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O extrato de quinoa (Chenopodium quinoa Willd) pode 

reverter a resistência de união do esmalte clareado? 
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INTRODUÇÃO 
A demanda dos pacientes pela Odontologia Estética tem aumentado de forma significativa, tendo em vista 

que o sorriso é símbolo de autoestima, beleza e saúde. Entre os procedimentos mais requisitados, pode-se elencar 

o Clareamento Dental, por ser um procedimento conservador, que apresenta resultados estéticos satisfatórios em 

um curto período de tempo.1,2 

O mecanismo de ação do clareamento dental ocorre pela oxi-redução do peróxido de hidrogênio (PH), 

aplicado diretamente no esmalte ou produzido através de uma reação química do peróxido de carbamida (PC). A 

permeabilidade dos tecidos dentais permite a penetração por difusão desses radicais livres em esmalte e dentina. 

Estes radicais interagem com as macromoléculas dos pigmentos causadores do escurecimento quebrando-os em 

moléculas menores de baixo peso molecular. Além disso, os radicais livres remanescentes formam uma camada 

de oxigênio residual, que compromete o desempenho clínico de restaurações realizadas imediatamente após o fim 

do tratamento clareador. Esta camada de oxigênio residual impede a infiltração e a polimerização de forma 

adequada do sistema adesivo, reduzindo significativamente a resistência de união entre a resina composta e o 

esmalte clareado.3 Para que haja a liberação da camada de oxigênio residual, deve-se aguardar um período de 2 

semanas.  

A quinoa (Chenopodium quinoa Willd) é uma planta descrita como um pseudocereal, que apresenta boa 

adaptação a várias condições climáticas e possui constituintes bioativos como carotenóides, 

tocoferóis e polifenóis, que estão muito relacionados com sua atividade antioxidante, além de 

atuarem na diminuição dos fatores de risco de doenças sistêmicas. A semente de quinoa é uma 

fonte natural de compostos fenólicos que podem modular respostas fisiológicas e têm a 

capacidade de remover radicais livres, conferindo esta atividade antioxidante.4-7 

Apesar dos estudos mostrarem resultados satisfatórios com outros antioxidantes5, não 

há relatos que avaliem a ação antioxidante da quinoa, com a finalidade de 

remover a camada oxigênio residual imediatamente após o término do 

clareamento dental. Desse modo, fez-se necessário esse estudo para avaliar 

se este antioxidante natural é eficaz diante do processo de resistência de união 

ao esmalte recém clareado. 

METODOLOGIA 

Na primeira parte do estudo, géis experimentais de quinoa (Figura 1) 

nas concentrações 1,625%, 3,25% e 6,5% foram preparados e caracterizados 

quanto à estabilidade inicial, acelerada e pH. Em seguida, a resistência de 

união do esmalte bovino (unidades experimentais) foi determinada. Blocos de 

esmalte bovino foram aleatoriamente divididos nos grupos experimentais e 

 

 

Figura 1. Quinoa utilizada para a 
pesquisa. Figura 2. Marcação de 
5 x 5 mm dos dentes. - Fonte: De 
autoria própria. 
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submetidos aos tratamentos (n=12): (PH) clareamento com peróxido de hidrogênio 10%; (PHAc) clareamento com 

PH + ascorbato de sódio 10%; (PHQu1,625) clareamento com PH + 1,625% Chenopodium quinoa Willd – Qu; 

(PHQu3,25) clareamento com PH + 3,25% Qu; (PHQu6,5) clareamento com PH + 6,5% Qu; (Controle) sem 

tratamento – imerso em saliva artificial. 

Na segunda parte do estudo, foi realizada a avaliação da resistência de união do esmalte clareado submetido 

ao tratamento com as soluções antioxidantes.  

Preparo e seleção dos corpos de prova. Blocos dentais foram obtidos da 

superfície vestibular dos 72 incisivos bovinos (5 x 5 mm) (Figuras 2 e 3). Em 

seguida, o esmalte foi abrasionado com a lixas de carbeto de silício (# 400 e 

#600, 3M ESPE 411Q, Sumaré, SP, Brasil) por 60 segundos para regularização 

da superfície (Figura 4).  

Protocolo clareador. O PH (White Class 10%, FGM Dental Group, Joinville, 

SC, Brasil) foi aplicado ao esmalte exposto e o tratamento foi realizado de 

acordo com as indicações do clareamento caseiro: 14 dias de aplicação e 30 

minutos diários. Ao final do clareamento (24 h após), os corpos de prova dos 

grupos PHAc, Qu1,625, Qu3,25, Qu6,5, foram submetidos à aplicação do seu 

respectivo antioxidante por 10 minutos (Figuras 5 e 6). O grupo controle 

permaneceu imerso em saliva artificial durante o período de clareamento até o momento da realização dos testes 

adesivos. 

 

         
 

Figura 4. Blocos de esmalte incluídos em tubos de PVC. Figuras 5 e 6. Aplicação dos géis de Ascorbato de 
sódio e Quinoa. - Fonte: De autoria própria. 

 

Preparo dos Corpos de Prova para o Ensaio de Resistência de União (RU). Na superfície do esmalte foi 

aplicada uma fita adesiva de alta aderência contendo um orifício de 1, 5 mm. O esmalte exposto neste orifício foi 

condicionado com ácido fosfórico 37% (Condac 37%, FGM Dental Group, Joinville, SC, Brasil) por 15s, lavado e 

seco. Em seguida, o adesivo ZipBond Universal (SDI Limited, Victoria, Austrália) foi aplicado conforme 

recomendação do fabricante e fotoativado (LED Valo, Ultradent Products Inc., Salt Lake City, Utah, EUA, irradiância 

em modo padrão de 1,200 mW/cm2). Uma matriz de silicone de adição denso, contendo orifício de 1,5 mm e 

espessura de 1,5 mm foi posicionada sobre o orifício da fita adesiva, e a resina fluida (Wave Flow, SDI Limited, 

Victoria, Austrália) foi vertida no orifício em incremento único e polimerizada por 20s. A matriz de silicone e a fita 

adesiva foram removidas com lâminas de bisturi, resultando em um cilindro de resina fluida aderido ao esmalte 

(Figura 7).  

 

 

Figura 3.  Blocos de esmalte 
após o corte. - Fonte: De autoria 
própria. 
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Resistência de União por microcisalhamento. Cada 

corpo de prova foi preso ao dispositivo de 

microcisalhamento de maneira que a resina de poliestireno 

permaneceu fixa ao suporte da máquina de ensaio e o 

cilindro de resina fluida do esmalte permaneceu 

perpendicular ao solo. Uma faca de microcisalhamento 

permaneceu 0,5 mm de distância da interface adesiva (ISO) 

e deslizou a 0,5 mm/min para realizar o cisalhamento de 

cada cilindro até fratura (Figura 8), obtendo o valor em MPa 

de cada cilindro. 

Análise do modo de fratura. As amostras fraturadas foram 

secas em estufa e a interface de união foi analisada em 

estereomicroscópio em aumento de 40 vezes, para 

determinação do modo de fratura da superfície, classificado 

em: adesiva (entre o sistema adesivo e a resina composta); 

coesiva em esmalte, coesivo em resina composta ou mista 

(exibindo simultaneamente duas ou três fraturas). Após a 

classificação, imagens representativas das fraturas mais 

predominantes foram observadas em Microscópio Eletrônico de varredura (MEV). Os corpos de prova foram 

metalizados em ouro (MED 010, Balzers; Balzer, Liechtenstein) e observados em MEV (VP 435 Leo; Cambridge, 

UK) com magnificação de 50x. 

 

Análise estatística. Os dados de microcisalhamento apresentaram normalidade e homocedasticidade (Shapiro-

Wilk/Levene) e foram analisados pela ANOVA one-way, seguida do pós-teste de Tukey, com nível de segurança 

em 5%, obtida pelo software SPSS 20.0. O modo de falha, as imagens em MEV e as análises de estabilidade 

preliminar e pH foram analisadas qualitativamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estabilidade Acelerada e pH 

Os Gráficos 1 e 2 demonstram os valores de pH dos géis armazenados em geladeira e em estufa, 

respectivamente, no teste de estabilidade acelerada. Observa-se que houve estabilidade dos valores de pH do gel 

experimental contendo a quinoa em diferentes concentrações, ao longo do tempo. Em média, o pH obtido foi 6,0, 

indicando valores moderadamente ácidos deste gel. Embora o gel experimental tenha apresentado característica 

ligeiramente ácida, deve-se considerar que o tempo de contato deste foi de 10 minutos, o que pode promover 

alteração no esmalte em contato com o gel, interferindo na resistência de união do esmalte clareado.  
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Figura 7. Cilindros de resina Wave Flow (SDI). 

Figura 8. Teste de microcisalhamento. - Fonte: De 

autoria própria. 
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Gráficos 1 e 2. Dados de pH dos grupos armazenados em estufa e geladeira ao longo do tempo analisado. -  - 
Fonte: De autoria própria. 

 

Microcisalhamento 

 

A Tabela 1 demonstra que não houve diferenças estatísticas entre os grupos experimentais (p>0,05). Não 

houve diferenças na resistência de união entre o grupo controle (sem tratamento) e os demais grupos 

experimentais (p>0,05). Similarmente, o grupo PHAc (controle com ácido ascóbico), não apresentou diferenças 

estatísticas com os demais grupos experimentais contendo a quinoa (p>0,05).  

 

Tabela 1. Média e desvio padrão (DP) dos valores obtidos no teste de microcisalhamento (em Mpa). 

 

GRUPO Média (Desvio Padrão) 

PH 19,47 (4,78) A 

PHAc 22,75 (11,55) A 

PHQu1,625 21,15 (8,0) A 

PHQu3,25 22,44 (3,89) A 

PHQu6,5 21,77 (7,64) A 

Controle 20,69 (9,05) A 

Médias seguidas de letras distintas diferem estatisticamente, de acordo com o teste ANOVA one-way e pós-teste 

Tukey.  

 

Padrão de Fratura 

O Gráfico 3 mostra o percentual de falhas por grupo. Os grupos PHAc, PHQu3,25, PHQu6,5 e Controle 

apresentaram predominância de falhas adesivas e os grupos PH e PHQu1,625 de falhas mistas. 

 
Gráfico 3. Padrão de Falha após o teste de Microcisalhamento. - Fonte: De autoria própria. 

 

O Gráfico 3 demonstra que todos os grupos apresentaram falhas mistas e adesivas. O grupo Controle 

apresentou 50% de falhas mistas e 50% de falhas adesivas, indicando um padrão esperado de falhas na região 

da interface adesiva. Predominância de falhas mistas foi observada nos grupos PHAc (50%), PHQu1,625 (70%). 

Os grupos PHQu3,25 e PHQu6,5 e PH apresentaram predominância de falhas adesivas (85%, 85% e 70%, 

respectivamente). Apenas o grupo PHAc apresentou falhas coesivas na resina (10%) e nenhum dos grupos 

apresentou falhas coesivas em esmalte.  

Os dados de resistência de união e padrão de fratura indicam que os grupos apresentaram comportamento 

adesivo em esmalte semelhantes, independente do tratamento realizado na superfície (clareamento e/ou aplicação 

do agente antioxidante), pois não houve diferença entre os valores de resistência de união no esmalte e o padrão 

de fratura apresentou comportamento esperado com maioria de falhas adesivas e mistas.  
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As falhas mistas podem indicar um comportamento mais desejável dos adesivos, pois parte da fratura foi 

transferida para o material restaurador, mantendo a união no esmalte, sinalizando que o substrato (esmalte) 

apresentou maior resistência que a resina. Neste sentido, pode-se dizer que o comportamento do PHAc e PHQu 

1,625 foi superior ao PHQu3,25 e PHQu6,5. Entretanto, mesmo que existam indícios de melhor desempenho na 

falha mista, ressalta-se que a resistência de união entre os grupos foi semelhante, e que clinicamente, a aplicação 

do antioxidante após o clareamento pode ser suprimida.   

    

MEV 

As Figuras 9, 10 e 11 em MEV mostram imagens representativas dos padrões de fratura encontrados. 

 

     

Figura 9. Falha mista. Figura 10. Falha adesiva. Figura 11. Falha coesiva em resina composta. - Fonte: De 

autoria própria. 

CONCLUSÃO 

A aplicação de géis antioxidantes à base de quinoa interferiu na resistência de união do esmalte após o 

clareamento e foi semelhante ao esmalte não clareado.   
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