
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE SISTEMAS ADESIVOS À DENTINA TRATADA COM PRÓPOLIS
TIPIFICADA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ODONTOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANDRESSA ABRANTES PRETO, DEISE CANTARUTI DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANDRÉA ANIDO-ANIDO, MARCELA ROCHA DE OLIVEIRA CARRILHOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FABIANA BARBARA PIVETA, MARIA CRISTINA MARCUCCI, ROBERTA
CAROLINE BRUSCHI ALONSO, ROSE APARECIDA SCHIAVON SANCHES MATURANO
COLABORADOR(ES): 



RESUMO 

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Bandeirante Anhanguera. O objetivo foi avaliar a resistência de união 

de sistemas adesivos ao substrato dental e a influência da aplicação da própolis 

tipificada, como um tratamento da superfície, na interação entre os adesivos e a 

dentina. Foram selecionados 28 molares humanos extraídos com indicação 

ortodôntica ou para reabilitação por implantes, livres de cárie. Para avaliação da 

resistência de união, foi conduzido teste de microtração e os dentes (n=7) foram 

distribuídos aleatoriamente de acordo com a estratégia e sistema de união nos 

seguintes grupos: Grupo 1 (SBMP): sistema adesivo convencional Scotchbond Multi 

Purpose Plus; Grupo 2(SBU): sistema adesivo autocondicionante Single Bond 

Universal; Grupo 3 (SBMP+P): Scotchbond Multi Purpose Plus + aplicação da 

própolis tipificada; Grupo 4 (SBU+P): sistema adesivo Single Bond Universal + 

aplicação da própolis tipificada. Foram obtidas fatias da coroa no terço médio dos 

dentes usando disco diamantado em máquina de corte (Labcut  1010, Extec, Enfield, 

USA), sob refrigeração constante com água. Nesta área foi aplicado o sistema de 

união de acordo com os grupos. Em seguida foi confeccionada uma “coroa” em 

resina composta (Filtek Z100 cor A2) com a acomodação de três incrementos de 

2mm, totalizando 6 mm de espessura. Os dentes foram armazenados em água por 

24h em estufa bacteriológica a 37ºC. Os dentes foram seccionados através da 

interface de união em secções perpendiculares à parede pulpar para produzir 

espécimes em forma de paralelogramo (palitos) de 0,9 mm x 0,9 mm, seguindo as 

especificações da ISO 11405. Os dados foram submetidos à análise de variância e 

as médias foram comparadas pelo teste de Tukey considerando nível de 

significância de 5%. Verificou-se que o tratamento com própolis acarreta em 

aumento significativo dos valores de resistência de união para o sistema adesivo 

Single Bond Universal; os valores de resistência de união para o sistema adesivo 

Scotchbond Multi Purpose Plus foram estatisticamente semelhantes, portanto não 

houve o comprometimento do desempenho do material; e, considerando-se os 

sistemas Scotchbond Multi Purpose Plus e Single Bond Universal verifica-se que 

não houve diferença significativa entre eles.  

Palavras chaves: Dentina, Sistemas adesivos, Resistência de União, Própolis 

Tipificada. 

 



INTRODUÇÃO 

As resinas compostas associadas aos sistemas adesivos têm capacidade de 

união ao esmalte e dentina, com características estéticas satisfatórias que atende às 

expectativas dos pacientes, selando de forma relativamente eficaz estas estruturas 

contra a infiltração bacteriana e a consequente recidiva de cárie. Entretanto, 

condições desafiantes do microambiente oral, tais como flutuações térmicas e, de 

pH, incidência de cargas mastigatórias contribuem com a gradativa deterioração das 

margens das restaurações adesivas, levando-as muitas vezes ao fracasso 

prematuro. Associam-se às estas condições do ambiente oral, as características 

intrínsecas dos materiais restauradores de natureza polimérica, como o relativo 

desgaste, a solubilidade relativa, a capacidade de sorção de fluidos e a lixiviação de 

componentes, que em conjunto também recorrem para que a longevidade das 

restaurações adesivas seja abreviada (Carrilho et al., 2004; Ito et al., 2005; 

Malacarne et al., 2006), e que por conseguinte, elevem-se as chances de 

recorrência de cárie. 

Atualmente existe uma tendência de inclusão de agentes antimicrobianos no 

procedimento adesivo, seja por utilizar agentes de descontaminação como a 

clorexidina como um passo do procedimento restaurador ou, ainda, a inclusão 

destes agentes na composição dos materiais restauradores.  

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas na UNIBAN para avaliar a ação da 

própolis tipificada e, suas soluções derivadas, sobre a  ação de microorganismos 

responsáveis pela doença periodontal e cárie. Estudos in vitro demonstraram a ação 

antimicrobiana da própolis frente aos diversos microrganismos patogênicos orais 

(Koo et al, 2002). A composição química da própolis agrega basicamente, resinas 

naturais e bálsamos aromáticos 50%, ceras 25 a 30%, óleos essenciais 10%, grãos 

de pólen 5 %, além de compostos fenólicos [flavonóides e ácidos fenólicos] minerais 

e vitaminas (Burdock, 1998). Foi desenvolvido um processo químico de tipificação 

de várias substâncias químicas presentes na própolis brasileira, empregando-se a 

técnica de cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE). Assim, foram 

quantificados os componentes majoritários (marcadores principais) tipificando a 

própolis brasileira, abrindo caminho para a geração de produtos á base de própolis 

pela indústria farmacêutica (Marcucci, 2006). 



Com os resultados promissores verificados nos estudos já realizados com 

própolis, especulou-se sobre os benefícios que poderiam ser obtidos com a 

utilização de produtos naturais antimicrobianos para atenuar a contaminação 

microbiana que ocorre durante os preparos cavitários realizados para remoção de 

tecido cariado. Entretanto vale ressaltar que a recomendação da inclusão da 

própolis no procedimento adesivo deve ser precedida por estudos que avaliem sua 

ação sobre a estrutura dental, principalmente para predizer seu efeito na capacidade 

dos materiais restauradores em interagir com estes substratos.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto foi avaliar a resistência de união de sistemas 

adesivos ao substrato dental e a influência da aplicação da própolis tipificada, como 

tratamento da superfície, na interação entre os adesivos e a dentina. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Bandeirante Anhanguera. Foram selecionados 28 molares humanos 

extraídos com indicação ortodôntica ou para reabilitação por implantes, livres de 

cárie, do banco de dentes da Clínica Odontológica da UNIBAN – Campus Maria 

Cândida e de Clínicas Odontológicas com anuência dos pacientes e cirurgião-

dentista. Foi encaminhado um Termo de Consentimento para Doação de Dentes a 

ser preenchido e assinado pelos pacientes doadores, após esclarecimentos da 

finalidade da doação e sobre o projeto de pesquisa. Para avaliação da resistência de 

união, foi conduzido teste de microtração e os dentes humanos (n=7) foram 

distribuídos aleatoriamente de acordo com o sistema de união (Quadro 1). Os 

procedimentos adesivos foram aplicados de acordo com os grupos de estudos 

apresentados: Grupo 1 (SBMP): dentes humanos submetidos ao Sistema adesivo 

convencional Scotchbond Multi Purpose Plus; Grupo 2(SBU): dentes humanos 

submetidos ao Sistema adesivo autocondicionante Single Bond Universal; Grupo 3 

(SBMP+P): dentes humanos submetidos ao Scotchbond Multi Purpose Plus + 

aplicação da própolis tipificada; Grupo 4 (SBU+P): dentes humanos submetidos ao 

Sistema adesivo Adper Single Bond Universal + aplicação da própolis tipificada.  

 



Quadro 1 – Materiais utilizados no estudo 

PRODUTO CARACTERÍSTICAS COMPOSIÇÃO 

Condac 37 Condicionador de 
superfície 

Ácido fosfórico a 37% em gel 
pH-0,6 

Adper Scotchbond 
Multiuso (3M ESPE)  
 
Primer (Lote 
N192586) 
 
 
Adesivo (Lote 
N293829) 

Sistema Adesivo 
Convencional 
 
Solução aquosa 
 
 
 
Solução 

 
 
 
2-hidroxietilmetacrilato (HEMA) e um 
copolímero do ácido polialcenóico. (pH 3,3) 
 
Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BIS-
GMA), 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA), 
aminas 

Single Bond Universal Sistema Adesivo 
Universal (técnica 
autocondicionante) 

Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BIS-
GMA), metacrilato de 2-hidroxietila, sílica 
tratada com silício, álcool etílico, 
copolímero de acrílico e ácido itacônico, 
canforoquinona, N,N-dimetilbenzocaína, 
metacrilato de 2-dimetilamonoetilo, metil etil 
cetona. 

Própolis Verde 
Tipificada 

Solução a 30%  

Restaurador Universal 
Z100 (3M ESPE) Lote 
N436887 

Compósito Bisfenol-A -diglicidildimetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato 
(TEGDMA), Zircônia/Sílica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A face oclusal dos dentes foi seccionada perpendicularmente ao seu longo 

eixo, para a remoção das cúspides e dois milímetros abaixo do limite cervico-oclusal,  

usando disco diamantado em máquina de corte (Labcut  1010, Extec, Enfield, USA), 

sob refrigeração constante com água, para a obtenção de fatias de fatias da coroa 

no terço médio dos dentes. Em seguida as coroas foram desgastadas em politriz 

(Beta, Buelher, USA) com discos de lixa de carbeto de silício 320 seguida do 

polimento em lixa 600 para obtenção de uma área plana em dentina (Figura 1). 

 

       

Figura 1 – Limpeza e armazenamento dos dentes; remoção da face oclusal dos dentes e obtenção da 

fatia de dentina; desgaste em politriz para obtenção da área plana em dentina e padronização da 

smear layer. 

 



Nesta área foi aplicado o sistema de união de acordo com os grupos. Em 

seguida foi confeccionado uma coroa em resina composta (Filtek Z100 cor A2) com 

a acomodação de três incrementos de 2mm, totalizando 6 mm de espessura. Os 

dentes foram armazenados em água por 24h em estufa bacteriológica (Fanen, 

502C) a 37ºC. Os dentes foram seccionados através da interface de união em 

secções perpendiculares à parede pulpar, em máquina de corte (Labcut 1010, Extec, 

Enfield, USA), para produzir espécimes em forma de paralelogramo (palitos) de 0,9 

mm x 0,9 mm, seguindo as especificações da ISO 11405 (Figura 2).  

       

Figura 2 – Obtenção de área plana em dentina; confecção de coroa em resina composta; obtenção 

de espécimes em forma de palito.  

 

Os espécimes foram fixados em um “jig” metálico adaptado à máquina de 

testes universal (Instron, modelo 3342, USA) onde foi realizado o teste de 

microtração a uma velocidade de 0,5 mm/s (Figura 3).  

 

   

Figura 3 – Máquina universal de testes Instron; espécime fixado em jig, adaptado à máquina de 

testes; espécime após a realização do teste de tração. 

 

Os dados foram submetidos a análise de variância em esquema fatorial, 

considerando os fatores “material” em 2 níveis (Scotchbond Multi Purpose Plus e 

Single Bond Universal) e tratamento da dentina em 2 níveis (“controle” e “própolis”). 

Em seguida, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey considerando nível 

de significância de 5%.  

 

RESULTADOS  



As médias dos grupos testados foram avaliadas considerando-se a média dos 

palitos obtidos de cada dente e, dessa forma, considerando-se o dente como 

unidade experimental e os resultados estão apresentados abaixo. 

 

Tabela 1 - Médias (Desvio Padrão) de resistência de união. 

 Controle Própolis 

Scotchbond MPP 18.56 (5.27)Aa 20.01 (4.25)Aa 

Single Bond 
Universal 

14.61 (2.14)Ab 19.75 (3.69)Aa 

As médias seguidas pela mesma letra maiúsculas em coluna e minúscula em linha não diferem 

estatisticamente entre si.  

 

De acordo com a Tabela 1, pode-se verificar que o tratamento com própolis 

acarreta em aumento significativo dos valores de resistência de união para o sistema 

adesivo Single Bond Universal.  Os valores de resistência de união para o sistema 

adesivo Scotchbond Multi Purpose Plus foram estatisticamente semelhantes, de 

modo que o uso da própolis para estratégia de união com condicionamento ácido 

prévio não compromete o desempenho do material. Considerando-se os sistemas 

adesivos Scotchbond Multi Purpose Plus e Single Bond Universal verifica-se que 

não houve diferença significativa entre eles tanto no tratamento convencional quanto 

no tratamento com própolis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os sistemas adesivos são materiais primordiais na longevidade das 

restaurações adesivas, responsáveis pela capacidade de interagir com o 

remanescente dental e estabelecer uma área de união que se caracteriza por uma 

interface híbrida entre substrato dental e monômeros. Embora estes materiais 

tenham se aprimorado sobremaneira, as restaurações ainda falham e são 

condenadas à substituição pela recorrência de cárie dental. Por muito tempo 

procurou-se aprimorar os materiais restauradores e os sistemas adesivos, mas 

atualmente muitos pesquisadores voltaram suas especulações na busca de 

desvendar quais são as causas das falhas das restaurações que não sejam 

dependentes do material restaurador. Neste movimento, surgiram estudos que 

observaram a recorrência da presença de metaloproteinases nas áreas de recidiva 

de cárie em dentina (Chaussain-Miller et al., 2006). A partir de então os 



pesquisadores passaram a buscar produtos que pudessem inibir a expressão destas 

enzimas e consequentemente aumentar a longevidade das restaurações (Hebling et 

al., 2005; Carrilho et al., 2007a e 2007b; Nishitani et al, 2013). Estudos que avaliam 

produtos naturais com características bioativas tem ganhado interesse da 

comunidade em função de não apresentarem risco à integridade dos tecidos e 

órgãos em comparação aos produtos sintéticos com característica terapêutica 

correspondente. A capacidade da própolis em inibir o crescimento do S. mutans, por 

exemplo, a caracteriza como um promissor agente na prevenção da cárie (Koo et al., 

2002). Em Odontologia foi verificada a capacidade inibitória do crescimento do S. 

mutans caracterizando a própolis como um agente de prevenção da cárie (Koo et al., 

2002). Em um estudo de Sabir et al., 2005, os resultados observados sugerem que a 

proteção pulpar direta com própolis pode retardar a inflamação da polpa dentária e 

estimular a formação de dentina reparadora. Adicionalmente, Anauate-Netto et al., 

2013 observaram a ação da própolis sobre o Streptococcus mutans e Lactobacilos 

relacionados à instalação da cárie e de doenças do periodonto.  

Assim como observado por Mena-Serrano et al., 2013 e Perdigão et al., 2013, 

as diferentes estratégias de união não apresentaram diferentes valores de 

resistência de união em nosso estudo.  

Estudos de longo prazo devem ser conduzidos para avaliar a ação da própolis 

na área de união entre material restaurador e remanescente dental para verificar o 

possível potencial desta substância em aumentar a longevidade das restaurações. 

 

CONCLUSÕES  

De acordo com a metodologia utilizada em nosso estudo foi possível observar 

que a aplicação da própolis tipificada previamente ao sistema adesivo melhora a 

resistência de união para o sistema adesivo Single Bond Universal.  A resistência de 

união do sistema adesivo Scotchbond Multi Purpose Plus não é afetada pelo 

tratamento com própolis.  Os sistemas de união Scotchbond Multi Purpose Plus e 

Single Bond Universal apresentam resistência de união similar nas duas condições 

testadas de tratamento da dentina.  
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