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

Universidade Anhanguera de São Paulo. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

resistência de união imediata, de dois diferentes sistemas adesivos (A –Scotchbond 

Multi Purpose Plus [SBMP]; B – Single Bond Universal [SBU]), com característica 

hidrófila/hidrófoba variável sobre o substrato dental e a e a influência da aplicação 

da própolis vermelha, como um tratamento da superfície, na interação entre os 

adesivos e a dentina. Foram selecionados 24 molares humanos (n=6) 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 

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

nos seguintes grupos: (1 – SBMP; 2 – SBU; 3 – SBMP + aplicação da própolis 

vermelha; 4 - SBU + aplicação da própolis vermelha). 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 ao teste de normalidade de Shapiro Wilke à 

análise de variância 2 critérios e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

considerando nível de significância de 5%. Verificou-se que a aplicação da própolis 

vermelha previamente aos sistemas adesivos Scotchbond Multi Purpose Plus e 

Single Bond Universal não compromete a resistência de união destes materiais ao 

substrato dental. Os sistemas de união apresentaram resistência de união similar 

nas duas condições testadas de tratamento da dentina.   

 

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

Vermelha. 

 



 

2. 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; Malacarne et al., 2006), 

e que por conseguinte, elevem-se as chances de recorrência de cárie. 

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas na UNIAN para avaliar a ação da 

própolis sobre a ação de microorganismos responsáveis pela doença periodontal e 

cárie (Anauate-Netto et al., 2013, Anauate-Netto et al., 2014). 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).  

A própolis vermelha, que foi encontrada em colmeias localizadas ao longo do 

mar e costas de rios no nordeste brasileiro, foi classificada como própolis do grupo 

13. Observou-se que as abelhas coletavam o exsudato vermelho da superfície da 

Dalbergiaecastophyllum (L) Taub. (Donnnelly et al., 1973; Matos et al., 1975), sendo 

essa a origem botânica da própolis vermelha. A própolis vermelha desperta muito 

interesse por suas propriedades e características peculiares. Dentre as quais é 

possível ressaltar a elevada capacidade antioxidante e antimicrobiana para as 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (Righi et al., 2011), atividade 



 

anticancerígena, efeito excepcional sobre Streptococcusmutans e cariostático (Toreti 

et al., 2013). 

 A atividade antimicrobiana da própolis também tem sido objeto de estudos 

(Park et al., 1998; Daugsch et al. 2008; Righi et al., 2011). Sua 

açãosobremicroorganismos orais e enzima glicosiltransferasefoi verificada através 

de extratos alcoólicos (EEP), verificando seu potencial na inibição da atividade 

enzimática e sobre o crescimento bacteriano. (Park et al., 1998). A própolis vermelha 

em diferentes concentraçõesapresentou resultados de inibição do crescimento 

bacteriano (Staphilococcus aureus ATCC 25923), quando suas concentrações se 

sobrepunham às de outras plantas, sua capacidade inibitória era maior (Daugsch et 

al. 2008).  Além disso observou-se que a própolis vermelha brasileira contém 

liquiritigenin, daidzeína, dalbergin, isoliquiritigenin, biochanina A que são 

isoflavonóides, enquanto outras própolis possuem menor número destas 

substâncias que são associadas a vários benefícios para a saúde. Além das 

atividades antimicrobianas a própolis vermelha apresenta elevada atividade 

antioxidante e antimicrobiana para bactérias Granprositivas e Gran negativas, 

concluindo também que esta própolis apresenta novas substâncias nunca antes 

observadas em outros tipos de própolis (Righi et al., 2011). 

 Com relação ao acúmulo de placa bacteriana e formação de polissacarídeo 

insolúvel, observou-se que com a utilização de um enxaguatório contendo própolis 

eficiente potencial na redução na formação de placa bacteriana supragengival e de 

polissacarídeo insolúvel em condições de grande acúmulo de placa. (Koo et al., 

2002). 

Diante de tantos requisitos favoráveis, a eleição da própolis vermelha para o 

tratamento da dentina aparece como possível alternativa para a clínica odontológica, 

na tentativa de aumentar a resistência de união às restaurações com resina, e ainda, 

de aumentar a longevidade em relação à exposição aos fatores físicos e químicos 

que influenciam negativamente na adesão. 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.  

 

 



 

3. OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência de união de sistemas 

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

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

 

4. METODOLOGIA 
Foram selecionados 24 molares humanos extraídos com indicação 

ortodôntica ou para reabilitação por implantes, livres de cárie, do banco de dentes da 

Clínica Odontológica da UNIAN – 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=6) foram distribuídos aleatoriamente de acordo 

com o sistema de união. 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+PV): dentes humanos submetidos ao Scotchbond Multi 

Purpose Plus + aplicação da própolis vermelha; Grupo 4 (SBU+PV): dentes 

humanos submetidos ao Sistema adesivo Adper Single Bond Universal + aplicação 

da própolis vermelha.  

 

5. 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. 

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 (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.  

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.  

 

6. 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. Dados obtidos com o teste de resistência de união 

Amostra ScothBond SingleBond 

ScothBond 

Própolis 

SingleBond 

Própolis 

1 52,93 28,84 50,18 47,43 

2 44,18 30,66 31,13 29,92 

3 40,41 36,98 18,11 9,17 

4 22,78 35,85 34,03 49,22 

5 41,26 28,41 13,7 20,67 

6 27,2 61,93 36,35 27,3 

Média 38,12666667 37,11166667 30,58333333 30,61833333 

Desvpad 11,1868238 12,67534838 13,19161198 15,48646818 

Variância 125,1450267 160,6644567 174,0186267 239,8306967 

 

 

Análise estatística 
Os dados de resistência de união foram submetidos ao teste de normalidade 

de Shapiro Wilk e apresentaram distribuição normal. Em seguida, os dados foram 

submetidos à análise de variância 2 critérios, considerando os fatores tipo de 

adesivo em 2 níveis (Scotchbond Multi Purpose Plus e Single Bond Universal) e 



 

tratamento da dentina em 2 níveis (“controle” para os dentes que receberam apenas 

a aplicação do sistema adesivo segundo orientações do fabricante e “própolis 

vermelha” para os dentes que receberam a aplicação da própolis vermelha 

previamente à aplicação do sistema adesivo segundo orientações do fabricante). Em 

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

significância de 5%. (α=0,05) 

 

Quadro 1. Análise de Variância:     
Fator de variação Graus de 

liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 

Valor de p 

Fator 1 “uso de 

própolis” 

1 295,54 295,54 1,6896 0,2083    ns 

Fator 2 “tipo de 

adesivo 

1 1,44 1,44 0,0082 >0,05      ns 

Interação F1 X F2 1 1,65 1,65 0,0095 >0,05      ns 

Tratamentos 3 298,63 99,54 0,5691 >0,05      ns 

Resíduo 20 3498,29 174,91   

Total 23 3796,93    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                  
 

De acordo com a análise de variância, observa-se que nem os fatores e nem a 

interação entre eles exerceu influência significativa nos resultados de resistência de 

união.  (p>0,05) 

 
Tabela 2. Médias de resistência de união de acordo com o tipo de adesivo e o uso 

de própolis. 

 Scotchbond Single Bond 

Sem própolis 38,12 (11,18) aA 37,11 (12,67) aA 

Com própolis 30,58 (13,19) aA 30,61 (15,48) aA 

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

diferem estatisticamente entre si, de acordo com o Teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 



 

De acordo com a Tabela 2, pode-se verificar que o tratamento com própolis 

vermelha previamente à aplicação do sistema adesivo não comprometeu os 

resultados de resistência de união, de acordo com as condições deste experimento. 

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.  

 

7. DISCUSSÃO 
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 de 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. Em Odontologia foi verificada a capacidade inibitória do 

crescimento do S. mutans caracterizando a própolis como um promissor 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, trabalhos desenvolvidos por Anauate-Netto et al. (2013 

e 2014) observaram a ação da própolis sobre S. mutans  e Lactobacilos 

relacionados à instalação da cárie e de doenças do periodonto.  

É importante ressaltar que a aplicação da própolis vermelha durante 

realização da restauração in vitro não comprometeu a coloração do substrato ou a 

aplicação dos sistemas adesivos estudados. Outro ponto a se considerar é que as 

características reológicas da própolis em relação a viscosidade e fluidez favorecem 

sua utilização na clínica odontológica diária. 

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.  

 

8. CONCLUSÕES 

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

que a aplicação da própolis vermelha previamente aos sistemas adesivos 

Scotchbond Multi Purpose Plus e Single Bond Universal não compromete a 

resistência de união destes materiais ao substrato dental. Os sistemas de união 

apresentam resistência de união similar nas duas condições testadas de tratamento 

da dentina.  

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Estudos de longo prazo devem ser conduzidos para avaliar a ação da própolis 

vermelha na área de união entre material restaurador e remanescente dental para 

verificar o possível potencial desta substância em aumentar a longevidade das 

restaurações.  
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