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RESUMO 

 

Cavalcanti, RR. Caracterização e análise do efeito anticárie de sistemas adesivos 

experimentais contendo agentes naturais [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 

 

O objetivo deste estudo foi caracterizar sistemas adesivos experimentais contendo 

substâncias antimicrobianas de origem natural (Proantocianidinas, Apigenina, tt-

farnesol) no primer e avaliar seu efeito anticáries. Um sistema adesivo experimental 

foi desenvolvido e os agentes naturais foram incorporados ao primer dos grupos 

testes nas seguintes concentrações: proantocianidinas a 4,5% (grupo PA), 

Apigenina a 1 mM (grupo API) e a associação de Apigenina a 1 mM + tt-farnesol a 5 

mM (grupo API+FAR). Como controle negativo foi utilizado o primer sem 

incorporação de nenhuma substância antimicrobiana. A caracterização dos sistemas 

adesivos foi realizada através da análise da resistência de união à dentina (µTBS) e 

nanoinfiltração (imediata e após 1 ano), absorção (WS), solubilidade (SO) e grau de 

conversão (GC%) dos sistemas adesivos. A inibição da desmineralização do esmalte 

ou dentina nas paredes de cavidades submetidas ao biofilme de S. mutans foram 

avaliadas com microdureza. Os dados foram submetidos a análise de variância e 

teste Tukey (α=0,05). O GC% foi semelhante para todos os grupos, assim como a 

nanoinfiltação e µTBS imediata. Após 1 ano de estocagem o grupo API+FAR 

apresentou maior nanoinfiltração (5,4%±4,0) e menor µTBS (18,7MPa±4,6), 

enquanto o grupo API+FAR apresentou menores resultados de WS (131,0µg/mm3 

±9,1) e SO (60,5µg/mm3±14,3). Os grupos testes apresentaram menor perda de 

dureza na dentina, sendo que o API (14,0±6,5%; 23,1±11,6%; 34,2±18,0%) manteve 

a proteção à distância da restauração. Os grupos PA e API apresentaram menor 

perda de dureza no esmalte junto à margem da restauração. Pode-se concluir que a 

adição dos agentes antimicrobianos naturais proporcionou uma inibição da 

desmineralização da dentina e do esmalte submetidos ao biofilme, sem prejudicar as 

propriedades físicas dos sistemas adesivos, exceto para API+FAR que apresentou 

menor µTBS após 1 ano de estocagem. 

 

Palavras-chave: adesão, sistemas adesivos, apigenina, proantocianidinas.  



 

ABSTRACT 

 

Cavalcanti, RR. Characterization and analysis of the anti-caries effect of 

experimental adhesive systems containing natural agents [dissertation]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 

 

 

The aim of this study was to characterize experimental adhesive systems containing 

antimicrobial substances of natural origin (Proanthocyanidins, Apigenin, tt-farnesol) 

in the primer and to evaluate its anti-caries effect. An experimental adhesive system 

was developed and the natural agents were incorporated into the primer of each 

group in the following concentrations: 4.5% proanthocyanidins (group PA), 1mM 

Apigenin (group API) and the association of 1mM Apigenin + 5 mM tt-Farnesol 

(group API+FAR). Primer without incorporation of any antimicrobial substance was 

used as negative control. The adhesive systems characterization was performed by 

the analysis of microtensile bond strength to dentin (μTBS) and nanoleakage 

(immediate and after 1 year of storage), sorption (WS), solubility (SO), and degree of 

conversion (DC%) of adhesive systems. The inhibition of demineralization of enamel 

or dentin in cavity walls submitted to S. mutans biofilm was evaluated through 

microhardness.  Data were submitted to analysis of variance and Tukey test (α = 

0.05).  DC%, nanoleakage and immediate μTBS were similar for all groups. After 1 

year, API+FAR showed higher nanoleakage (5.4%±4.0) and lower μTBS (18.7MPa± 

4.6). API+FAR had lower WS (131.0µg/mm3± 9.1) and SO (60.5 µg/mm3±14.3). The 

test groups presented lower loss of dentin microhardness, while API (14.0 ± 6.5%, 

23.1 ± 11.6%, 34.2 ± 18.0%) maintained protection at distance to restoration. The PA 

and API groups presented lower enamel demineralization near the restoration 

margin. It was concluded that the addition of the natural agents provided an inhibition 

of dentin and enamel demineralization submitted to the biofilm, without jeopardize to 

the physical properties of the adhesive systems; except for API+FAR that presented 

lower μTBS after 1 year of storage. 

 

Keywords: adhesion, adhesive systems, apigenin, proanthocyanidins.
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

 A cárie recorrente é uma das principais causas de falhas em 

tratamentos restauradores adesivos. Ela ocorre principalmente devido à formação de 

micro-fissuras na interface adesiva, que quando possuem largura acima de 50 μm, 

permitem a penetração da saliva e bactérias potencialmente cariogênicas.1 

 Os microrganismos do biofilme convivem em uma relação simbiótica 

comensal ou mutualista, permitindo que um conjunto de bactérias aeróbicas e 

anaeróbicas convivam no mesmo habitat. Assim, o controle da formação do biofilme, 

sem alterar o equilíbrio ecológico local, é essencial para a prevenção da cárie 

recorrente e longevidade dos tratamentos restauradores.2-5 

 A resistência bacteriana aos antimicrobianos comumente usados 

representa um problema mundial, assim novas estratégias e novas drogas estão 

sendo exploradas constantemente. Os produtos naturais são uma fonte pouco 

explorada de agentes anti-biofilme efetivos e atóxicos, que podem ser utilizados em 

combinação com fluoreto como alternativa a antimicrobianos de amplo espectro, tais 

como a clorexidina.6-8 

 O S. mutans está associado a cáries dentárias como resultado de sua 

virulência, associada à sua capacidade de produzir polissacarídeos extracelulares 

(EPS) e ácidos fracos a partir de sacarose, de se adaptar a grandes flutuações de 

pH, tensão de oxigênio e disponibilidade de nutrientes.2  A matriz EPS atua como um 

arcabouço para o biofilme, proporcionando locais de ligação, atuando como fonte de 

açúcares e criando um ambiente ácido. É constituída principalmente por glucanos 

sintetizados por glucosiltransferases microbianas (Gtfs). Assim, um meio primário de 

controlar a adesão bacteriana e a formação de biofilme seria inibir as funções 

dessas enzimas.7,9 -12 

 Nos últimos anos, a atividade anti-biofilme dos polifenóis tem sido 

demonstrada.8,9,11-15 O extrato de sementes de uva, derivado das sementes de Vitis 

vinifera, é rico nestes compostos assim como os cranberries. Consiste 

principalmente em flavanóis monoméricos livres, as proantocianidinas.8,9,12 Como 

produto natural rico em PA, o extrato de semente de uva demonstrou ser capaz de 

biomodificar matrizes de dentina, aumentando e estabilizando as propriedades 

mecânicas, por afetar a bioquímica do colágeno e interagir com proteoglicanos,16-19 
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aprimorando as habilidades preventivas e reparadoras da dentina.20-21 Afeta 

positivamente os processos de desmineralização-remineralização de lesões de 

cáries artificiais,14-15 da dentina radicular,,22-23 e do esmalte dentário.24 Possui 

capacidade de suprimir o crescimento e formação de biofilmes de S. mutans, sem 

exibir efeitos bactericidas. A PA se liga a proteínas, formando complexos proteína-

polifenol que podem afetar a atividade enzimática por ligação irreversível ao domínio 

de ligação do glucano.8,9,11,15,24,25 

 Já o própolis é uma substância resinosa produzida por Apis mellifera, 

não tóxico e relativamente inexplorado. Dois compostos derivados do própolis, a 

Apigenina e o tt-Farnesol, são potenciais agentes anti-cáries que não exercem efeito 

significativo na viabilidade da microbiota oral2,5,6,10,26 e não demonstram influenciar 

na resistência de união de adesivos.2 A incorporação de ambos em um material 

restaurador dentário poderia produzir benefícios, principalmente em áreas onde os 

biofilmes se acumulam, como as regiões interproximal e cervical.2  As vias pelas 

quais a Apigenina e o tt-Farnesol afetam a cariogenicidade de S. mutans são: 

inibição da síntese de glucano e acúmulo de EPS; interrupção da produção e 

tolerância ácida, inibindo assim a formação do biofilme.2,5,6,10,26 

 Na busca pela praticidade na rotina odontológica, pretende-se avaliar 

se a incorporação de Proantocianidinas, Apigenina e tt-Farnesol a sistemas adesivos 

experimentais têm efeito na prevenção de cáries recorrentes, quando utilizados para 

restaurar cavidades em esmalte e dentina. Também se torna importante avaliar se 

as propriedades físicas dos sistemas adesivos são afetadas pela incorporação 

destas substâncias. 

 Na literatura, não foram encontrados estudos que avaliem estas três 

substâncias, que foram selecionadas devido sua forma de atuação semelhante 

frente ao biofilme de S. mutans, quando incorporadas a sistemas adesivos 

experimentais e aplicadas a cavidades restauradas. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 O objetivo deste estudo é caracterizar sistemas adesivos experimentais 

contendo substâncias antimicrobianas de origem natural (Proantocianidinas, 

Apigenina, tt-Farnesol) no primer e avaliar seu efeito na prevenção de cáries 

secundárias. 

 As hipóteses testadas foram que os sistemas adesivos contendo os 

antimicrobianos: 

 (i) afetam o grau de conversão, absorção e solubilidade dos sistemas 

adesivos, bem como a resistência de união à dentina e nanoinfiltração (imediata e 

após um ano); 

 (ii) conseguem prevenir desmineralização de esmalte e dentina (efeito 

anticárie);  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para este estudo in vitro, foi utilizado um sistema adesivo experimental, 

de condicionamento ácido total e dois frascos, contendo os seguintes agentes 

antimicrobianos naturais no primer de acordo com os grupos: proantocianidinas a 

4,5%27, Apigenina a 1mM2,27 e a associação de Apigenina a 1mM + tt-Farnesol a 

5mM2,27. Dessa forma, foram formados 4 grupos: grupo sem adição de agentes 

antimicrobianos (Controle), grupo com adição de proantocianidinas a 4,5% (PA), 

grupo com adição de Apigenina 1mM (API), grupo contendo Apigenina a 1mM + tt-

Farnesol a 5mM (API+FAR). Como material restaurador foi utilizado o compósito 

Filtek Z250 (3M Espe). A composição destes materiais é apresentada na Tabela 1. 

Os compostos foram levados à Speedmixer (Hauschild, Hamm, Alemanha) por 2 

minutos à 1300 rpm. 

O pó do extrato de semente de uva contendo 95% de PA foi dissolvido 

a 30% (p/p) em álcool. Após agitação magnética por 30 minutos e armazenamento 

em recipiente fechado por 72h, a solução foi filtrada (filtro de papel n°6c) e utilizada 

para atingir a proporção de 4,5% de PA no primer através de diluição.31 
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Tabela 1: Apresentação da composição dos materiais que foram utilizados no 

estudo. 

Material Composição (% em peso) Fabricante 

Sistema Adesivo 

Experimental 

Primer: etanol 35%, HEMA 40%, 

PMGDM 20%, Água 4%, 

Canforoquinona 0,5%, EDMAB 0,5% 

 

Adesivo: BIS-GMA 70%, HEMA 29%, 

Canforoquinona 0,5%, EDMAB 0,5% 

 

Compósito Filtek 

Z250 

 

BIS-EMA, BIS-GMA, TEGDMA, UDMA, 

zircônia/sílica com 0,01 a 3,50μm e 

tamanho médio de 0,6μm e 60% em 

volume das partículas de carga 

 

 

3M ESPE, St. Paul, 

MN, EUA 

 

Extrato de 

Semente de Uva 

95% Proantocianidinas (4,5 w/v%)27 

 

 

 

 

 

Active 

Pharmaceutica 

Palhoça, SC, 

Brasil. 

Apigenina Apigenina(1mM)2,27 Sigma-Aldrich, 

St.Louis, MO, USA 

tt-Farnesol Tt-Farnesol (5mM)2,27 

 

 

 

 

 

 

 

Sigma-Aldrich, 

St.Louis, MO, USA 
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HEMA:2-Hidroxietil Metacrilato; PMGDM: dimetacrilato de glicerol dianidrido piromelítico; TEGDMA: 

trietileno glicol dimetacrilato, EDMAB: etil 4-dimetil aminobenzoato; Bis-EMA: dimetacrilato glicol A 

bisfenol etoxilado; Bis-GMA: bisfenol a diglicidil eter dimetacrilato; UDMA: diuretano dimetacrilato. 
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3.1 Caracterização do sistema adesivo 

 

3.1.1 Avaliação do pH 

 

 A acidez (pH) dos sistemas adesivos foi medida para verificar se a 

adição dos antimicrobianos não resultaria em variações de pH. Três mL de cada 

adesivo foram dispensados em frascos de vidro limpos e agitados por 30 segundos. 

Os valores de pH foram medidos à temperatura ambiente (22-25ºC) utilizando um 

medidor de pH digital (Mettler Toledo, São Paulo, SP, Brasil) calibrado com padrões 

apropriados. 

 

 

3.1.2 Avaliação da resistência de união à dentina (µTBS) e nanoinfiltração 

 

 Para esta etapa, foram utilizados 56 molares humanos recém-

extraídos. Os dentes inicialmente foram limpos e armazenados durante sete dias em 

solução aquosa de cloramina a 0,5% para desinfecção. Após este período, os 

dentes foram mantidos em água destilada deionizada até o momento da sua 

utilização. O esmalte oclusal foi removido em cortadeira metalográfica e o esmalte 

periférico foi removido com uma ponta diamantada montada em uma caneta de alta 

rotação sob refrigeração. A smear layer foi padronizada com lixas de SiC# 400 e 600 

em politriz (DPU 10, Struers, Denmark). Após o preparo das superfícies dentinárias, 

os dentes foram aleatoriamente divididos em 8 grupos (n=7), de acordo com a 

adição dos agentes no sistema adesivo (grupos controle, PA, API e API+FAR) e o 

tempo de estocagem (24h e 1 ano). Após essa etapa, foi realizado o 

condicionamento da dentina com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos, lavagem 

com água por 30 segundos e secagem com papel absorvente. O primer foi aplicado 

ativamente por 10 segundos, seguido por secagem com ar por 5 segundos a 15 cm 

de distância. Em seguida foi aplicado o adesivo, que foi fotoativado (Radii-Cal SDI, 

Bayswater, Victoria, Australia) por 20 segundos. Um bloco do compósito Filtek Z250 

(3M-ESPE- St Paul, EUA) com 5mm de altura foi construído incrementalmente sobre 

a superfície dentinária e cada incremento foi fotoativado por 20 segundos. Após a 

confecção do bloco de compósito, os dentes foram armazenados em água destilada 

e deionizada, em estufa a 37ºC, durante 24h. 
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 Os dentes foram levados à cortadeira metalográfica (IsoMet 1000, 

Buëhler, Lake Bluff, IL, EUA) e seccionados serialmente, com um disco diamantado 

dupla face sob refrigeração em dois planos perpendiculares à interface adesiva de 

modo a obter palitos com aproximadamente 1,0 mm2 de seção transversal. Após o 

corte, todos os palitos foram avaliados em estereomicroscópio (SZ40, Olympus, 

Tókio, Japão), com aumento de 40X para descartar aqueles com defeitos estruturais 

(trincas ou bolhas no compósito). 

 Dois palitos obtidos de cada dente foram separados para o teste de 

nanoinfiltração com a finalidade de observar a qualidade da interface de união. 

 Os palitos restantes tiveram suas faces mensuradas com um 

paquímetro digital (MPI/E-101, Mytutoyo, Tokyo, Japão), para o cálculo da área de 

seção transversal destes. Posteriormente, foram fixados com adesivo à base de 

cianoacrilato (Superbonder Gel, 3M, São Paulo, Brasil) ao dispositivo para ensaio de 

microtração e submetidos ao ensaio, com velocidade de deslocamento de 1,0 

mm/min em uma máquina de ensaio universal (DL 2000, EMIC, São José dos 

Pinhais, São Paulo). A força registrada no momento da fratura foi dividida pela área 

aderida para obtenção dos valores de resistência de união em MPa. 

 Após o período de estocagem de 1 ano, os palitos obtidos foram 

submetidos ao ensaio de µTBS da mesma forma descrita acima. 

 A média dos valores de resistência de união apresentada pelos palitos 

obtidos para cada dente foi calculada, de modo que o dente foi considerado a 

unidade experimental. Após a ruptura dos espécimes, todas as superfícies de 

dentina foram analisadas inicialmente em um estereomicroscópio (SZ40, Olympus, 

Tókio, Japão), com aumento de 80x, para avaliação do tipo de ruptura da interface 

adesiva, de acordo com o seguinte critério: 

 Falha adesiva – superfície dentinária livre de compósito remanescente 

 Falha coesiva – presença de fratura na dentina ou no compósito 

 Falha mista - quando a falha adesiva for associada à perda de dentina 

ou presença de compósito remanescente. 

 Posteriormente foram levados ao microscópio Confocal (LextOLS4000, 

Olympus, Tókio, Japão) para captura de imagens representativas dos padrões de 

falha observados. Esquema representativo na figura 1. 

 Os palitos selecionados para avaliação da nanoinfiltração receberam 

aplicação de uma camada de esmalte escuro para unhas à 1 mm da interface 

adesiva em ambas extremidades. Em seguida, foram imersos individualmente em 
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solução aquosa de nitrato de prata amoniacal 50% em peso (pH = 7,0) em ambiente 

escuro durante 24 horas. Ao término do período de armazenamento, cada espécime 

foi lavado em água destilada e imerso em solução reveladora (Kodak, Rochester, 

Nova York, EUA) sob luz fluorescente, por 8 horas, para que haja precipitação dos 

íons metálicos de prata ao longo dos defeitos da interface de união. As superfícies a 

serem avaliadas foram polidas com lixas de carbeto de silício nas granulações 600, 

1200 e 4000 durante 3 minutos cada. Os espécimes foram então limpos em uma 

cuba ultrassônica durante 10 minutos (Ultrassom 750 USC – Quimis, Rio de Janeiro, 

Brasil) e secos em dessecador contendo sílica coloidal por 48 horas. 

 A interface resina-dentina foi analisada em um microscópio eletrônico 

de varredura (Phenom proX, Phenom-World BV, Eindhoven, Holanda). Para cada 

palito foram adquiridas três imagens, uma na região central e as demais a 0.3mm da 

extremidade, com um aumento de 2000x e 15 Kv de tensão. Em seguida, foi 

realizada a espectroscopia de energia dispersiva (EDS - Phenom proX , Phenom-

World BV, Eindhoven, Holanda) para registro da porcentagem em peso da prata. 

Somente a prata infiltrada na interface adesiva foi considerada. Uma média foi 

calculada para cada palito e foi utilizada para a análise estatística. Esquema 

representado na figura 2.. 

 Os palitos estocados por 1 ano para análise da nanoinfiltração foram 

analisados da mesma forma descrita acima. 

 

 

 

Figura 1 – Esquema representativo do ensaio de microtração  
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Figura 2 – Esquema representativo do ensaio de nanoinfiltração. 

 

 

3.1.3 Avaliação do grau de conversão (GC%) 

 

O grau de conversão monomérica dos sistemas adesivos de cada 

grupo, previamente mencionados, foi avaliado através de espectroscopia 

infravermelha transformada de Fourier (ALPHA-P FT-IR Spectrometer, BrukerOptics, 

Ettlingen, Germany), utilizando a técnica de refletância total atenuada – ATR – 

(Platinum Single Reflection Diamond Accessory (BrukerOptics, Ettlingen, Germany)). 

Quantidades padronizadas dos sistemas adesivos foram depositadas sobre o cristal 

de ATR (n=5), onde foram obtidos espectros no intervalo entre 1800 e 1500 cm1, 

para a observação dos sinais em 1609 e 1639 cm-1, correspondentes, 

respectivamente, as ligações vinílicas aromáticas do bisfenol A e alifáticas do 

grupamento funcional metacrilato. Os espectros foram obtidos com 120 varreduras e 

resolução de 4 cm-1. Após, os sistemas adesivos foram fotoativados durante 20 s, 

com irradiância de 650 mW/cm2 (19,5 J/cm2 – RadiiCal SDI, Bayswater, Victoria, 

Australia), e os espectros obtidos nas mesmas condições. A irradiância do 

fotoativador foi conferida antes da fotoativação de cada adesivo através de um 

radiômetro (Modelo 100, Demetron Inc. Danburry, CT, USA). O GC% de cada 

compósito foi calculado utilizando a razão entre a altura do sinal em 1639 cm-1 e em 

1609 cm-1 dos filmes polimerizados e não polimerizados, de acordo com a seguinte 

equação: 
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 GC% = 100 x {1-(R filme polimerizado / R filme não polimerizado)}, onde R = altura 

da banda em 1639 cm-1 / altura da banda em 1609 cm-1 

 

 

3.1.4 Avaliação da absorção e solubilidade dos primers do sistema adesivo 

 

 Como as substâncias antimicrobianas foram inseridas no primer do 

sistema adesivo, somente a absorção e solubilidade do primer de cada grupo foram 

avaliadas. O solvente foi evaporado previamente à confecção dos espécimes: 3ml 

de primer cada sistema adesivo (Controle, PA, API, API+FAR,) foi depositado em um 

recipiente plástico (5 cm de diâmetro e 1 cm de profundidade) e a alteração da 

massa da solução foi observada em uma balança analítica (Mettler Toledo, São 

Paulo, Brasil) até que o equilíbrio da massa fosse alcançado na temperatura 

ambiente, significando assim, a evaporação de toda a quantidade de solvente 

presente naquela solução. A balança foi protegida contra entrada de luz para evitar a 

polimerização inicial dos sistemas adesivos. 

 Após a evaporação do solvente, a solução foi dispensada com o auxílio 

de uma seringa, diretamente numa matriz metálica com diâmetro de 6 mm e 1 mm 

de altura, previamente isolada por uma fina camada de vaselina, até seu completo 

preenchimento. Foram confeccionados 6 espécimes para cada sistema adesivo. Em 

seguida foi realizada a remoção de possíveis bolhas com uma agulha fina sendo 

colocada uma tira de poliéster e uma lamínula de vidro sobre o adesivo, e realizada 

a fotoativação (Radii-Cal SDI, Bayswater, Victoria, Australia) por 40s, com irradiância 

de aproximadamente 650 mW/cm2. Em seguida, pequenas irregularidades foram 

removidas por meio do polimento com lixa de carbeto de silício número 1200 e 4000. 

 O teste de sorção e solubilidade foi realizado com base na norma 4049 

da ISO (International Standard Organization), sendo modificados a dimensão dos 

espécimes e o período de imersão que se estendeu até a obtenção de uma massa 

constante. Para a secagem dos espécimes estes foram colocados em um 

dissecador com sílica gel azul e mantidos em estufa a 37 ± 1ºC (Q316B15, Quimis, 

Rio de Janeiro, Brasil) durante 24 horas. Os espécimes foram pesados em balança 

analítica com precisão (Mettler Toledo, São Paulo, Brasil) em intervalos de 24 horas 

até a obtenção de uma massa constante (variação menor que ± 0,01 mg), que foi 

considerada m1. Após a secagem, o diâmetro e a espessura das amostras foram 

avaliados com um paquímetro digital (MPI/E-101, Mytutoyo, Tokyo, Japão). O 
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diâmetro foi mensurado em quatro pontos equidistantes na circunferência e a 

espessura no centro do espécime. Com os valores obtidos foi calculado o volume (V) 

do espécime em mm3. 

 Em seguida os espécimes foram colocados individualmente em tubos 

eppendorfs contendo água destilada deionizada por 7 dias em estufa a 37ºC. Após 

esse período as amostras foram pesadas novamente e levadas à estufa por mais 24 

horas. Este procedimento foi repetido até que o equilíbrio seja atingido (sorção 

máxima, variação de massa menor que ± 0,01 mg), obtendo-se a m2. Antes de cada 

pesagem, os espécimes foram lavados em água destilada corrente e secos em 

papel absorvente até que não apresentem nenhum acúmulo de umidade visível. Os 

espécimes foram submetidos novamente ao mesmo processo de secagem descrito 

para m1 até a obtenção de nova massa constante (variação menor que ± 0,01 mg), 

que foi considerada como m3. Esquema na figura 3. 

 Os valores de absorção (WS) e de solubilidade (SO), em µg/mm3, 

foram obtidos através das seguintes equações: 

 

 WS=(m2-m3)/V          SO=(m1-m3)/V 

 

 

 

Figura 3- Esquema representativo do ensaio de absorção e solubilidade 
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3.2 Avaliação da inibição de cárie secundária 

 

3.2.1 Preparo das cavidades 

 

 Nesta etapa foram utilizados 24 molares humanos livres de cárie 

(aprovação pelo Comitê de Ética HUAP CAAE 17552319600005243), que foram 

imersos em cloramina a 0,5% (cloramina T - P.A., Vetec Química Fina Ltda., RJ, 

Brasil) durante 7 dias, e posteriormente lavados e armazenados em água destilada. 

 As raízes dos dentes foram removidas na altura da junção cemento-

esmalte, utilizando pontas diamantadas em alta rotação. Posteriormente as coroas 

foram seccionadas no sentido vestíbulo-lingual, separando-as em duas metades, 

formando 2 fragmentos de cada dente: 1 fragmento teve o esmalte planificado e 1 

fragmento foi desgastado em politriz até exposição da dentina. Dessa forma, foram 

obtidos 24 fragmentos com superfície em esmalte e 24 fragmentos com superfície 

em dentina. Cavidades padronizadas (2 mm x 2 mm; 2 mm de profundidade) foram 

então confeccionadas nos fragmentos coronários, utilizando alta rotação fixada em 

uma máquina padronizadora de preparos. Após, os espécimes preparados foram 

divididos aleatoriamente em quatro grupos para esmalte (n=6) e quatro grupos para 

dentina (n=6), de acordo com os primers experimentais testados: Controle, PA, API, 

API+FAR. 

 Em todos os grupos foi realizado o condicionamento do esmalte ou 

dentina com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos, lavagem com água por 30 

segundos e secagem com papel absorvente. O primer foi aplicado ativamente por 10 

segundos, seguido por secagem com ar por 5 segundos a 15 cm de distância. Em 

seguida foi aplicado o adesivo, que foi fotoativado (Radii-Cal SDI, Bayswater, 

Victoria, Australia) por 20 segundos. O compósito Filtek Z250 (3M-ESPE- St Paul, 

EUA) foi inserido em 2 incrementos na cavidade, sendo cada incremento fotoativado 

por 20s. O polimento das restaurações foi realizado em politriz elétrica rotativa com 

lixas 2500 e 4000. Esquema na figura 4. 
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Figura 4 – Esquema representativo do preparo dos espécimes. 

 

 

3.2.2 Indução do biofilme nos espécimes 

 

 Metade dos fragmentos dentais/restaurações foi protegida com duas 

camadas de esmalte para unha. Em seguida, os espécimes foram esterilizados com 

óxido de etileno por 1 hora, fixados em placas de 24 poços (24 Zellkultur Festplatte 

F, TPP, Suíça). Foram adicionados a cada poço 2,0 mL de suspensão celular de 

Streptococcus mutans em infusão de cérebro coração (Brain Heart Infusion - BHI, 

Difco, Sparks, EUA) suplementado com 2% de sacarose. O biofilme maduro foi 

formado por Streptococcus mutans (cepa ATCC 25175 - American Type Culture 

Collection, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) cultivado durante 24 horas a 37ºC em 

condições de baixa tensão de oxigênio. O inóculo bacteriano foi ajustado para uma 

densidade óptica de 0,5 a 550 nm utilizando um espectrofotômetro UV/Vis (Beckman 

Coulter DU® 530, LifeScience, San Diego, CA, EUA) de acordo com a escala 

McFarland (Biomérieux Brazil AS, RJ, Brasil). A suspensão bacteriana foi diluída a 

1:100 e, em seguida, 10 µL do inóculo foram adicionados em cada poço contendo 

um fragmento e 2 mL de caldo BHI suplementado com 2% de sacarose. As placas 

de cultura de 24 poços foram incubadas a 37°C em uma condição de baixa tensão 

de oxigênio por 48 horas. Durante os dois dias de formação do biofilme, o meio de 

cultura foi substituído a cada 24 horas. 
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3.2.3 Análise de microdureza da dentina e do esmalte 

 

 Foram feitas análises da microdureza(SMH1) (Knoop, 50 g, 10 s) da 

superfície, em três linhas com 5 indentações em cada, localizadas a 50 µm, 100 µm 

e 150 µm da margem da restauração (previamente aplainada e então exposta ao 

biofilme durante 48h). Realizadas medições controle iniciais prévias ao biofilme 

(SMH controle) com 50 µm de distância entre elas. O esmalte para unhas foi 

removido das metades dos espécimes e as indentações foram realizadas na metade 

protegida da ação do biofilme, nas mesmas regiões descritas acima (SMH). Figura 5. 

 A porcentagem da mudança da dureza foi calculada através da 

equação: 100(SMH1 – 

SMH)/SMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Esquema representativo do ensaio de microdureza. 

 

3.3 Análise estatística 

 

 Os valores originais de grau de conversão, nanoinfiltração, resistência 

de união, absorção, solubilidade e microdureza foram submetidos, separadamente, 

ao teste de Shapiro-Wilk, para verificação da normalidade, e ao teste de Levene 

para verificar a homogeneidade das variâncias. Análise de Variância foi realizada 

para os dados de grau de conversão, absorção e solubilidade. Análise de Variância 

de 2 fatores foi realizada para os dados de nanoinfiltração, resistência de união à 

dentina, microdureza do esmalte e microdureza da dentina. Se detectada diferença, 
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os dados foram submetidos ao Teste Tukey. Todas as análises foram realizadas 

com nível de significância de 5%.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização do sistema adesivo 

 

 Os valores de pH de cada sistema adesivo foram: controle: 4,25; 

PA:4,10; API:3,93; API+FAR:4,29. 

 As médias e desvio-padrão de μTBS e GC% estão resumidos na 

Tabela 2. Para o teste μTBS, a Análise de Variância 2 fatores mostrou que o fator 

agente antibacteriano (p=0,0136) e o fator  tempo de armazenamento (p=0,0080), 

bem como a interação agente antibacteriano versus tempo de armazenamento 

(p=0,0005) foram estatisticamente significantes. No tempo imediato, a μTBS foi 

semelhante para todos os grupos. Após 12 meses de armazenamento, a μTBS do 

API+FAR foi significativamente menor quando comparado ao tempo de 

armazenamento de 24h, enquanto nos outros grupos (CONTROLE, PA e API) a 

μTBS não diminuiu significativamente após armazenamento. Quando os grupos 

foram comparados após 12 meses de armazenamento, o API+FAR apresentou 

μTBS significativamente menor do que API e grupo Controle, mas foi semelhante a 

PA. Os grupos Controle, PA e API foram semelhantes entre si. 

 Com relação aos dados de GC%, a Análise de Variância não 

apresentou diferença significativa entre os grupos (p=0,6643). A incorporação dos 

antimicrobianos não afetou o GC% dos sistemas adesivos experimentais. 

 

Tabela 2. Médias e desvio-padrão de µTBS (MPa), após 24h e 1 ano de 

armazenamento e GC% 

 

Sistema Adesivo 
µTBS GC% 

Imediato 1 ano 

Controle 31,9(7,7) Aa 27,4(2,9) Aa 73,4(10,0)A 

PA 27,3(5,0) Aa 24,9(4,7) ABa 71,4(5,7)  A 

API 25,6(4,5) Aa 31,6(2,5) Aa 72,9(7,7)  A 

API+FAR 30,6(4,0) Aa 18,7(4,6) Bb 67,8(6,8)  A 

 

Valores com a mesma letra (maiúsculas na vertical e minúsculas na horizontal) são estatisticamente 

similares (Teste de Tukey, α=0,05). 
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 A análise do padrão de falha após o teste µTBS é apresentada na 

Figura 6. O modo de falha foi predominantemente adesiva em todos os grupos. Não 

ocorreram falhas coesivas. Nas figuras 7 e 8 são apresentadas imagens em 

microscopia eletrônica de varredura, representativas dos padrões de falha 

observados nos grupos. 

 

 

 

Figura 6. Padrão de falha (%) de cada grupo após os períodos de armazenamento 

em água destilada. 

 

Para o teste de nanoinfiltração, cujo resultado está resumido na tabela 

3, a Análise de Variância de 2 fatores mostrou que o fator tempo de armazenamento 

(p = 0,0000) foi estatisticamente significante. Por outro lado, o fator agente 

antibacteriano (p = 0,1919) e a interação agente antibacteriano versus tempo de 

armazenamento (0,0876) não foram estatisticamente significantes. No tempo 

imediato, a nanoinfiltração foi semelhante para todos os grupos. Somente o grupo 

PA não apresentou aumento da nanoinfiltração após um ano de armazenamento, 

quando comparado ao tempo imediato. Em todos os demais grupos (Controle, API, 

API+FAR) houve aumento da nanoinfiltração após 12 meses de armazenamento, 

quando comparado ao tempo imediato. Quando se compara a nanoinfiltração após 

12 meses de armazenamento, observa-se que o grupo PA apresentou significante 
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menor nanoinfiltração que API+FAR, mas sem diferença com os demais grupos 

(Controle e API). Na figura 9, imagens representativas da nanoinfiltração observadas 

no MEV são apresentadas. 

 

Tabela 3. Médias e desvio-padrão de nanoinfiltração (% de prata) após 24h e 1 ano 

de armazenamento. 

 

Sistema Adesivo 
Nanoinfiltração (% de prata) 

Imediato 1 ano 

Controle 0,9(1,2) Aa 5,3(3,0) ABb       

PA 1,1(1,8) Aa 2,6(4,4)   Aa 

API 0,9(1,5) Aa 5,0(2,9) ABb 

API+FAR 0,8(0,3) Aa 5,4(4,0)   Bb 

 

Valores com a mesma letra (maiúsculas na vertical e minúsculas na horizontal) são estatisticamente 

similares (Teste de Tukey, α=0,05).  
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Figura 7 Imagem representativa do padrão de falha adesiva observado em microscopia 

eletrônica de varredura, onde A, B, C e D são respectivamente PA, API, API+FAR e 

Controle.  
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Figura 8. Imagem representativa do padrão de falha mista observado em microscopia 

eletrônica de varredura, onde A, B, C e D são respectivamente PA, API, API+FAR e 

Controle. 
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Figura 9. Imagens representativas da nanoinfiltração observadas no MEV (24h e 1 ano). A – Controle; B – PA; C – API; D – 

API+FAR.
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Com relação aos dados de absorção e solubilidade, a Análise de 

Variância mostrou diferença significativa entre os grupos (p = 0,0000 para absorção; 

p=0,0000 para solubilidade). A incorporação dos antimicrobianos não afetou 

significativamente a absorção e a solubilidade dos grupos PA e API, que não 

diferiram do grupo Controle. Contudo, o grupo API+FAR apresentou a menor 

absorção e a menor solubilidade quando comparado aos demais grupos. Na tabela 

4, estão resumidos os resultados dos dois testes. 

 

Tabela 4. Médias e desvios-padrão dos testes de absorção e solubilidade (µg/mm3) 

 

Sistema Adesivo Absorção Solubilidade 

Controle 193,8(9,8)   A 91,0(8,1)   A 

PA 198,0(8,0)   A 84,3(4,5)   A   

API 191,6(13,5) A 91,2(17,6) A 

API+FAR 131,0(9,1)   B 60,5(14,3) B 

 

Valores com a mesma letra são estatisticamente similares em cada coluna (Teste de Tukey, α=0,05). 

 

 

4.2 Avaliação da inibição de cárie secundária 

 

 Os resultados do teste de microdureza estão detalhados nas tabelas 5 

e 6, na forma de porcentagem de perda de dureza da dentina e do esmalte 

respectivamente. Para a dentina, a Análise de Variância de 2 fatores mostrou que os 

fatores agente antimicrobiano (p=0,0000) e distância (p=0,0000) foram significantes. 

A interação agente antimicrobiano versus distância não foi significante (p=0,1081). 

 Em dentina, a 50µm da margem da restauração observa-se 

significativa maior perda de dureza no grupo Controle do que no grupo PA, API e 

API+FAR. Na distância de 100µm, os grupos PA, API e API+FAR apresentaram 

significativa menor perda de dureza do que o grupo Controle. Da mesma forma, na 

distância de 150µm, o grupo Controle apresentou significativa maior perda de dureza 

do que os demais grupos, sendo a menor perda de dureza observada em API e PA. 

Comparando as diferentes distâncias da margem da restauração, todos os grupos 

exibiram aumento significativo da perda de dureza com o aumento da distância, 

exceto o grupo API. 
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Tabela 5. Médias da perda de microdureza da dentina (%) adjacente à restauração 

após exposição ao biofilme em diferentes distâncias. 

 

Sistema Adesivo 
Perda de dureza da dentina (%) 

50µm 100µm 150µm 

Controle 30,9(4,2)Aa 63,2(3,9)  Ab 78,0(6,3)  Ab 

PA 7,8(3,1)  Ba 31,6(12,5)Bb 45,0(15,3)BCb 

API 14,0(6,5)Ba 23,1(11,6)Ba 34,2(18,0)Ca 

API+FAR 10,5(5,7)Ba 36,9(13,9)Bb 56,9(17,9)Bb 

 

Valores com a mesma letra (maiúsculas na vertical e minúsculas na horizontal) são estatisticamente 

similares (Teste de Tukey, α=0,05). 

 

 

Para o esmalte, a Análise de Variância de 2 fatores mostrou que os 

fatores agente antimicrobiano (p=0,0000) e distância (p=0,0000) foram significantes. 

A interação agente antimicrobiano versus distância não foi significante (p=0,2943). 

Quanto à análise em esmalte, observou-se que na distância de 50µm os grupos PA 

e API apresentaram significante menor perda de dureza do que os grupos Controle e 

API+FAR. Em 100µm este padrão se manteve, mas sem diferença significativa entre 

os grupos Controle e API. Na distância de 150µm não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos. Comparando as distâncias da margem, os grupos PA 

e API exibiram significante menor perda de dureza próximo à margem da 

restauração, enquanto nos grupos Controle e API+FAR isto não foi observado. 
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Tabela 6. Médias da perda de microdureza do esmalte (%) adjacente à restauração 

após exposição ao biofilme em diferentes distâncias. 

 

 

Sistema Adesivo 
Perda de dureza do esmalte (%) 

50µm 100µm 150µm 

Controle 25,8(15,1)Aa 25,3(8,3)ABa 37,0(16,4)Aa 

PA   3,3(2,6)  Ba   9,4(3,6)Ca 32,9(16,8)Ab 

API   5,2(3,8)  Ba 16,3(1,0)BCab 31,6(4,7)  Ab 

API+FAR 33,1(1,0)  Aa 39,4(2,1)Aa 45,8(3,2)  Aa 

 

Valores com a mesma letra (maiúsculas na vertical e minúsculas na horizontal) são estatisticamente 

similares (Teste de Tukey, α=0,05). 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo optou-se por adicionar as substâncias antimicrobianas 

em um sistema adesivo experimental, no intuito de analisar os efeitos reais das 

substâncias, evitando a influência de possíveis ingredientes desconhecidos 

presentes em sistemas adesivos comerciais. O sistema adesivo experimental foi 

baseado em um adesivo simples com as características necessárias para produzir 

uma boa interação com o substrato dentário. Optou-se pelo uso do HEMA e do 

PMGDM, pois estes são monômeros de alta capacidade hidrofílica, que atuam 

melhorando a miscibilidade entre os componentes hidrofóbicos e hidrofílicos do 

adesivo, melhoram a penetração do adesivo nos túbulos, peritúbulos e intertúbulos 

dentinários, proporcionando uma boa adesão ao substrato.28 

Os agentes antimicrobianos naturais Proantocinidina, Apigenina e tt-

Farnesol foram selecionados porque estudos prévios demonstram que estas 

substâncias atuam de forma similar frente ao biofilme de Streptococcus mutans, 

através da inibição da síntese de glucano.2,5,6,8-11,25-27 Entretanto, nenhum outro 

estudo avaliou a utilização destas substâncias incorporadas em um sistema adesivo 

em relação a sua capacidade de prevenção de cáries recorrentes, utilizando o 

modelo de cavidades restauradas submetidas ao biofilme de Streptococcus mutans. 
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 Segundo o presente estudo, todos os agentes antimicrobianos testados 

apresentaram redução na perda de dureza em dentina quando comparado ao grupo 

controle, em todas as distâncias avaliadas. Isto indica que todos os agentes 

antimicrobianos incorporados ao sistema adesivo foram capazes de inibir a 

desmineralização da dentina exposta ao biofilme. Vale ressaltar que a incorporação 

do API promoveu prevenção da desmineralização similar em todas as distâncias 

avaliadas. Já em esmalte, tanto o PA quanto o API apresentaram redução de 

desmineralização, enquanto o API+FAR não apresentou diferença quando 

comparados ao grupo Controle. Em concordância com nossos achados de 

microdureza em dentina, Kim et al25 observou que somente o pré-tratamento da 

dentina com extrato de semente de uva, rico em proantocianidinas (GSE-PA), foi 

capaz de inibir o desenvolvimento de cárie secundária imediatamente adjacente à 

interface dentina-resina. Em esmalte não foi observada inibição da cárie secundária 

com nenhum pré-tratamento (GSE-PA, digluconato de clorexidina, carbodiimida). O 

efeito protetor das proantocianidinas contra o desenvolvimento de cárie secundária 

em dentina foi claramente representado pela presença de uma zona de inibição. 

Três possíveis mecanismos para o extrato de semente de uva inibir a cárie 

secundária na dentina foram descritos: estabilização do tecido, vedação interfacial e 

atividade antimicrobiana. O GSE-PA também pode afetar positivamente o processo 

de remineralização por meio da deposição de minerais e por interagir com a porção 

orgânica através da interação PA-colágeno, estabilizando a matriz de colágeno 

exposta.23 

Em outro estudo in vitro, foi observado que a imersão em solução de 

GSE-PA a 6,5% por 30 minutos reduziu a progressão da lesão cariosa radicular 

produzida por DES-RE, quando comparada ao grupo controle. Contudo em uma 

escala menor quando comparada aos grupos em que foram aplicados flúor ou GSE-

PA associado a flúor. 22 

Em outro estudo prévio que avaliou o desenvolvimento de cáries 

dentárias in vivo (ratos), já havia sido observado que os tratamentos tópicos com 

proantocianidinas resultaram em lesões de superfície lisa 40 a 45% menos severas 

do que no grupo controle.8 Mirkarimi et al14, também observou que a imersão em 

GSE-PA a 12,5% aumentou significativamente a microdureza das lesões cariosas 

artificiais em esmalte, em comparação com o grupo controle. Acredita-se que o 

GSE-PA pode induzir ligações cruzadas através de quatro mecanismos: interação 

covalente, interação iônica, interação de ligação de hidrogênio e interação 

hidrofóbica. Também é possível que a remineralização deste substrato se deva à 
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precipitação de minerais, já que a maior parte de sua estrutura é composta por 

matéria inorgânica.14 

A gravidade da cárie de superfície lisa foi significativamente mais baixa 

em grupos tratados com Apigenina, tt-Farnesol, Apigenina+tt-Farnesol, flúor (F) e 

clorexidina, do que no controle. Sendo que, a Apigenina (0,035%, p/v) e, em menor 

grau, o tt-Farnesol (0,028%, p/v) exibiram um efeito cariostático na cárie de 

superfície lisa mesmo em baixas concentrações.5 Diferente dos resultados 

encontrados no presente estudo, a combinação Apigenina+tt-Farnesol foi mais 

cariostática do que qualquer composto sozinho. Em outro estudo10, que utilizou o 

modelo de discos de hidroxiapatita submetidos ao biofilme, encontrou os grupos 

tratados com Apigenina, tt-Farnesol e Apigenina+tt-Farnesol apresentaram redução 

de biomassa, sendo que as combinações de Apigenina+F e Apigenina+tt-

Farnesol+F foram os tratamentos mais eficazes e resultaram em 40,7% e 50,6% 

menos de biomassa, respectivamente, em comparação ao controle. Entre todas as 

diferentes combinações dos agentes de teste, Apigenina+tt-Farnesol+F apresentou o 

efeito terapêutico máximo. Apigenina e tt-Farnesol, em conjunto com F atuam sobre 

a virulência de Streptococcus mutans e causaram alterações significativas no teor de 

glucano insolúvel e EPS dos biofilmes. Esta potencialização do efeito da Apigenina 

quando somado ao tt-Farnesol não foi observada em nosso estudo. 

Em seu estudo com adesivos comerciais com incorporação de 

Apigenina e tt-Farnesol, Bosso et al2, encontraram diminuição no peso seco do 

biofilme com a adição de Apigenina em ambos os adesivos comerciais testados, 

com tt-Farnesol em OptiBond S (OPT) e com a combinação dos dois compostos em 

Clearfil S3 Bond Plus (CS3), quando comparado com os adesivos sem adição. A 

quantidade de polissacarídeos insolúveis diminuiu com a adição de Apigenina ao 

CS3 e com a adição de tt-Farnesol ao OPT. Já os polissacarídeos intracelulares 

diminuíram somente com a adição de Apigenina ou Apigenina+tt-Farnesol ao CS3. 

Estes resultados mostraram que os efeitos dos agentes antimicrobianos também 

dependem do sistema adesivo utilizado, sua composição e possivelmente de como a 

adição dos agentes pode gerar alterações no pH do adesivo. 

Diferentemente, no presente estudo a associação de Apigenina+tt-

Farnesol não teve resultados positivos na prevenção de cárie recorrente. Uma 

possível razão para este resultado seria a natureza hidrófoba do farnesol, que 

atuaria como um espaçador, inibindo a penetração do adesivo e da apigenina, em 

especial no esmalte, reduzindo seu potencial preventivo. 
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Dessa forma, fica claro nos estudos relatados que as substâncias 

testadas no presente estudo têm capacidade de remineralizar ou inibir 

desmineralização do esmalte e dentina, bem como diminuir a biomassa de biofilme. 

Entretanto somente o presente estudo incorporou as substâncias no primer do 

sistema adesivo e avaliou seu efeito em cavidades restauradas, aproximando muito 

mais da realidade clínica. 

Em relação ao GC%, as substâncias incorporadas ao sistema adesivo 

experimental não afetaram os valores de GC% (67,8% e 73,4%), sendo compatíveis 

com sistemas adesivos comerciais2 e com a aplicação clínica. Possivelmente os pós 

dos antimicrobianos em baixas concentrações não reagem quimicamente com a 

formulação adesiva experimental, não interferindo na propagação da reação de 

polimerização e permanecendo aprisionados entre as cadeias lineares após a 

formação da rede polimérica adesiva. Diferente dos resultados encontrados em 

nosso estudo, Green et al18, sugeriu uma redução do GC% quando a 

proantocianidina foi incorporada ao sistema adesivo, por observar uma camada 

híbrida mais porosa neste grupo. Liu et al19., observou que a incorporação de 

proantocianidina a 5 ou 10% causou redução do GC% do sistema adesivo, enquanto 

a concentração de 2,5% não causou redução. Entretanto, no estudo de Green et al18 

a proantocianidina não foi diluída e filtrada como no presente estudo, enquanto no 

estudo de Liu et al19., a proantocianidina foi diluída mas não filtrada. Além disso, 

diferenças na composição monomérica dos sistemas adesivos podem causar 

diferenças no GC%. Em tempo, em nosso estudo utilizamos a concentração de 

4,5%, uma concentração intermediária. 

 Todos os sistemas adesivos experimentais obtiveram resultados de 

μTBS semelhantes após 24h de armazenamento de água. Os resultados variaram 

de 27,3 a 31,9 MPa e foram compatíveis com sistemas adesivos comercialmente 

disponíveis.28 No entanto, apenas API+FAR não manteve a μTBS pós um ano de 

estocagem. Como esperado, o mesmo padrão foi observado com os resultados de 

nanoinfiltração. Os resultados inferiores do grupo API+FAR quanto a μTBS e 

nanoinfiltração podem ser explicados pela natureza lipídica e pelo alto peso 

molecular do tt-Farnesol (222.37 g/mol), que possivelmente interferiu na penetração 

do sistema adesivo nos túbulos dentinários. A exposição de fibras colágenas não 

cobertas pelo adesivo devido esta pobre penetração torna a superfície adesiva 

susceptível à degradação hidrolítica e enzimática, criando assim, uma camada 

híbrida menos resistente e mais susceptível a degradação ao longo do tempo. 
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 De forma semelhante, em sua pesquisa Bosso et al2, encontraram que 

a adição de Apigenina (1mM), tt-Farnesol (5mM) ou a associação de ambos não 

influenciaram os resultados de μTBS imediata dos sistemas adesivos. Diferente do 

observado no presente estudo, após 1 ano de armazenamento a μTBS do CS3 não 

foi reduzida pela incorporação das substâncias, enquanto para o OPT todos os 

grupos tiveram redução da μTBS. 2 

 Compatível aos nossos resultados, Leme-Krauss et al3, encontrou 

propriedades adesivas superiores para primers com adição de GSE-PA nos tempos 

imediato e após 1 ano de envelhecimento. O estudo in vitro de Abraham et al24 

avaliou o efeito do GSE-PA sobre a μTBS ao esmalte clareado e encontrou que o 

tratamento com 5% de proantocianidina aumenta significativamente a força de 

ligação (22,91 MPa) quando comparado a outros grupos. Em seu estudo de 2012, 

Castelan et al21 investigou o efeito da PA na μTBS à dentina desmineralizada a 

longo prazo. O tratamento com GSE-PA resultou em maior μTBS após 24 horas e 

após 1 ano de armazenamento. Contudo, os resultados do estudo de Epasinghe et 

al17 mostraram que a incorporação de PA a 3% em adesivo experimental afetou 

negativamente a μTBS. A adição de 3% de PA reduziu a eficiência da polimerização, 

o que resultou em menor μTBS e mais falhas adesivas. Já a incorporação de PA a 

2% proporcionou redução de nanoinfiltração e não comprometeu a μTBS imediata.17 

 A WS e a SO de sistemas adesivos envolve uma série de fenômenos 

que podem influenciar seu comportamento clínico. As cadeias poliméricas sofrem 

relaxamento devido ao inchaço causado pela água absorvida, o que induz uma 

redução nas forças de atrito entre as cadeias poliméricas colaterais, causando 

plastificação da rede polimérica adesiva. Monômeros não reagidos aprisionados 

dentro da rede de polímeros adesivos podem ser liberados para o meio circundante, 

criando espaços na estrutura do material. Esses fenômenos refletem um mecanismo 

de degradação do material, o que poderia enfraquecer a rede de polímeros adesivos 

e a camada híbrida.28 Não foram encontradas diferenças estatísticas na WS e na SO 

dos sistemas adesivos experimentais Controle, PA e API, com valores variando de 

191,6 a 193,8 µg/mm3 (absorção) e de 84,3 a 91,2 µg/mm3 (solubilidade). Muito 

provavelmente, esse comportamento foi influenciado pelas similaridades no GC% 

alcançada por todos os sistemas adesivos experimentais. Teoricamente, GC% 

semelhante indicaria que os sistemas adesivos possuem um número similar de 

monômeros não reagidos que poderiam ser lixiviados das redes poliméricas, 

influenciando assim sua SO.28 Pode-se especular que os agentes naturais foram 

fortemente presos dentro da rede polimérica e não poderiam ser desalojados pela 



36 

 

água sorvida, assim não houve interferência na SO dos grupos PA e API, quando 

comparados ao Controle. Os resultados positivos do grupo API+FAR em relação à 

WS (131,0 µg/mm3) e SO (60,5 µg/mm3) podem ser devido a própria natureza 

lipídica e hidrofóbica do tt-Farnesol, que preso na matriz polimérica do primer não é 

solúvel em água e nem foi lixiviado. 

 Dessa forma, pode-se destacar que a adição de Proantocianidinas, 

Apigenina e tt-Farnesol a sistemas adesivos é capaz de inibir o desenvolvimento de 

cáries recorrentes.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que: 

 

 i) a incorporação dos agentes antimicrobianos não prejudicou o pH, o 

grau de conversão dos sistemas adesivos, a nanoinfiltração e a resistência de união 

a dentina imediata e após 1 ano; somente a incorporação de Apigenina + tt-Farnesol 

causou redução da resistência de união após 1 ano, assim a primeira hipótese foi 

rejeitada. 

 ii) todos os agentes antimicrobianos naturais incorporados ao primer do 

sistema adesivo proporcionaram inibição da desmineralização da dentina e do 

esmalte, exceto a associação de Apigenina e tt-Farnesol em margens em esmalte; 

os agentes antimicrobianos proporcionaram um efeito anticárie mesmo mais distante 

da margem de dentina; enquanto em esmalte a inibição da desmineralização foi 

somente mais próximo a margem da restauração; desta forma a segunda hipótese 

foi aceita. 
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