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Introdução
Hoje existem trabalhos consistentes com uso de soluções redutoras ou antioxidantes,
para reverter os efeitos adversos do clareamento dental na adesão, como: ascorbato de
sódio (LAI et al.,2002; TURKUN; KAYA, 2004; TURKUN et al.,2009), extrato de uva
(VIDHYA et al., 2011), ∝-tocoferol (vitamina E) (SASAKI; FLÓRIO; BASTING, 2009),
catalase, bicarbonato de sódio (TORRES; KOGA; BORGES, 2006) e solventes orgânicos
como etanol (SUNG et al., 1999), acetona (BARGHI; GODWIN, 1994) e mais recentemente
o chá verde (BERGER et al., 2013). Em um estudo recente realizado por Berger et al. (2013)
mostrou que o chá verde a 10% quando utilizado na forma de gel apresenta resultados
similares aos do gel de ascorbato de sódio a 10%, concluindo que, este pode ser uma
alternativa para a reversão dos valores de resistência de união em dentes clareados,
entretanto o poder antioxidante do chá verde não foi verificado.
Devido à falta de evidências sobre a atividade antioxidante do chá verde como uma
solução capaz de reverter os valores de resistência de união após o tratamento clareador
quando comparado com o ascorbato de sódio. Este estudo avaliou através do método
DPPH a porcentagem de atividade antioxidante (%AA) do chá verde e ascorbato de sódio,
em diferentes concentrações e correlacionou com os valores de resistência de união do
esmalte dental clareado com peróxido de carbamida a 10%.
Materiais e Métodos
Este estudo avaliou através do método sequestro de radicais livres 2,2-diphenyl-1picryl-hydrazyl-hydrate (DPPH) a % de atividade antioxidante (%AA) do chá verde (CV) e
ascorbato de sódio (AS), em diferentes concentrações (DC) (10, 20 e 30%) e verificou sua
influência nos valores de resistência de união (RU) do esmalte dental clareado com peróxido
de carbamida a 10% (PC).Para o teste de microcisalhamento, foram selecionados 70
terceiros molares, o qual somente a face vestibular e lingual foram utilizadas, estas foram
incluídas em resina acrílica em tubos PVC e desgastada com lixas de SiC para planificação
do esmalte. Em seguida, divididas em 7 grupos: G1: controle – clareado com PC, G2: PC +
CV a 10%, G3: PC + CV a 20%; G4: PC + CV a 30%; G5: PC + AS a 10%; G6: PC + AS a
20%; G7: PC + AS a 30%. Após os respectivos tratamentos foram realizados os
procedimentos adesivos com AdperSingle Bond 2 e Filtek Z350XT utilizando uma matriz
com 0,8 mm de diâmetro interno. As amostras foram armazenadas em água destilada a
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37ºC por 24h e submetidas ao teste de microcisalhamento em máquina de ensaios universal
até a fratura.
Análise dos dados
Os valores médios de resistência de união foram analisados através do teste ANOVA
(2 fatores), considerando os fatores: antioxidante (ascorbato de sódio e chá verde) e
concentração (10, 20 e 30%). Em seguida foi aplicado o teste de Tukey (α= 0,5). O teste de
Dunnet foi aplicado para comparar os grupos tratados com o grupo controle (α = 0.5).
Resultados e Discussão
A análise estatística revelou que não houve diferença estatística entre os antioxidantes
(p=0,625), entretanto mostrou que há diferença entre as concentrações independente do
antioxidante testado (p = 0,007). Por outro lado, não houve interação entre os fatores
testados, concentração x antioxidante (p=0,929).
A Tabela 1 mostra os valores médios e desvio padrão da resistência de união de
acordo com os antioxidantes testados nas diferentes concentrações.
Tabela 1: Média, desvio padrão (DP), de acordo com os tratamentos realizados
Ascorbato de Sódio (n = 10)

Cháverde (n = 10)

Média ± DP

Média ± DP

10%

19,58 ±4,94 A a§

19,65 ± 4,02 A a§

20%

18,15 ± 5,40 A ab

19,75 ± 5,63 A ab

30%

14,39 ± 4,97 Ab

13,33 ± 5,4 A b

Grupo Controle

13,15 (2,89)

Médias seguidas por letras maiúsculas distintas indicam diferença estatisticamente significante
comparando os agentes antioxidantes pelo teste de Tukey (p <0,05);
Médias seguidas por letras minúsculas distintas indicam diferença estatisticamente significante
comparado cada antioxidante nas diferentes concentrações (p <0,05).
§ Indica diferença estatisticamente significante comparando os grupos tratados com o grupo controle
através do teste de Dunnet (p <0,05).

Na Tabela 2 observa-se a porcentagem de atividade antioxidante (%AA) do chá verde
e ascorbato de sódio na forma de gel e solução. Ambos os antioxidantes apresentaram alta
%AA. A ANOVA mostrou que não há diferença entre as concentrações, entretanto houve
diferença entre os antioxidantes.
Tabela 2: Porcentagem de atividade antioxidante (%AA) das substâncias testadas.
Concentração

Antioxidantes
Ascorbato de Sódio

Chá Verde

10%

96,75 ± 1,24 Aa

90,58 ± 1,84 Ba

20%
30%

94,16 ± 7,51 Ab
96,37 ± 0,11 Aa

91,87 ± 2,22 Ba
91,47 ± 0,90 Ba
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Médias seguidas por letras maiúsculas distintas indicam diferença estatisticamente significante
comparando os agentes antioxidantes pelo teste de Tukey (p <0,05);
Médias seguidas por letras minúsculas distintas indicam diferença estatisticamente significante
comparado cada antioxidante nas diferentes concentrações (p <0,05).

Foi observada uma forte correlação negativa (r = -0,893, p = 0.016) entre a
concentração e resistência de união, isto é, quantomaior a concentração, menoresosvalores
de resistência de união.
No presente estudo foi testada a utilização de chá verde e ascorbato de sódio nas
concentrações de 10, 20 e 30%. Conforme podemos observar na Tabela 1, não houve
diferença estatisticamente significante entre os antioxidantes testados. Entretanto, observase que quando ambas as substâncias na concentração de 10% ou 20% foram mais efetivos
na reversão dos valores de resistência de união após o tratamento clareador com peróxido
de carbamida a 10%. Entretanto, somente quando as substâncias antioxidantes foram
utilizadas na concentração de 10% é ocorreu diferença estatisticamente significante
comparada ao grupo controle.
A hipótese testada neste estudo foi rejeitada, pois aumentando a concentração do chá
verde ou ascorbato de sódio não se obteve melhora nos valores de resistência de união e
também não houve aumento da porcentagem de atividade antioxidante. Além disso, ao
invés de obtermos resultados melhores com a concentração de 30%, quando avaliamos a
resistência de união ocorreu uma redução significativa desta. Especulamos que com o
aumento da concentração, consequentemente ocorre um aumento de pó na solução ou gel
e este pode se depositar na superfície do esmalte, o qual os procedimentos de
condicionamento ácido e lavagem não são suficientes para removê-lo, prejudicando assim a
resistência de união.
Os resultados quanto à resistência de união utilizando o chá verde na concentração de
10% corroboram com estudos anteriores (BERGER et al.,2013; OZELIN et al.,2014), o qual
encontraram que quando o chá verde a 10% foi aplicado por 1 hora no esmalte dental
clareador com peróxido de carbamida a 10%, este foi capaz de reverter os valores de
resistência de união. O mesmo foi observado quanto ao ascorbato de sódio a 10% em
diversos estudos (OZELIN et al., 2014; LAI et al., 2002), onde ocorreu reversão dos valores
de resistência união restabelecendo os valores obtidos em esmalte sem tratamento
clareador.
Conclusão
Pode-se concluir com este estudo que ascorbato de sódio e chá verde são mais
efetivos na concentração de 10% e não há diferença entre eles para a reversão dos valores
de resistências de união e porcentagem de atividade antioxidante.
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