmas não térmicos são considerados o quarto estado da matéria, 

compreendem gases parcialmente ionizados que contêm diferentes concentrações 

de partículas com baixo peso molecular altamente reativas, incluindo átomos 

eletronicamente excitados, moléculas, espécies iônicas e radicais livres, aplicados 

em temperaturas próximas a temperatura corporal, o que permite a sua utilização in 

vivo (RITTS,2010; CHEN,2012; ABREU,2016). O plasma tem sido adotado em 

indústrias de engenharia de superfície, uma vez que melhoram a adesão de 

biomateriais através da deposição de filmes finos (LIEBERMAN, 1994). Quando 

utilizado corretamente, o plasma não térmico age modificando as propriedades 

físicas e químicas das superficies, permitindo a manutenção das características do 

interior do material. Estudos recentes vêm propondo o emprego da tecnologia do 

plasma na Odontologia com diferentes finalidades que incluem tratamento da cárie 

dentária, esterelização, eliminação de biofilmes, desinfecção do canal radicular, 

clareamento dental, entre outras (RITTS, 2010; CHEN,2012; CHEN,2013; ABREU, 

2016). Ainda, o plasma tem sido utilizado para melhorar a adesão ao substrato 

dental, uma vez que o tratamento com este gás gera uma ampliação na área da 

superfície de contato das fibras colágenas, possibilitando, o aumento da força de 

adesão (RITTS, 2010; CHEN,2012; CHEN, 2013; ABREU, 2016), além de induzir e 

aumentar o grau de conversão dos monômeros resinosos. 
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Diante da alta complexidade do tecido dentinário e dos fatores que 

influenciam a longevidade adesiva, são necessárias avaliações científicas de 

resistência adesiva e de tratamentos superficiais. Desta forma, o objetivo desse 

estudo foi avaliar a influência do tratamento com plasma não térmico de argônio 

aplicado sobre a dentina profunda, previamente e posteriormente à sua hibridização, 

na resistência ao cisalhamento de dois sistemas adesivos, um convencional de 3 

passos e, o outro autocondicionante de passo único. 

 

 

5.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL DO ESTUDO 

A variável resposta foi a resistência ao cisalhamento em MPa, em 2 fatores: 1 

-sistema adesivo em dois níveis : Adper Scotchbond Multi Purpose e Single Bond 

Universal; 2- aplicação do plasma não térmico em 3 níveis: 1- sem aplicação, 2 - 

aplicação prévia, 3- aplicação posterior. A associação desses 2 fatores constituiu 6 

grupos experimentais, cada grupo com 15 corpos de prova (n=15), utilizados para o 

ensaio mecânico de resistência ao cisalhamento, em um delineamento experimental 

inteiramente ao acaso. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de ética do Hospital Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro registrado sob o protocolo: 79803517.6.0000.5257(Anexo 8.5). 

 

MATERIAIS 

Os materiais utilizados foram dois sistemas adesivos, sendo um convencional 

multifrascos à base de água (Adper Scotchbond Multi Purpose, 3M do Brasil, 

Sumaré, SP, Brasil) e o outro, frasco único, autocondicionante à base de etanol 

(Single Bond Universal, 3M do Brasil, Sumaré, SP, Brasil), um compósito restaurador 
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nanohíbrido Opallis na cor A3 (FGM LTDA, Joinville, SC, Brasil), condicionador ácido 

fosfórico Condac 37% (FGM LTDA, Joinville, SC, Brasil) e plasma não térmico de 

gás Argônio (White Martins, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) (Figura 1).  

 

A B

C D

 

FIGURA 1: Materiais utilizados no estudo: Figura1A – sistema adesivo convencional de 3 passos 
Adper scotchbond multi purpose; Figura 1B – sistema adesivo autocondicionante Single bond 
universal; Figura 1C – compósito restaurador nanohíbrido Opallis, cor A3; Figura 1D – ácido fosfórico 
37%. 

As marcas comerciais e as composições dos materiais selecionados estão 

descritas no Quadro 1 (Anexo 8.1). 

 

 

MÈTODOS 

OBTENÇÃO, LIMPEZA, ARMAZENAMENTO DOS DENTES 

A coleta dos dentes foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética do 

HUCFF/UFRJ. Para este estudo, foram utilizados 45 dentes terceiros molares 

humanos inclusos e recém-extraídos por indicação terapêutica, coletados em 



48 
 

consultório particular após os pacientes terem assinado os termos de cessão e 

termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) para que seus dentes fossem 

incluídos no estudo.  

Os dentes foram armazenados por um período máximo de trinta dias em 

solução de Timol 0,1% (UFRJ-CCMN, Departamento de bioquímica, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) com pH 7 para desinfecção (DA SILVEIRA PEREIRA, 2001), a uma 

temperatura de 37ºC em estufa (Quimis aparelhos científicos, São Paulo,SP,Brasil), 

até o início da limpeza das superfícies externas com curetas periodontais de Gracey 

número 13/14 (Hu-Friedy do Brasil, Rio de Janeiro, RJ,Brasil) para remoção de 

restos de tecidos periodontais. Posteriormente, os dentes foram submetidos à 

profilaxia com pedra pomes (SS-White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e água, utilizando 

escovas Robinson (KG Soresen, Barueri, SP, Brasil) montadas em contra ângulo em 

baixa rotação (Kavo do Brasil, Joinville, SC, Brasil). 

 

OBTENÇÃO E EMBUTIMENTO DOS FRAGMENTOS DENTAIS 

As porções coronárias dos 45 terceiros molares superiores ou inferiores 

(Figura 2A) foram separadas das suas raízes 1 mm abaixo da junção amelo-

cementária (Figura 2B) com um disco diamantado dupla face cortante (KG 

Sorensen, Barueri, SP, Brasil) em baixa rotação, sob abundantemente refrigeração 

com água/ar. Em seguida, os fragmentos obtidos (Figura 2C) foram seccionados em 

duas partes no sentido mésio-distal (Figura 2D), pelo mesmo processo, dando 

origem a 90 fragmentos dentais.  
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C D

 

Figura 2- Sequência de obtenção dos fragmentos dentais: Figura 2A- Dente hígido; Figura 2B- Porção 
coronária sendo seccionada da raiz com disco dupla face cortante; Figura 2C- Fragmento obtido após 
o seccionamento da porção coronária no sentido mésio-distal; Figura 2D- Imagem comparativa do 

dente antes e depois do corte. 
 

 

Cada fragmento teve sua superfície em esmalte lixada e fixada em uma placa 

de vidro com auxílio de uma fita adesiva para facilitar a inclusão dos mesmos em 

resina epóxi (Redecenter Materiais Plásticos e Acessórios LTDA, São Paulo, SP, 

Brasil)  vertida em anéis de tubo de PVC, medindo 21 mm de diâmetro interno por 

10 mm de altura (Figura 3A), que foram também fixados na placa de vidro, de modo 

que os fragmentos dentais ficassem na sua região central. (DA SILVEIRA PEREIRA, 

2001). 

Posteriormente a polimerização, os blocos de resina epóxi (Redecenter 

Materiais Plásticos e Acessórios LTDA, São Paulo, SP, Brasil) foram removidos dos 

cilindros de PVC e as superfícies vestibulares, palatinas e linguais foram 

desgastadas com lixas de carbeto de silício (3M do Brasil, Sumaré, SP, Brasil) nº 



50 
 

180 até a exposição de uma área plana em dentina profunda (Figura 3C), em politriz 

elétrica giratória (Aropol 2V, Arotec Indústria e Comércio, Cotia, SP, Brasil) 

refrigerada a água. Em seguida, o acabamento final foi realizado de forma 

semelhante, com lixa de carbeto de silício nº 600. Após o acabamento, as 

superfícies planificadas (3D) foram lavadas com jatos de água destilada durante 15 

segundos. Em seguida, realizou-se a identificação das amostras para que pudessem 

ser distribuídas através de sorteio entre os grupos experimentais. Os espécimes 

foram armazenados em recipientes com água destilada e mantidos em estufa a 37ºC 

enquanto aguardavam a confecção dos corpos de prova para a realização do ensaio 

mecânico. 

A
A B

C D

 

 

Figura 3 – Obtenção e embutimento dos fragmentos dentais: Figura 3 A- Desgaste da superfície 
vestibular/ligual/palatina;Figura 3B- Desgaste da superfície vestibular/ligual/palatina; Figura 3C- 
desgaste da superfície após a polimerização da resina epóxi; Figura 3D- Vista final da superfície de 
dentina profunda após o desgate. 
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APLICAÇÃO DO PLASMA NÃO TÉRMICO 

Um reator de vidro foi utilizado para tratamento do plasma não térmico. Este 

reator consiste em um tubo de vidro de 5 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento, 

evacuado por uma bomba mecânica, até pressões inferiores a 2 Pascais (Pa). Foi 

permitido ao gás o preenchimento do reator até uma pressão de 10 Pa (ABREU, 

2016). O plasma não térmico foi gerado dentro do cilindro de vidro sob vácuo, pela 

ação de um campo magnético induzido pela corrente que passa através de uma 

bobina elétrica que envolve o cilindro (Figura 4A e 4B). As superfícies dentinárias 

foram tratadas com gás de argônio a 60 watts (w) por 30 segundos (ABREU, 2016). 

Ao final do processo, a radiofrequência foi desligada antes que as amostras fossem 

expostas ao ar. Nos grupos 2 e 5 este procedimento foi realizado previamente a 

aplicação dos sistemas adesivos em estudo. Nos grupos 3 e 6 este procedimento foi 

realizado posteriormente a aplicação e polimerização dos sistemas adesivos. 

  

 

 

  Figura 4 : Aplicação do plasma não térmico – Figura 5A- amostras sendo posicionadas e submetidas 
ao vácuo; Figura 5B- aplicação do plasma não térmico por 30 segundos. 

APLICAÇÃO DO SISTEMA ADESIVO E PROCEDIMENTOS RESTAURADORES 

Os sistemas adesivos foram aplicados de acordo com Quadro 3. Após a 

polimerização do sistema adesivo, foi posicionada sobre a área adesiva uma matriz 

de borracha com perfuração central de 3 mm de diâmetro e 5mm de altura para 
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facilitar a inserção do compósito restaurador nanohíbrido Opallis cor A3 (FGM LTDA, 

Joinville, SC, Brasil).O compósito foi inserido em incrementos de 2mm com o auxílio 

de uma espátula suprafil e polimerizados por 20 segundos,como contava nas 

informações do fabricante,com o aparelho fotopolimerizador Radii-cal (SDI BRASIL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, São Paulo, SP, Brasil) a uma potência de 1200 

mw/cm².. Após 24 horas, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio mecânico 

de resistência ao cisalhamento. 

 

ENSAIO MECÂNICO DE RESISTÊNCIA AS FORÇAS DE CISALHAMENTO 

A sequência da fratura dos corpos de prova foi realizada de forma aleatória 

após sorteio. Os testes foram realizados em uma máquina universal de ensaios 

INSTRON 33R5567 (Instron,Canton, Massachusetts,USA) com célula de carga de 

200kg, ajustada para uma velocidade de 0,5mm/min.A aplicação da carga foi 

realizada por meio de um cinzel com ponta ativa de 0,5mm de largura posicionado 

rente à base do cilindro de compósito, o mais próximo possível da interface adesiva 

(Figura 4). A carga necessária para a fratura de cada corpo de prova foi anotada em 

Newtons (N) e os resultados foram transformados para Megapascal (MPa) através 

da fórmula : P=F/A e submetidos a análise estatística. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas foram feitas com os softwares R Project 3.4.2(R 

Foundation for Statistical Computing, Viena, Áustria) e IBM SPSS 22(IBM 

Corpoartion, Amonk-NY, Estados Unidos). O teste de Shapiro-Wilks para avaliar a 

normalidade dos dados. 
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Em razão do desvio de normalidade, foram utilizados testes não paramétricos 

para avaliar as diferenças entre os grupos. Na comparação entre dois grupos, foi 

utilizado o teste Mann-Whitney. Quando a análise concerniu mais de dois grupos, o 

teste de Kruskal-Wallis foi realizado e, em caso de existir diferença significativa entre 

os grupos, para a análise dois a dois (post-hoc), o teste de Dunn foi aplicado. Para 

todas as análises, considerou-se o nível de significância de 5%(p<0,05). 

 

5.4 RESULTADOS 

A análise descritiva dos resultados obtidos no presente estudo é mostrada na 

Tabela 1.Os valores médios e os desvios padrão de todos os grupos são 

apresentados na tabela 1, assim como os valores máximos e mínimos encontrados 

para cada um dos grupos. A mediana mais alta (30,27 ± 0,54) foi registrada para o 

grupo que recebeu a aplicação do plasma de argônio após a aplicação dos sistemas 

adesivos Adper Scotchbond Multi Purpose (SMPPD), enquanto que a mediana mais 

baixa (22,66 ±1,84) foi encontrada no grupo Single Bond Universal Sem Plasma 

(SBUSP). Ademais, pelo resultado do teste Shapiro-wilks (p<0,05), foi possível 

rejeitar a hipótese nula (Hipótese nula: a variável de interesse é normalmente 

distribuída).  

A Tabela 2 compara os valores obtidos entre os grupos controle (não 

receberam a aplicação do plasma de argônio) e os grupos que receberam a 

aplicação do plasma. De acordo com o teste de Mann-Whitney (p<0,05), pode-se 

afirmar que os grupos que receberam o tratamento com plasma apresentaram 

maiores valores de resistência (29,30 MPa) quando comparados aos grupos controle 

(25,54 MPa). 
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A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para os dois sistemas adesivos sem 

aplicação do plasma (grupo controle). O grupo Adper Scotchbond Multi Purpose 

mostrou valores de resistência de união significativamente maiores que o grupo 

Single Bond Universal, cujas medianas encontradas foram 26,51 MPa e 22,66 MPa, 

respectivamente. 

A Tabela 4 mostra os resultados relativo à influencia da aplicação do plasma 

antes ou após o sistema adesivo. Pelo teste Kruskal-Wallis (p<0,05), é possível 

rejeitar a hipótese nula de que os grupos têm valores iguais para resistência. Em 

ambos os sistemas adesivos os valores de resistência de união foram superiores 

quando o plasma foi aplicado posteriormente ao sistema adesivo. 

           A Tabela 5 mostra a comparação entre os três tipos de tratamento 

testados para o sistema adesivo Adper Scotchbond Multi Purpose. Pelo teste 

Kruskal-Wallis (p<0,05), é possível rejeitar a hipótese nula de que os grupos têm 

valores iguais para resistência. Na comparação dois a dois, pelo teste de Dunn, tem-

se que maiores valores estão em Scothbond com plasma após > plasma antes > 

sem plasma. 

 

A Tabela 6 mostra a comparação entre os três tipos de tratamento testados 

para o sistema adesivo Single Bond Universal. Pelo teste Kruskal-Wallis (p<0,05) é 

possível observar que os grupos apresentam valores diferentes para a resistência, 

ignorando assim a hipótese nula. Na comparação dois a dois pelo teste de Dunn, 

observa-se os maiores valores no grupo que recebeu aplicação do plasma após a 

aplicação do sistema adesivo (SBUPD), seguido do grupo SBUPA e SBUSP. 
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5.5 DISCUSSÃO 

 A união eficaz ao substrato dental continua sendo o objetivo de constantes estudos 

(TJADERHANE, 2015; OLIVEIRA, 2014; CARDOSO, 2011; HARI, 2012; GIANNINI, 

2015). Apesar da adesão à dentina ser mais difícil e menos previsível(PERDIGÃO, 2000), 

avanços significativos foram obtidos após o entendimento das propriedades desse 

substrato, o que proporcionou novas formulações de adesivos e técnicas de aplicação, 

aumentando a confiabilidade da adesão (VILLELA-ROSA, 2011) 

Para avaliar a influência de diferentes fatores na resistência de união de sistemas 

adesivos ao dente, são utilizados os testes mecânicos de resistência, como os testes de 

tração e cisalhamento, e, ambos apresentam vantagens e limitações (ZANG, 2014a). Ao 

contrário do teste de tração que utiliza uma força perpendicular à superfície do dente para 

quebrar a ligação, o teste de cisalhamento utiliza uma força que incide paralelamente à 

superfície do dente (RETIEF, 1998; KEMPER, 1976). A popularidade do teste de 

cisalhamento, muito difundido na literatura, (RETIEF, 1988) pode ser explicada por sua 

simplicidade, sendo um teste de fácil execução e reprodução, além de utilizar aparatos 

mais simples de serem confeccionados. Ainda, o direcionamento da força aplicada neste 

teste é considerado mais representativo da situação clínica, o que o faz consagrado pelos 

autores, sendo de grande valia no desenvolvimento e aprimoramento laboratorial dos 

sistemas adesivos e das técnicas de adesão (NAGUCHI, 1982; ELIADES, 1994; TYAS, 

1993; VAN NOORT, 1994).  

Materiais dentários necessitam ser testados in vitro antes da sua aplicação in vivo 

e, esses estudos devem ser conduzidos de maneira a simular mais fielmente as 

condições clínicas (MECLEOD, 2010). Devido à dificuldade de obtenção de dentes 

humanos para realização de pesquisas, têm-se utilizado dentes bovinos como substitutos 

em investigações laboratoriais por apresentarem grande semelhança morfohistológica ( 
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DA CRUZ CAMPOS, 2008). No entanto, ao se pesquisar sistemas adesivos, a utilização 

de dentes humanos se faz mais representativa, uma vez que estes apresentam condições 

de composição mais precisas às encontradas in vivo. Por essa razão, terceiros molares 

inclusos humanos foram utilizados nesse estudo (PERDIGÃO, 1996).  

Para que uma adesão forte e duradoura seja obtida é de fundamental importância 

que uma camada híbrida densa, homogênea e uniforme seja formada, independente da 

sua espessura (ERICKSON, 1992; GERZINA, 1995). Dessa forma, é necessário que a 

dentina desmineralizada seja completamente infiltrada pelo adesivo, do contrário, há a 

formação de porosidades ou defeitos nanométricos no interior da área hibridizada, 

facilitando, assim, a infiltração de fluidos orais e enzimas bacterianas, que promovem a 

degradação da restauração ao longo do tempo, diminuição da resistência e da 

longevidade da adesão (SANO 1994; SANO 1999). Vários fatores inerentes à estrutura 

físico química do aderente, às técnicas de aplicação e às propriedades intrínsecas dos 

adesivos podem prejudicar essa difusão (NAKABAYASHI, 1992; GWINNETT, 1993; 

JACOBSEN, 1993; HEYMANN, 1993; FINGER, 1994). Devido à tendência de se utilizar 

sistemas de uso mais simples e rápidos, menos susceptíveis aos erros cometidos pelo 

operador e, na tentativa de eliminar os inconvenientes da técnica do condicionamento 

ácido total causado pela lavagem do ácido e secagem do substrato, foram desenvolvidos 

os sistemas autocondicionantes através do aumento da concentração de monômeros 

ácidos em sua composição (PERDIGÃO, 2000). Os baixos valores de pH desses 

sistemas os tornam capazes de se difundir parcialmente através da lama dentinária, 

alcançando e desmineralizando superficialmente a dentina intacta subjacente até que os 

produtos de dissolução da mesma tamponem sua acidez (TAY, 2000). Ao mesmo tempo 

em que os monômeros ácidos descalcificam o aderente, eles abrem canais que facilitam a 

difusão dos monômeros resinosos na intimidade da dentina, formando um complexo 
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hibridizado pouco espesso, porém sem discrepâncias entre a profundidade de 

desmineralização e a profundidade de infiltração dos monômeros, proporcionando valores 

iniciais satisfatórios de resistência adesiva (HARADA, 2000; TAY, 2000), como observado 

nesse trabalho para o sistema Single Bond Universal (22,66 MPa, tabela 3), no grupo 

controle. 

Por apresentar uma zona de interdifusão mais uniforme, era de se esperar que os 

valores de adesão  encontrados para o  sistema autocondicionante avaliado fossem os 

maiores valores de adesão entre os grupos controles. No entanto, o resultado obtidos 

pelo sistema convencional de 3 passos, Scotcbond Multi Purpose, que apresenta 

condicionamento ácido prévio, foram estatisticamente maiores do que os observados para 

o Single Bond Universal (SBMP-26,51 MPa- A, SBU- 22,66 MPa- B- tabela 3-). Este fato 

pode ter ocorrido porque o sistema SBMP é menos sensível às variações de umidade do 

substrato, uma vez que este apresenta água em sua composição, capaz de reidratar o 

colágeno colapsado, promovendo a recuperação do seu arcabouço original em situações 

de dentina ressecada após a lavagem do ácido e ainda, apresenta monômeros 

hidrofílicos, com grande afinidade pelo substrato em condições de maior umidade (DA 

SILVEIRA PEREIRA, 2001). Com isso, apesar do mesmo não contar com uma 

hibridização simultânea à desmineralização da dentina, este sistema é menos sensível 

aos erros ocasionados pela técnica de aplicação e, com isso, valores confiáveis de 

adesão podem ser obtidos em diferentes condições de umidade do substrato, além de 

apresentar inúmeras outras características, que o qualifica como padrão ouro para 

adesão dentária. ( DA SILVEIRA PEREIRA, 2001). 

Além disso, a estreita espessura da zona de interdifusão formada pelo sistema 

Single Bond Universal resulta em uma camada híbrida com alto módulo de elasticidade, 

ocasionando, dessa forma, a diminuição da sua flexibilidade e capacidade de absorção 
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das tensões geradas durante a polimerização do compósito restaurador, provocando uma 

maior formação de fendas que são propagadoras de fraturas na zona de união durante o 

ensaio mecânico. Por outro lado, no sistema SBMP utiliza-se um adesivo mais viscoso, 

composto por Bis-GMA e HEMA, após a utilização do primer, que permite a formação de 

uma camada mais elástica, com maior possibilidade de absorção das forças geradas 

durante a contração de polimerização (HASHIMOTO, 2000; MONDELLI, 2003; DA SILVA, 

2008; FRANCO, 2010). Deve-se levar em consideração, ainda, que o meio 

potencialmente ácido promovido pelo primer autocondicionante dificulta a conversão dos 

monômeros resinosos em polímeros (CHEN, 2012) e a incorporação da smear layer no 

complexo híbrido dos sistemas autocondicionantes, resulta na formação de um elo fraco 

na adesão (TAY, 2000; GARCIA, 2007; COSTA, 2010).  

Estes resultados rejeitam a hipótese nula de que a composição dos sistemas 

adesivos não influencia os valores de união à dentina, uma vez que os valores obtidos 

pelo sistema SBMP foram superiores quando comparados aos apresentados pelo SBU 

nas três variáveis estudadas nesse trabalho (tabela 4). 

 Várias são as tentativas de se criar uma camada híbrida livre de defeitos (Oliveira, 

2014). Diversos autores têm proposto diferentes tipos de pré-tratamentos dentinários que 

proporcionem o aumento da durabilidade das restaurações adesivas, tais como, 

desproteinização da dentina (HARI, 2012), agentes de ligação cruzada ao colágeno (TAY, 

1998) e irradiação a laser (TAY, 1996), são exemplos de tentativas pouco consolidadas 

para melhorar a adesão (OLIVEIRA, 2014). 

Recentemente, os esforços têm sido concentrados em desenvolver uma técnica 

que promova uma modificação elétrica ou química da superfície da dentina. Métodos têm 

sido empregados para aumentar a permeabilidade e a molhabilidade desse substrato e 

facilitar a penetração e absorção dos agentes de adesão (ZHANG, 2014a). Desta forma, a 
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técnica de aplicação do plasma não térmico tem atraído interesse considerável e, tem 

sido amplamente utilizado para modificar as superfícies dos biomateriais (ZHANG, 2014a; 

CHEN, 2013; YAVIRACH, 2009; HAN, 2014). 

Plasmas são gases ionizados, que contêm diferentes concentrações com baixo 

peso molecular de átomos, íons e moléculas. Consistem em várias espécies energéticas 

altamente reativas, que incluem radicais livres capazes de interagir e modificar as 

propriedades físicas e químicas do substrato, alterando sua energia de superfície e 

consequentemente sua capacidade de adesão (CHEN, 2012; ZHANG, 2014a; 

COLOMBO, 2014; PORCIÚNCULA, 2015) sem ocasionar mudanças morfológicas 

significativas ou afetar as propriedades dos materiais (PORCIÚNCULA, 2015, CHEN, 

2013, COLOMBO, 2014). Nesse estudo, foi utilizado o plasma não térmico de Argônio, 

uma vez que o gás apresenta baixo custo, comparado aos outros gases nobres, pode ser 

aplicado a uma temperatura próxima à do corpo humano, inferior a 40 0C no ponto de 

aplicação, possibilitando sua utilização nos tratamentos in vivo e, ainda, por ter 

apresentado resultados favoráveis de resistência adesiva nos artigos avaliados 

(YAVIRACH, 2009; ABREU, 2016; CHEN, 2013; RITTS, 2010; DONG, 2015). O tempo de 

30 segundos foi escolhido devido à sua viabilidade em termos de aplicação clínica. Além 

disso, Abreu et al., 2016  observaram que a utilização do plasma de argônio por este 

período de tempo levou à alterações químicas na superfície dentinária e a um aumento 

dos valores de resistência de união quando comparados ao grupo controle.  

Estudos têm sugerido que o tratamento com plasma não térmico é capaz de 

promover um aumento da força de ligação interfacial, através da ampliação da área de 

superfície de contato com as fibras colágenas e aumento da sua hidrofilia, possibilitando 

maior interação com o adesivo e, como consequência, sua maior penetração no 

substrato, o que causa a diminuição dos defeitos e vazios na interface e forma 
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prolongamentos resinosos mais compridos, além de promover o aumento da conversão 

de monômeros resinosos em polímero ( CHEN, 2013; YARAVICH, 2009; ZHANG, 2014a; 

PORCIÚNCULA, 2015; HAN, 2014; KIM, 2014). Estas informações coincidem com os 

resultados obtidos nesse trabalho (tabela 2), no qual os valores de resistência adesiva 

foram significativamente maiores para ambos os sistemas adesivos quando o substrato 

dentinário foi tratado com plasma (Com plasma-29,30 MPa- A- e sem plasma- 25,54 MPa-

B-), rejeitando a hipótese nula de que o tratamento com plasma de argônio não interfere 

nos resultados de resistência adesiva dos sistemas utilizados. 

Este comportamento foi observado para ambos os sistemas adesivos quando o 

tratamento com plasma foi realizado previamente à aplicação dos mesmos na dentina 

(tabelas 5 e 6). Por ser a dentina um substrato rico em matéria orgânica, o ângulo de 

contato formado entre este substrato e um líquido é maior do que o esmalte, o que 

prejudica o processo adesivo (CHEN, 2013). Os resultados obtidos com o tratamento com 

plasma não térmico de Argônio indicam que este gás é eficiente em tornar a superfície 

dental mais hidrofílica, reduzindo consideravelmente o ângulo de contato da dentina, 

aumentando sua molhabilidade e consequente penetração do sistema adesivo (CHEN, 

2013). Isto acontece uma vez que o tratamento com o plasma quebra e remove o 

conteúdo proteico de hidrocarbonetos da superfície da dentina, reduzindo a quantidade de 

matéria orgânica, resultando, com isso, no aumento da quantidade do conteúdo mineral, 

principalmente cálcio e fosfato, ou seja, os principais componentes da hidroxiapatita, 

reduzindo assim o ângulo de contato da superfície, favorecendo o íntimo contato do 

adesivo e com aderente e sua penetração no mesmo (CHEN, 2013).  

Este fato torna-se ainda mais significativo quando sistemas adesivos 

autocondicionantes são utilizados, uma vez que eles não apresentam a etapa de 

condicionamento prévio da dentina e, com isso não ocorre a remoção da smear layer 
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dessa superfície. A presença da lama dentinária reduz a energia de superfície do 

substrato, tornando-o menos receptivo à adesão, e funciona como uma barreira física à 

penetração dos monômeros, que é ainda mais prejudicada com o aumento da espessura 

dessa camada de debris, uma vez que reduz a acidez do primer e dificulta a difusão dos 

monômeros na dentina subjacente (HARADA, 2000; DONG, 2015). A aplicação do 

plasma diretamente sobre a dentina sem a etapa do condicionamento prévio nos grupos 

nos quais o sistema SBU foi utilizado pode ter promovido uma modificação na 

composição da lama dentinária, aumentando a energia de superfície do substrato e 

favorecendo a união (DONG, 2015), traduzida pela diferença significativa dos resultados 

numéricos obtidas para adesivo (tabela 5- SBUSP- 22,66 MPa e SBUPA- 28,33). 

Além disso, quando o gás de plasma não térmico entra em contato e interage com 

o ar atmosférico, ocorre a emissão espécies de oxigênio extremamente excitados na 

superfície dentinária, o que gera grupos carbonílicos, ou seja, pontos reativos 

incorporados às moléculas do colágeno tipo I, que se unem mais facilmente à outros 

grupos funcionais ou átomos livres provenientes do aderente, favorecendo uma união 

química dos monômeros, principalmente do HEMA, com o colágeno dentinário e, 

consequentemente a adesão (CHEN, 2013; ZHANG, 2014a; RITTS, 2010; ABREU, 2016). 

Outro possível benefício do aumento dos grupos carbonílicos na superfície do colágeno é 

a separação das fibras colágenas em fibras individuais ou pequenas quantidades de 

fibrilas, causadas pelas forças repulsivas dos mesmos, fato que favorece a penetração do 

sistema adesivo na dentina.  É relatado, ainda, que radicais peróxido ativos (R-O-O) e 

grupos funcionais (C-OH) podem ser produzidos quando a superfície tratada é exposta a 

atmosfera, o que causa um aumento da hidrofilicidade da superfície ( CHEN, 2013; 

RITTS, 2010, ABREU, 2016). 
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 As fortes ligações químicas e físicas promovidas pelo tratamento com plasma 

ocasionam um aumento dos valores de resistência mecânica como os observados neste 

estudo, onde os valores de resistência ao cisalhamento foram significativamente maiores 

para os grupos nos quais o plasma foi aplicado previamente, quando comparados aos 

grupos nos quais não houve aplicação do plasma, rejeitando a hipótese nula de que o 

tratamento com plasma não térmico de argônio previamente à aplicação do sistema 

adesivo não influencia os valores de resistência ao cisalhamento para os adesivos 

avaliados. 

Apesar do aumento dos valores de resistência adesiva com o tratamento prévio da 

dentina com o plasma de argônio, esses valores foram significativamente menores 

quando comparados aos resultados obtidos com a aplicação do gás posteriormente à 

hibridização do substrato em ambos os sistemas adesivos avaliados (Tabelas 5 e 6), 

apesar da pouca diferença numérica entre eles (SBMPPA- 29,22 MPa e SBMPPD- 30,27 

MPa/ SBUPA- 28,33 MPa e SBUPD-29,32 MPa). 

O plasma atua de duas formas, iniciando a polimerização através da energia 

proveniente da colisão de partículas excitadas e da irradiação de fótons, que é transferida 

para o monômero e/ou atuando na polimerização propriamente dita. Fato de extrema 

importância, uma vez que com a conversão do monômero em polímero, a viscosidade do 

adesivo aumenta muito rapidamente, dificultando a mobilidade dos radicais livres, 

reduzindo assim a conversão monomérica. Desta forma, a aplicação do plasma se faz 

fundamental na finalização desta polimerização. Polímeros de alto peso molecular, 

sintetizados pela exposição ao plasma, demonstram alta grau de ligações cruzadas e uma 

maior conversão monomérica, uma vez que essa polimerização se soma à promovida 

pelos iniciadores contidos nas composições dos adesivos, traduzidos em maiores valores 

de adesão (CHEN, 2012). 
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Este fato torna-se mais importante quando sistemas adesivos autocondicionantes 

são utilizados. Têm sido reportado que os monômeros ácidos presentes nesses sistemas 

reagem com as aminas iniciadoras, reduzindo sua concentração, e como consequência a 

reação de polimerização, o que pode influenciar negativamente a adesão (CHEN, 2012; 

ZHANG, 2014a). No entanto, a utilização do plasma posteriormente à aplicação do 

adesivo pode ter minimizado este problema, devido à polimerização adicional por ele 

promovida, como pode ser constatado nos valores obtidos pelo sistema Single Bond 

Universal nessa condição experimental.  

Ainda, sistemas autocondicionantes apresentam uma certa quantidade de água na 

sua composição, como no caso do sistema frasco único avaliado nesse estudo que 

contém 20% . A presença de água é essencial para a ionização dos monômeros ácidos, 

mas por outro lado pode ser um fator de interferência, reduzindo a fotopolimerização dos 

adesivos, ocasionada pela diluição dos seus componentes. No entanto, tem sido visto que 

a água contida nos adesivos ácidos não apresenta efeito deletério quando o plasma é 

utilizado uma vez que, uma quantidade de água apropriada pode facilitar a injeção de 

radicais livres pelo plasma e aumentar, com isso, a propagação da cadeia monomérica, 

aumentado assim a sua conversão (CHEN, 2012; ZHANG, 2014a).  
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5.6 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo indicaram que a aplicação do plasma não 

térmico de argônio por 30 segundos promoveu uma melhora na resistência de união 

da dentina profunda. A partir da análise estatística dos dados, podemos concluir 

que: 

1- A composição e as técnicas de aplicação dos sistemas adesivos 

estudados influenciam nos resultados de resistência adesiva isso pode ser 

observado com base nos valores encontrados para o sistema adesivo Adper 

Scotchbond Multi Purpose terem sido estatísticamente superiores aos 

encontrados para o sistema adesivo autocondicionante Single Bond 

Universal; 

2- A aplicação do plasma não térmico de argônio  sobre a dentina 

profunda interferiu nos valores de resitência adesiva dos dois sistemas 

adesivos utilizados, visto que os valores obtidos nos grupos que receberam a 

aplicação do plasma foram estatísticamente superiores aos grupos controles; 

3- A aplicação do plasma não térmico de argônio na dentina 

profunda  previamente à aplicação dos sistemas adesivos promoveu um 

aumento significativo  da resistência adesiva para os dois sistemas adesivos; 

4- A aplicação do plasma não térmico de argônio na dentina 

profunda hibridizada, ou seja, após a aplicação e polimerização do sistema 

adesivo interferiu significativamente nos resultados de adesão para os dois 

sistemas avaliados. 
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6.  CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo indicaram que a aplicação do plasma não 

térmico de argônio por 30 segundos promoveu uma melhora na resistência de união 

da dentina profunda. A partir da análise estatística dos dados, podemos concluir 

que: 

1- A composição e as técnicas de aplicação dos sistemas adesivos estudados 

influenciam nos resultados de resistência adesiva isso pode ser observado 

com base nos valores encontrados para o sistema adesivo Adper Scotchbond 

Multi Purpose terem sido estatísticamente superiores aos encontrados para o 

sistema adesivo autocondicionante Single Bond Universal; 

2- A aplicação do plasma não térmico de argônio  sobre a dentina 

profunda interferiu nos valores de resitência adesiva dos dois sistemas 

adesivos utilizados, visto que os valores obtidos nos grupos que receberam a 

aplicação do plasma foram estatísticamente superiores aos grupos controles; 

3- A aplicação do plasma não térmico de argônio na dentina 

profunda  previamente à aplicação dos sistemas adesivos promoveu um 

aumento significativo  da resistência adesiva para os dois sistemas adesivos;; 

4- A aplicação do plasma não térmico de argônio na dentina 

profunda hibridizada, ou seja, após a aplicação e polimerização do sistema 

adesivo interferiu significativamente nos resultados de adesão para os dois 

sistemas avaliadoS. 
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8. ANEXOS DO ARTIGO 

8.1 Quadros 

QUADRO 1: Marcas comerciais e composição dos materiais utilizados no estudo in vitro. 

 
MATERIAL 

 
COMPOSIÇÃO 

 
FABRICANTE 

 

 
CLASSIFICAÇÃO 

  
CONDAC 37 
% 
 

 
Ácido Fosfórico 37% 

 
FGM LTDA, 
Joinville, SC, 

Brasil. 
 

 
Condicionador 

ácido 

 
ADPER 

SCOTHBOND 
MULTI-

PURPOSE 
 

Primer: Solução aquosa de 2-
hidroxietilmetacrilato(HEMA) e um 

copolímero. 
Adesivo: Solução de Bisfenol A Glicidil 

Metacrilato (Bis-GMA), 2-
hidroxietilmetacrilato(HEMA) e 

canforoquinona. 
 

 
3M do Brasil, 
Sumaré, SP, 

Brasil. 

 
Sistema adesivo 
convenional de 3 

passos 
 

 
SINGLE 
BOND 

UNIVERSAL 
 

Bisfenol-a-diglicidil éter dimetacrilato(Bis-
GMA), metacrilato de 2-hidroxietila, 

água,1,10-decanodiol 
fostato metacrilato, copolímero de acrílico 
e ácido itacônico, canforoquinona, N,N-

dimetilbenzoina, 
Metacrilato de 2 dimetil monoetilo, metil 

etil cetona 
 

 
3M do Brasil, 
Sumaré, SP, 

Brasil. 

 
Sistema adesivo 

autocondicionante 
de 1 passo 

 

 
OPALLIS 

 

Matriz monomérica: Bis (GMA), Bis 
(EMA), UDMA e TEGDMA. 

Cargas: vidro de Bário-Alumino silicato, 
vidro de Bário-Alumino silicato silanizados 

e nanopartículas de dióxido de silício. 
Fotoiniciador: canforoquinona, 

aceleradores, estabilizantes e pigmentos. 
O compósito apresenta partículas na faixa 

de 40nm a 3,0 microns com tamanho 
médio de partícula de 0,5 microns, 

conteúdo total de carga em peso de 
78,5% a 79,8% e volume de 57% a 58% 

de carga inorgânica. 
 

 
FGM LTDA, 
JOINVILLE, 
SC, BRASIL. 

 

 
Resina Nanohíbrida 

 
PLASMA NÃO 
TÉRMICO 

 
Gás de Argônio 

White 
Martins,Rio 
de Janeiro, 
RJ, Brasil. 

 
Gás de propagação 

de plasma não 
térmico 
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QUADRO 2: Grupos experimentais para o ensaio mecânico de resistência ao  

cisalhamento.  

GRUPO PLASMA 

NÃO 

TÉRMICO 

MOMENTO DA 

APLICAÇÃO(30s) 

SISTEMA 

ADESIVO 

NÚMERO DE 

FRAGMENTOS 

1- SBMPSP não Não foi aplicado Adper 

Scotchbond 

Multi Purpose 

15 

2- SBMPPA Sim Antes do adesivo Adper 

Scotchbond 

Multi Purpose 

15 

3- SBMPPD sim Depois do 

adesivo 

Adper 

Scotchbond 

Multi Purpose 

15 

4- SBUSP Não Não foi aplicado Single Bond 

Universal 

15 

5- SBUPA 

 

Sim Antes do adesivo Single Bond 

Universal 

15 

6- SBUPD Sim Depois do 

adesivo 

Single Bond 

Universal 

15 

Nota:Descrição dos grupos de acordo com o tratamento realizado 
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QUADRO 3: Forma de aplicação do sistema adesivo de acordo com o 

fabricante. 

 

SISTEMA ADESIVO FORMA DE APLICAÇÃO 

ADPER SCOTCHBOND MULTI 

PURPOSE 

Ácido(15s)+Lavagem(30s)+Secagem+Primer+Jatos 

de ar(5s)+Adesivo + Fotopolimerização(10s) 

SINGLE BOND UNIVERSAL Adesivo (20s)+Jatos de ar+Adesivo+ Jatos de 

ar+Fotopolimerização(10s) 
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8.2 Tabelas 

 

TABELA 1: Média, mediana, desvio padrão, valor mínimo/valor máximo e 
número de amostras de cada um dos grupos testados. 

 

Grupo Média Mediana Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo N 

SMPSP 26,74 26,51 0,88 25,27 28,30 15 

SMPPA 29,25 29,22 0,44 28,19 30,07 15 

SMPPD 30,20 30,27 0,54 29,46 31,00 15 

SBUSP 22,46 22,66 1,84 19,71 26,51 15 

SBUAP 28,20 28,33 0,78 26,55 29,22 15 

SBUPD 29,61 29,32 0,91 28,13 31,14 15 

Total 27,74 28,79 2,80 19,71 31,14 90 
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Tabela 2: Resultado do teste de Mann-Whitney (p<0,05), em MPa, para comparação 
entre os valores obtidos entre os grupos controle (não receberam a aplicação do 
plasma de argônio) e os grupos que receberam a aplicação do plasma 

 Mediana Desvio padrão N 

Com plasma 29,30 A 1,00 60 

Sem plasma 25,54 B 2,60 30 

Total 28,79 2,80 90 

Nota: letras diferentes significam diferenças estatísticas entre os grupos, teste de Mann-whitney (p<0,05). 
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Tabela 3: Resultado do teste de Mann-Whitney (p<0,05), em MPa, para os valores de 
resistência ao cisalhamento obtidos para os dois sistemas adesivos sem a aplicação do 

plasma. 
 

 Mediana Desvio padrão N 

SBMPSP 26,51 A 0,88 15 

SBUSP 22,66 B 1,84 15 

Total 25,54 2,60 30 

Nota: letras diferentes significam diferenças estatísticas entre os grupos, teste de Mann-whitney (p<0,05). 
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Tabela 4: Comparação dos valores de resistência ao cisalhamento, em MPa, pelo 
teste de Dunn obtidos pelos diferentes grupos experimentais de acordo com o 
tratamento com plasma. 
 

Grupo Mediana Desvio Padrão N 

SMPPA 29,22 B 0,44 15 

SMPPD 30,27 A 0,54 15 

SBUPA 28,33 C 0,78 15 

SBUPD 29,32 B 0,91 15 

TOTAL 29,30 1,00 60 

Nota: letras diferentes significam diferenças estatísticas entre os grupos, teste de Mann-whitney (p<0,05). 
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TABELA 5: Comparação dos valores de resistência ao cisalhamento, em MPa, pelo 
teste de Dunn obtidos pelos três tratamentos para o sistema adesivo Adper 
Scotchbond Multi Purpose. 
] 

Grupo Mediana Desvio Padrão N 

ASMPSP 26,51 C 0,88 15 

ASMPPA 29,22 B 0,44 15 

ASMPPD 30,27 A 0,54 15 

total 29,22 1,61 45 

         Nota: letras diferentes significam diferenças significativas entre os grupos, teste de Dunn (p<0,05) 
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TABELA 6: Comparação dos valores de resistência ao cisalhamento, em MPa, pelo teste 

de Dunn obtidos pelos três tratamentos para o sistema adesivo Single Bond Universal. 

 

Grupo Média Desvio Padrão N 

SBUSP 22,66 C 1,84 15 

SBUPA 28,33 B 0,78 15 

SBUPD 29,32 A 0,91 15 

Total 28,29 3,36 45 

Nota: letras diferentes significam diferenças significativas entre os grupos, teste de Dunn (p<0,05)  
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8.3 IMAGENS 

Gráfico de Box-Plot apresentando mediana, amplitude interquatílica e outliers (em 
MPa) para os diferentes tratamentos utilizados no ensaio de resistência ao 
cisalhamento no estudo “ in vitro”. 
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8.4 LISTA DAS FIGURAS USADAS NO ARTIGO 

FIGURA 1: Materiais utilizados no estudo in vitro: 

                    Figura1A- Sistema adesivo convencional de 3 passos Adper scotchbond          

                    Multi Purpose; 

                    Figura 1B- Sistema adesivo autocondicionanete Single Bond Universal; 

                    Figura 1C – compósito restaurador nanohíbrido Opallis, cor A3;  

                    Figura 1D – ácido fosfórico 37%. 

FIGURA 2:  Sequência de obtenção dos fragmentos dentais: 

                    Figura 2A- Dente hígido;  

                        Figura 2B- Porção coronária sendo seccionada da raiz com disco dupla   

                    Face cortante;  

                    Figura 2C- Fragmento obtido após o seccionamento da porção  

                    coronária no sentido mésio-distal; 

                    Figura 2D- Imagem comparativa do dente antes e depois do corte. 

FIGURA 3:  Obtenção e embutimento dos fragmentos dentais:  

                    Figura 3 A- Tubo de PVC usado para o embutimentos dos fragmentos;   

                    Figura 3B- Desgaste da superfície vestibular/ligual/palatina; 

                    Figura 3C- desgaste da superfície após a polimerização da resina epóxi; 

                    Figura 3D- Vista final da superfície de dentina profunda após o desgate.  

FIGURA 5:  Aplicação do plasma não térmico: 

                   Figura 5A- amostras sendo posicionadas e submetidas ao vácuo;  

                    Figura 5B- aplicação do plasma não térmico por 30 segundos. 
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INTRODUÇÃO 

A adesão ao esmalte e a dentina vem sendo estudada por Buonocore desde 1955. Apesar de ambas as 

estruturas serem calcificadas, a adesão ao esmalte se mostra mais eficiente em relação à dentinária, por 

apresentar, em quase sua totalidade, matriz inorgânica, enquanto a dentina apresenta uma maior 

quantidade de matriz orgânica, composta basicamente por colágeno e água (PERDIGÃO, 2000). Além 

disso, a dentina, como substrato de ligação, é heterogênea, o condicionamento ácido em sua superfície e 

sua permeabilidade não são uniformes, logo, alguns sistemas de adesão atuam de maneira mais eficaz do 

que outros (PASHLEY et al.,1999). Desta forma, o controle da umidade e a manutenção da trama de 

colágeno permeável na área de dentina desmineralizada são importantes fatores para facilitar a penetração 
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de monômeros resinosos e a  

 

polimerização destes para a formação da zona de transição, denominada de  

 

camada híbrida (NAKABAYASHI et al., 1982). A camada híbrida, relatada por Nakabayahi et al. (1982) 

corresponde ao principal mecanismo de adesão dos sistemas adesivos atuais, pois também apresenta a 

função de selar a dentina atuando na prevenção contra cáries secundárias e sensibilidade pós-

operatória. Todavia, questiona-se cada vez mais a longevidade e a resistência de união entre o 

substrato dentário e a restauração pois, além da penetração dos monômeros resinosos na matriz 

condicionada, a durabilidade da adesão dentinária é afetada pela difusão de água na interface dente-

restauração e pela atividade das metaloproteinases (MMPs) da matriz dentinária. (TEZVERGIL-MUTLUAY 

et al, 2010). Diversos autores têm proposto inúmeros tipos de pré-tratamentos dentinários a fim de aumentar 

a durabilidade das restaurações adesivas, tais como, desproteinização da dentina (LISBOA et al., 2013), 

agentes de ligação cruzada ao colágeno (SRINIVASULU et al., 2013), irradiação a laser (RAMOS-

OLIVEIRA et al, 2014), condicionamento com diferentes ácidos (Pavan et al, 2010), aplicação do plasma 

não-térmico (RITTS et al, 2010), são exemplos de tentativas pouco consolidadas para melhorar a adesão. 

Estudos como o de RITTS et al., 2010, citam como razões para falha prematura de restaurações de 

resinas compostas: ligação inadequada do adesivo à dentina, formação de cáries secundárias e 

contração de polimerização. Dessa forma, é de fundamental importância reduzir o percentual de falhas 

prematuras detectadas clinicamente. De acordo com RITTS et al., 2010, se utilizado da maneira certa e 

eficaz, o tratamento da superfície dentinária com plasma evitará a contaminação e preparará a superfície 

dentinária para uma adesão mais forte e duradoura para materiais restauradores, como a resina composta. 

Os estudos de CHEN et al., 2013 e KOBAN et al., 2011, mostram que aplicar o plasma não térmico no 

substrato dental aumenta a molhabilidade e a energia de superfície, fazendo que à ligação aos sistemas 

adesivos seja mais eficaz. Diante da alta complexidade do tecido dentinário e dos fatores que influenciam 

a longevidade adesiva, são necessárias avaliações científicas de resistência adesiva e de tratamentos 

superficiais em diferentes profundidades da dentina. Pelo exposto, este trabalho terá como objetivo avaliar 

a resistência ao cisalhamento de sistemas adesivos aplicados à dentina profunda com ou sem 

tratamento prévio com plasma não térmico. 

HIPÓTESE 

Avaliar se a aplicação do plasma não térmico aumentará a resistência adesiva à dentina profunda. 

METODOLOGIA 

Será realizado um estudo in vitro. 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL DO ESTUDO: Delineamento experimental inteiramente ao acaso em 

esquema fatorial 2x4 - Plasma não térmico em dois níveis: Com ou sem a aplicação do plasma não térmico - 
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Sistemas adesivos em quatro níveis: a- Convencional de três passos: Adper Scothbond Multi Purpose; b- 

Convencional de dois passos: Ambar; c- Convencional de dois passos 
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MODIFICADO: Ambar APS; d- Autocondicionante: Single Bond Universal. Através de fragmentos dentais 

obtidos das superfícies vestibular, palatina ou lingual de 80 terceiros molares humanos hígidos e recém- 

extraídos, serão confeccionadas 160 unidades experimentais em dentina profunda, na qual o fator em 

estudo será influência da aplicação do plasma não térmico na resistência adesiva de 4 sistemas adesivos e 

a variável experimental estudada será a resistência às forças de cisalhamento. 1- UNIDADES 

EXPERIMENTAIS: - Corpos-de-prova dente/ resina. 2- FATORES EM ESTUDO: 1) Sistemas adesivos em 4 

níveis; 2) Gás de propagação do plasma- mistura de He/O2 (98:2, White Martins, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

durante 1 minuto em 2 níveis: com ou sem plasma; 3- VARIÁVEIS RESPOSTAS: 1- Resistência às forças  

de cisalhamento, em MPa; 2-Análise em MEV do padrão da interface sistema adesivo/substrato dentinário.  

A associação desses dois fatores em estudo constituirá oito (8) grupos experimentais, cada grupo com 20 

fragmentos dentais, n = 20, considerando n = amostra dental, obtidos por fragmento dental serão usados 

para o teste mecânico de resistência às forças de cisalhamento através de um delineamento inteiramente ao 

acaso em esquema fatorial. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Dentes terceiros molares humanos inclusos. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Dentes terceiros molares humanos fraturados ou cariados. 
 
 

 
Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Avaliar, por meio do teste de resistência ao cisalhamento, à resistência de união à dentina 

profunda humana, in vitro, tratada com ou sem plasma não térmico e diferentes sistemas adesivos. Objetivo 

Secundário: • Avaliar os efeitos da influência do tratamento prévio com plasma não térmico; • Analisar 

através do teste de resistência do cisalhamento se o tratamento prévio com plasma não térmico promoverá 

uma adesão mais resistente quando comparado ao tratamento sem a aplicação prévia do plasma; • Avaliar 

dentre os sistemas adesivos utilizados qual apresenta os melhores resultados quando associados ao 

tratamento prévio com plasma não térmico. • Comparar os efeitos nos sistemas adesivos associados ao 

tratamento prévio com o plasma não térmico. • Observar as mudanças na micro-morfologia das interfaces 

dentina-resina em microscopia eletrônica de varredura (MEV) após o teste de resistência ao cisalhamento. 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Segundo a pesquisadora: 

Riscos: Os riscos relacionados a esta pesquisa são devido ao procedimento de cirurgia para a 
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extração (retirada) do dente que será cedido, pois uma vez que o dente estiver fora da boca, os riscos 

diretos da pesquisa não existem. Os riscos relacionados à cirurgia podem envolver inchaço, dor leve e 

discreto sangramento local temporário. Todas essas complicações (riscos), caso ocorram, serão 

solucionadas (resolvidas) na clínica particular onde foi realizada a extração (retirada) pelo Cirurgião Dentista 

executante do procedimento. 

 
Benefícios: Quando utilizados de maneira correta e eficaz, o tratamento da superfície dentinária com 

plasma, se bem sucedido, irá evitar a contaminação lutando ativamente contra infecções bacterianas e irá 

preparar a superfície dentinária para uma adesão forte e durável do substrato dentirário às resinas 

compostas. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de uma resposta ao parecer CEP número 2.419.242, datado em 6 de Dezembro de 2017. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Vide item “Conclusões ou Pendências e Listas de Inadequações”. 

 
Recomendações: 

Vide item “Conclusões ou Pendências e Listas de Inadequações”. 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Resposta ao parecer CEP número 2.419.242, datado em 6 de Dezembro de 2017. 

 

1. Quanto às informações contidas na Folha de Rosto, postada em 30/10/2017: 

a) A Norma Operacional CNS Nº 001 de 2013 define no item 3.3.a, 1.2 “O título da pesquisa será apresentado 

em Língua Portuguesa e será idêntico ao do projeto de pesquisa”. Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: “INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PLASMA NÃO TÉRMICO NA RESISTÊNCIA AO 

CISALHAMENTO DE DIFERENTES SISTEMAS ADESIVOS” 

 
ANÁLISE: Pendência atendida. 

 

b) O campo 3 da Folha de Rosto (“Área temática”) deve ser preenchido com a correta área 

correspondente do estudo. Esse campo está diretamente relacionado aos itens que são assinalados 
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na Plataforma Brasil, no campo “Área Temática” (segunda página de preenchimento da Plataforma, aba 

“Área de Estudo”), cabendo ao pesquisador a meticulosa e acurada seleção dos itens pertinentes. É 

conveniente esclarecer que o pesquisador pode assinalar mais de uma opção de área temática. Solicita-se 

adequação. 

 
RESPOSTA: 

“Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) (Selecione até três): 

Grande Área 1. Ciências Exatas e da Terra 

 
Grande Área 2. Ciências Biológicas 

Grande Área 3. Engenharias 

Grande Área 4. Ciências da Saúde 

Grande Área 5. Ciências Agrárias 

Grande Área 6. Ciências Sociais Aplicadas 

Grande Área 7. Ciências Humanas 

Grande Área 8. Linguística, Letras e Artes 

Grande Área 9. Outros 

Odontologia 

 
Propósito Principal do Estudo (OMS): 

Clínico 

 
Ciências Básicas 

 

Ciências Sociais, Humanas ou Filosofia aplicadas à Saúde 
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Saúde Coletiva / Saúde Pública 

 

Supportive Care - Cuidados de enfermagem para prevenir, controlar e aliviar condições clínicas do paciente 

Outros 

Análise de resistência adesiva” 

ANÁLISE: Pendência atendida. 

c) A Resolução CNS N° 466 de 2012, item II.11, estabelece patrocinador como “pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada que apoia a pesquisa, mediante ações de financiamento, infraestrutura, recursos humanos ou apoio 

institucional”. No caso de o pesquisador não ter recursos próprios para a pesquisa e a instituição não fornecer aporte 

financeiro específico para essa, ainda assim, a instituição é considerada como patrocinadora principal do estudo, já 

que apoia o estudo por meio de recursos humanos e materiais. Portanto, estudos de iniciativa do investigador, sem 

recursos financeiros especificamente destinados a eles, devem ter o campo do patrocinador principal da Folha de 

Rosto assinado pelo representante institucional. Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: 

33.663.683/0016-00 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Institucional Principal 

(21)2562-2838 

 
ANÁLISE: Pendência atendida. 

 

2. Quanto ao projeto de pesquisa: 

 

a) Os títulos público e do projeto de pesquisa estão em desacordo nos diversos documentos postados 

( “ _ p r o j e t o _ d e _ p e s q u i s a . d o c ” ,  “ f o l h a _ I s a b e l l a _ s e m _ a s s i n a t u r a . p d f ”  e 

“PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1009544.pdf”). A Norma Operacional CNS Nº 001 de 2013 preconiza 

que o título seja idêntico ao do projeto de pesquisa. Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: A pesquisadora não respondeu no documento “_carta_resposta_doc.doc”, porém fez as 
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adequações nos documentos. 

ANÁLISE: Pendência atendida. 

b) O pesquisador deve comprometer-se a (1) encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os 

devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. CNS 466/12 item 

XI.g); (2) divulgar os resultados para os participantes da pesquisa e para as instituições onde os dados foram obtidos 

(Norma Operacional n° 001/2013 item 3.4.14); (3) anexar os resultados da pesquisa na Plataforma Brasil, garantindo 

o sigilo relativo às propriedades intelectuais e patentes industriais (Norma Operacional n° 001/2013 item 

3.3.c). Isso poderá constar tanto no documento “_projeto_de_pesquisa.doc”,  como em uma 

declaração à parte. Solicita-se adequação.  

 
RESPOSTA: “OBS: Segue declaração anexada no site” 

ANÁLISE: Pendência atendida. 

c) No documento intitulado “PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1009544.pdf” postado em 06/11/2017”, 

página 2 de 6, o item “Hipótese” deve ser reescrito pois não condiz com o item “hipótese” que consta no documento 

intitulado “_projeto_de_pesquisa.doc”, postado em 21/10/2017. Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: “Correção (encontra-se no site e no corpo no arquivo “projeto de pesquisa”)” 

ANÁLISE: Pendência atendida. 

d) No documento intitulado “PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1009544.pdf” postado em 06/11/2017”, 

página 3 de 6, no item “Metodologia proposta”, a pesquisa indica: “Através de fragmentos dentais obtidos das 

superfícies vestibular, palatina ou lingual de 80 terceiros molares humanos hígidos e recém-extraídos”, que está em 

desacordo com o número de participantes mencionado no mesmo documento. Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: “Número de participantes da pesquisa : 80” 
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ANÁLISE: Pendência atendida. 

 

e) No documento intitulado “PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1009544.pdf” postado em 06/11/2017”, 

na página 3 de 6, item Riscos, lê-se: “Não se aplica”. A Resolução CNS Nº 466 de 2012, no item III.1.b, define que “A 

eticidade da pesquisa implica em (...) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos”. Sendo assim, 

o pesquisador deve explicar as providências e as cautelas que serão adotadas para evitar ou diminuir os riscos 

associados à pesquisa. Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: “Obs: OS riscos encontram-se sublinhados no arquivo nomeado _tcle_alteraçoes_sublinhadas 

Os riscos relacionados a esta pesquisa são devido ao procedimento de cirurgia para a extração (retirada) do 

dente que será cedido, pois uma vez que o dente estiver fora da boca, os riscos diretos da pesquisa não 

existem. Os riscos relacionados à cirurgia podem envolver inchaço, dor leve e discreto sangramento local 

temporário. Todas essas complicações (riscos), caso ocorram, serão solucionadas (resolvidas) na clínica 

particular onde foi realizada a extração (retirada) pelo Cirurgião Dentista executante do procedimento.” 

 
ANÁLISE: Pendência atendida. 

 

3. Quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento intitulado 

“_tcle_corrigido.doc” postado em 06/11/2017: 

 
a) O título público indicado no TCLE não condiz com o que consta no documento intitulado 

“PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1009544.pdf”. Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: “ INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PLASMA NÃO TÉRMICO NA RESISTÊNCIA AO 

CISALHAMENTO DE DIFERENTES SISTEMAS ADESIVOS” 

 
Título público da pesquisa: “INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PLASMA NÃO TÉRMICO NA RESISTÊNCIA 

AO CISALHAMENTO DE DIFERENTES SISTEMAS ADESIVOS”. 
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ANÁLISE: Pendência atendida 

 

b) O TCLE deve ser um documento conciso e com linguagem fácil. Deve-se rever cuidadosamente todo o TCLE em 

busca de termos técnicos e inapropriadamente empregados ou traduzidos. São exemplos de termos de difícil 

compreensão: “plasma não térmico”, “resistência adesiva”, “micromorfologia”, “interfaces dentina/resina”, 

“microscopia eletrônica de varredura”. 

 
RESPOSTA: “Resistência adesiva – substituída por : Força de união 

Micromorfologia – substituída por: Microformato 

Interface dente\resina – substituída por: área compartilhada entre dente e resina 

Microscópio eletrônico de varredura – substituído por : Microscópio eletrônico” 

 
ANÁLISE: Pendência parcialmente atendida. Ao longo de todo TCLE ainda permanecem termos técnicos e 

inapropriadamente empregados. 

 
c) Na página 1 de 2, O TCLE deve trazer de forma explícita os meios de contato com o pesquisador responsável 

(pelo menos, endereço e telefone), bem como disponibilizar meio de contato de fácil acesso pelo participante de 

pesquisa em caso de urgência (24 horas por dia, 7 dias por semana). Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: “Garantia de acesso aos pesquisadores: Em qualquer fase do estudo você terá pleno acesso a 

pesquisadora responsável, Isabella de Almeida Guimarães Passos, no Departamento de Clínica 

Odontológica da Faculdade de Odontologia/UFRJ (Av. Prof Paulo Rocco, 325; 3° andar; Cidade 

Universitária, Rio de Janeiro) terça e quinta-feira das 09 às 17 horas, ou pelos telefones: (21) 3938-2028 e 

3938-2029.Em caso de urgência você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável através do 

telefone(21)98132-5636,24 horas.” 

 
ANÁLISE: Pendência atendida. 

 

d) Na página 2 de 2, no item “Despesas e compensações”, lê-se: “Também, não haverá compensação financeira 

relacionada à participação nesta pesquisa.” A Resolução CNS N° 466 de 2012, item II.21, define ressarcimento como 

“compensação material, exclusivamente de despesas 
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do participante e seus acompanhantes, quando necessário. Ainda, o item IV.3.g orienta que o TCLE deve 

conter obrigatoriamente “explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas 

tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes”. Não pode haver limitação ao ressarcimento, isto 

é, não se pode estipular os itens que serão ressarcidos e/ou os valores máximos. É prudente notar que a 

Resolução 466 não estipula quais itens deverão ser ressarcidos, mas apenas os exemplifica (“tais quais 

transporte e alimentação”). Solicita-se adequação. 

 
RESPOSTA: “Despesas e compensações: O estudo não acarretará nenhum tipo de despesa financeira ao 

,as despesas se assim ocorrerem serão de responsbilidade dos próprios pesquisadores. Caso você sofra 

qualquer tipo de dano que tenha a ver com a sua participação na pesquisa, o mesmo será indenizado.” 

 
ANÁLISE: Pendência atendida. 

 

e) A Resolução CNS n. 466 de 2012, no item III.1.b, indica: “A eticidade da pesquisa implica em: 

b)ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, 

comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos”. Solicita-se descrever no TCLE, em 

linguagem clara e acessível, os potenciais benefícios relacionados à participação no estudo. 

 
RESPOSTA: “Benefícios: Quando utilizados de maneira correta e eficaz, o tratamento da superfície 

dentinária com plasma, se bem sucedido, irá evitar a contaminação lutando ativamente contra infecções 

bacterianas e irá preparar a superfície dentinária para uma adesão forte e durável do substrato dentirário às 

resinas compostas.Em outras palavras, a utilização do plasma fará com que as restaurações dentárias 

apresentem uma maior resistência às forças que são submetidas.” 

 
ANÁLISE: Pendência atendida. 

 

f) Ao longo do TCLE, há diversos termos que se referem aos participantes de pesquisa de uma forma geral: “dos 

que aceitarem participar”, “identificação do participante”, “Cada participante”, “O participante”. O TCLE deve ser 

individualizado, destinado a um participante por vez, tratado no singular. Solicita-se adequação. 
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RESPOSTA: “Segue as alterações destinadas a um participante por vez”. 

ANÁLISE: Pendência atendida. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1. De acordo com o item X.1.3.b, da Resolução CNS n. 466/12, o pesquisador deverá apresentar relatórios semestrais - 

a contar da data de aprovação do protocolo - que permitam ao Cep acompanhar o desenvolvimento dos 

projetos. Esses relatórios devem conter as informações detalhadas - naqueles itens ap l icáveis  - nos moldes do 

re latór io  f inal cont ido no Ofíc io  C i rc u lar  n. 062/2011:  

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/conep/relatorio_final_encerramento.pdf, bem como 

deve haver menção ao período a que se referem. Para cada relatório, deve haver uma notificação separada. As 

informações contidas no relatório devem ater-se ao período correspondente e não a todo o período da pesquisa até 

aquele momento. 

 
2. Eventuais emendas (modificações) ao protocolo devem ser apresentadas de forma clara e sucinta, 

identificando-se, por cor, negrito ou sublinhado, a parte do documento a ser modificada, isto é, além de apresentar 

o resumo das alterações, juntamente com a justificativa, é necessário destacá-las no decorrer do texto (item 2.2.H.1, 

da Norma Operacional CNS nº 001 de 2013). 

 
 
 
 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 26/12/2017  Aceito 
do Projeto ROJETO_1009544.pdf 15:28:53  

TCLE / Termos de _TCLE_alteracoes_sublinhadas.doc 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
Assentimento /  15:27:59 ALMEIDA  

Justificativa de   GUIMARAES  

Ausência   PASSOS  

Projeto Detalhado / _Projeto_de_pesquisa.doc 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
Brochura  15:23:02 ALMEIDA  

Investigador   GUIMARAES  

Outros _Projeto_de_pesquisa_pdf.pdf 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
  15:13:40 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/conep/relatorio_final_encerramento.pdf
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Outros _carta_resposta_pdf.pdf 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
  15:09:21 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Outros _carta_resposta_doc.doc 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
  15:08:25 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Outros _TCLE_alteracoes_sublinhadas_pdf.pdf 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
  14:58:38 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Outros _folha_de_rosto_pag_2.pdf 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
  12:06:28 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Folha de Rosto _folha_de_rosto_pag_1.pdf 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
  12:03:50 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Outros _declaracao_isabella.pdf 26/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
  12:01:06 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Outros _folha_de_rosto.pdf 19/12/2017 ISABELLA DE Aceito 
  14:54:34 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Outros Carta_apresentacao.doc 30/10/2017 ISABELLA DE Aceito 
  23:00:47 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Outros carta_de_apresentacao0005.pdf 30/10/2017 ISABELLA DE Aceito 
  22:50:53 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Outros Termo_cessao.pdf 21/10/2017 ISABELLA DE Aceito 
  18:50:11 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Declaração de _declaracao_de_responsabilidade.pdf 21/10/2017 ISABELLA DE Aceito 
Pesquisadores  18:42:38 ALMEIDA  

   GUIMARAES  

Declaração de _declaracao_de_responsabilidade_da_i 21/10/2017 ISABELLA DE Aceito 
Instituição e nstituicao.pdf 18:41:38 ALMEIDA  

Infraestrutura   GUIMARAES  

Outros _curriculum_lattes_dos_pesquisadores.d 21/10/2017 ISABELLA DE Aceito 
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