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Resumo 

    Devido a degradação das restaurações ao longo do 
tempo, o presente trabalho teve por objetivo estudar a 
incorporação de flavonóides em adesivos universais 
visando diminuir essas falhas. O teste utilizado foi o de 
Sorção e Solubilidade, avaliado durante 66 dias com o 
intuito de observar se houve modificação das 
propriedades dos adesivos experimentais. 

Introdução  

     Apesar das constantes modificações nos adesivos, as 
falhas nas restaurações ainda estão presentes devido a 
biodegradação que acomete as fibras colágenas (Breshi 
et al. 2008; Islam et al. 2012). Assim, tem sido estudada 
a biomodificação da dentina com a aplicação de 
flavonóides, que parecem aumentar a resistência do 
colágeno à degradação causada pelas MMPs 
(Epasinghe et al. 2014). A hipótese nula testada foi que a 
incorporação desses agentes não modificam as 
características químicas dos adesivos experimentais. 

Material e Métodos 

    Incorporação dos flavonóides, quercetina e naringina, 
nos adesivos Single Bond Universal e Prime e Bond 
Elect Active Universal, separados em seis grupos 
experimentais. Os corpos de prova foram pesados em 
balança analítica nas primeiras 24 horas, obtendo M1, 
durante 8 horas e de 1 a 56 dias, obtendo M2 e por fim, 
no 66° dia obtendo o M3. Aplicada então as equações de 
Sorção e Solubilidade e avaliado em ANOVA dois fatores 
seguido pelo teste de Tukey. 

Resultados e Discussão 

      Não houve diferença significativa na SO e SB dos 
adesivos experimentais quando comparados ao seu 
adesivo controle (p>0,05). Porém, independente da 
incorporação dos flavonóides, o adesivo PBE apresentou 
resultados superiores comparado ao SBU (p<0,001). 
Portanto, hipótese nula foi aceita. Os autores Neri, et al. 
(2014) e Fonseca, et al. (2018) observaram que com a 
incorporação de epigalocatequina-3-galato nas 
concentrações de 0,01% e 0,1% nos adesivos, e de 0,5% 
e 1,0% respectivamente, a SO e SB diminuíram 
significativamente. O segundo estudo cita que a causa 
na diminuição da SO e SB ocorreu devido a redução na 
hidrofilicidade que a EGCG causou no adesivo. Nesse 
presente estudo, não houve diferença significativa na SO 
e SB após a incorporação dos cross linkers, o que nos 
faz acreditar que eles não modificam a natureza 
hidrófoba do adesivo, por estarem nanoencapsulados. 

 
Figura 1. Média e desvio padrão dos valores de Massa e Volume dos 
espécimes. Teste de Sorção e Solubilidade para os adesivos SBU e 
PBE, comparando o grupo controle com os experimentais. 
 
Tabela 1. Tabela de Sorção e Solubilidade contendo média e 
desvio padrão dos valores referente aos adesivos controle e 
adesivos incorporados com Quercetina e Naringina. 

 Sorção (SO) Solubilidade (SB) 

SBU controle 0,1296 ± 0,0258 0,0965 ± 0,0206 
SBU + QER 0,1085 ± 0,0171 0,0858 ± 0,0140 
SBU + NAR 0,0994 ± 0,0216 0,0739 ± 0,0154 
PBE controle 0,2457 ± 0,0518 0,1721 ± 0,0320 
PBE + QER 0,2070 ± 0,0220 0,1475 ± 0,0227 
PBE + NAR 0,2298 ± 0,0912 0,1662 ± 0,0200 

Conclusão 

      É possível incorporar flavonóides nanoencapsulados 
em adesivos universais sem alterar suas propriedades 
de SO e SB, podendo após mais estudos, ser efetivo nas 
práticas odontológicas. 
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