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RESUMO 

 

 

DeVito-Moraes AG. Estudo da influência das soluções desmineralizadoras na 
atividade proteolítica da dentina humana sadia [Tese]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. Versão Corrigida. 
 

 

 

A degradação da interface adesiva em dentina pode acometer tanto a porção 

resinosa como a porção orgânica da camada híbrida. Evidências indicam que a 

degradação da porção orgânica pode ocorrer em parte devido a atividade enzimática 

de proteases da própria dentina. As metaloproteinases da matriz (MMPs) constituem 

a primeira classe de enzimas relacionada com a degradação da matriz orgânica. É 

possível que as MMPs, possam ser reativadas durante o procedimento adesivo em 

conseqüência da queda do pH do meio. Objetivo: Esta investigação teve como 

objetivos avaliar a influência de soluções desmineralizadoras com diferentes 

concentrações de ácido fosfórico (AF1%, AF10% e AF37%) na atividade proteolítica 

da dentina humana sadia, na degradação do colágeno exposto pela 

desmineralização, além de identificar imunologicamente as metaloproteinases. 

Material e Métodos: Vinte dentes molares permanentes foram triturados para 

obtenção de um pó de dentina. Alíquotas de 1g do pó foram acondicionadas em 

tubos plásticos para que a desmineralização do substrato pudesse ser realizada de 

acordo com as três diferentes concentrações de ácido fosfórico testadas. Após a 

neutralização do ácido com NaOH, as amostras foram centrifugadas. O 

sobrenadante foi utilizado para mensuração espectrofotométrica do conteúdo de 

Cálcio (Ca) liberado pela desmineralização. O precipitado obtido foi incubado com 

tampão de extração de proteínas por 24h a 4°C sob agitação. Nova centrifugação foi 

realizada e o sobrenadante utilizado para avaliação da atividade da MMP-2 e MMP-9 

por zimografia e para a identificação imunológica das metaloproteinases por western 

blot. O precipitado obtido pela centrifugação foi liofilizado e separado em alíquotas 

de 40mg (n=10) de pó de dentina para cada condição experimental. As alíquotas 

foram incubadas em “saliva artificial” por 24h a 37°C sob agitação e hidrolisadas em 

autoclave. Após incubação a 65°C por 40 min, as amostras foram avaliadas por 

espectrofotometria para que a mensuração da concentração do aminoácido 



 

 

hidroxiprolina (HYP) liberado pela degradação do colágeno exposto pudesse ser 

obtida. Fatias de 0.3 mm da dentina coronária de outro dente foram obtidas e 

desmineralizadas, de acordo com as diferentes concentrações de ácido fosfórico 

para avaliação da atividade enzimática através do método da zimografia in situ. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância de um fator sem vinculação ou 

teste de Kruskal-Wallis para identificação das diferenças existentes entre os grupos 

experimentais. Para contraste das médias foi realizado o teste de Student-Newman-

Keuls com nível de significância de 5% (α=0,05). Resultados: A atividade enzimática 

de MMP-2 foi estatisticamente maior quando a dentina foi desmineralizada com AF 

1% ou 10%. O uso do ácido fosfórico 37% diminuiu consideravelmente a atividade 

desta enzima, em relação ao AF10% (α<0,05). Em nenhuma das amostras 

desmineralizadas com AF foi detectada a atividade enzimática da MMP-9. A 

identidade da MMP-2 foi confirmada pelo immunoblotting da enzima com anticorpo 

específico. A MMP-9 não foi expressa nos extratos analisados. A expressão de 

MMP-2 foi maior quando utilizado AF 1% ou 10% e menor quando foi utilizado o AF 

37%. A utilização do AF 37% liberou valores de Ca, em µg/mL, estatisticamente 

superiores aos valores determinados para os demais grupos (α<0,05). A maior 

concentração de HYP, em µg/mL, foi encontrada nos extratos desmineralizados com 

AF 10%. Em seguida, aparecem os valores encontrados com o uso do AF1%. Os 

menores valores da concentração de HYP aparecem no grupo em que foi utilizado o 

AF 37% (α<0,05). A concentração de HYP em função do peso de dentina utilizado 

(40mg) também foi calculada. A maior concentração de HYP por mg de dentina foi 

obtida com AF 10%, seguida pelos extratos desmineralizados com AF1%. Os 

menores valores foram detectados com AF 37% (α<0,05). O uso do AF10% 

demonstrou ser responsável pela maior taxa de degradação de colágeno exposto 

(20,13%). Em seguida, aparecem valores intermediários (11,34%) obtidos com 

AF1%. Por último, surgem os menores valores (0,68%) com AF37%. A análise das 

imagens obtidas após a realização da zimografia in situ demonstrou maior atividade 

enzimática quando a dentina foi desmineralizada com AF10%. Conclusão: O uso do 

AF37% para o condicionamento da dentina durante a realização do procedimento 

adesivo pode minimizar os efeitos degradantes das proteases endógenas sobre o 

colágeno. Em contrapartida, estudos realizados com pó de dentina desmineralizado 

com AF1% ou 10% podem estar sobreestimando a atividade das MMPs, em relação 

à prática clínica. 
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ABSTRACT 
 

 

DeVito-Moraes AG. The influence of demineralizing solutions in the proteolytic 
activity of human dentin healthy [Thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2012. Versão Corrigida. 
 

 

The dentin adhesive interface degradation can occur in resin and in organic portion 

of the hybrid layer. Evidence indicates that the degradation of organic matrix may 

partially occur due to the enzymatic activity of proteases own dentin. The matrix 

metalloproteinases (MMPs) have been described as the first class of enzymes 

associated with degradation of the organic matrix. It is possible that MMPs may be 

reactivated during the adhesive procedure as a result of the fall of pH. Purpose: The 

objectives of the present investigation are to evaluate the influence of different 

demineralizing phosphoric acid solutions (PA1%, PA10% and PA37%) on the 

proteolytic activity of human sound dentin, on the collagen degradation that was 

exposed after demineralization, as well as to identify the metaloproteases 

immunologically. Material and Methods: Dentin powder was obtained from twenty 

human molars. One gram aliquots were placed in polyestyrene tubes and the dentin 

demineralization was performed using the three different phosphoric acid 

concentrations tested in this study. After neutralization with NaOH, the samples were 

centrifuged. The supernatant was used for the spectrophotometrically quantification 

of calcium (Ca) released by the demineralization while the precipitate was re-

suspended and incubated with a protein extraction buffer for 24h at 4ºC under 

agitation. The sample was centrifuged and the supernatant was used for the 

identification of MMP-2 and MMP-9 by western blot and for the evaluation of 

gelatinolytic activity by zymography. The pellet was lyophilized and 40 mg aliquots of 

the dentin powder (n=10) were incubated in “artificial saliva” for 24h at 37°C under 

agitation and hydrolysed in autoclave after incubation at 65°C for 40 min. The 

samples were analyzed spectrophotometrically to measure the hydroxyproline (HYP) 

released after collagen degradation. Slices of 0.3 mm of the dentine crown of the 

another tooth were obtained and demineralized in accordance with the 

concentrations of phosphoric acid used in this study for evaluating the enzymatic 

activity by the method of in situ zymography.The data were analyzed by ANOVA one-



 

 

way or Kruskal-Wallis test for the identification of differences between the 

experimental groups. The means were analyzed by Student-Newmans-Keuls’s test 

(α=0,05). Results: The MMP-2 enzymatic activity was statistically higher when the 

dentin was demineralized with 1% or 10% PA. The 37% phosphoric acid decreased 

the activity of such enzyme relative to PA 10% (α<0,05). MMP-9 activity was not 

detected in any demineralization condition (1%, 10% or 37% PA). MMP-2 

identification was confirmed by immunoblotting while MMP-9 was not observed in any 

condition. MMP-2 identification was higher when 1% or 10% PA were used while 

37% PA showed lower MMP-2 identification. The use of 37% PA resulted in higher 

release of Ca, which was significantly higher when compared to other PA 

concentrations (α<0,05). The highest HYP concentration was observed when 10% 

PA was used, followed by 1% PA. The lowest values were observed for 37% PA 

(α<0,05). The HYP concentration according to the dentin weight used (40 mg) was 

also calculated. Highest concentrations of HYP per mg of dentin were observed for 

10% and 1% PA, while 37% PA resulted in the lowest HYP concentration (α<0,05). 

The use of 10% PA showed to be responsible for the highest exposed collagen 

degradation after demineralization (20,13%) when compared to 1% PA (11,34%) and 

37% PA (0,68%). The analysis of images obtained after the realization of in situ 

zymography showed greater enzyme activity when the dentin was demineralized in 

PA10%. Conclusion: The use of 37% PA for dentin etching during the restorative 

procedure might minimize collagen degradation by host-derived proteases. On the 

other hand, studies that have been using 1% or 10% PA might have overestimated 

MMPs activity when compared to the clinical situation.  

 

 

Keywords: Dentin, Collagen, Metalloproteases, Phosphoric acid, Hybrid layer, 

Zymography, Hydroxyproline, Western Blot. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

    Desde o advento da Odontologia Adesiva vivemos uma nova realidade na 

prática clínica. O surgimento dos materiais poliméricos passíveis de união aos 

tecidos duros dentais revolucionou a maneira como realizamos os tratamentos 

restauradores e se tornaram o material de eleição em boa parte dos casos em que 

se faz necessária a realização de uma restauração. Apesar desta importante 

evolução, a interface adesiva responsável pela união dos compósitos ao esmalte e à 

dentina ainda é suscetível a falhas decorrentes da maneira através da qual ela é 

produzida. 

Partindo do pressuposto de que a formação da interface adesiva é condição 

sine qua non para que a terapêutica restauradora seja bem sucedida, a comunidade 

científica debruçou-se sobre os dilemas com os quais os clínicos se deparam 

durante ou após a confecção de uma restauração direta, em resina composta, ou de 

uma cimentação adesiva.  

Para que o objetivo restaurador seja alcançado de forma satisfatória, é 

condição fundamental para qualquer cirurgião-dentista o amplo conhecimento das 

características histo-morfológicas dos tecidos duros dentais e das técnicas adesivas 

atualmente disponíveis para que este possa realizar um trabalho eficiente e 

duradouro. 

Em princípio, a adesão ao esmalte é, sem dúvidas, alcançada de forma fácil e 

bastante previsível. Os valores de resistência de união mensurados em esmalte são 

sempre altos e duradouros (Goracci et al., 2004). Em contrapartida, a adesão à 

dentina é ainda um grande desafio. 

A dentina, pela presença de grande quantidade de matéria orgânica e água 

(cerca de 30%) em sua composição (Katchburian; Arana, 2012), é considerado um 

substrato complexo, de difícil hibridização devido à dificuldade da técnica operatória. 

Pela presença da matriz orgânica e da água surgem diversos complicadores que 

tendem a degradar a interface adesiva ao longo do tempo. Portanto, muitos são os 

requisitos necessários para que a técnica adesiva possa ser eficientemente 

empregada neste substrato.  

Levando em consideração a presença dos cristais de hidroxiapatita e da lama 

dentinária, preconizou-se o condicionamento ácido da dentina (Fusayama et al., 

1979) tornando possível não só a limpeza da cavidade pela remoção da smear layer, 
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mas também a desmineralização dos cristais de hidroxiapatita permitindo a 

infiltração dos monômeros resinosos para a intimidade do tecido o que garantiu a 

micro-retenção do material restaurador (Buonocore, 1955).  

Sobre outro aspecto, a dentina por sua natureza orgânica e úmida 

(Katchburian; Arana, 2012) fez necessária a manutenção do arcabouço colágeno 

pela presença de água (Nakabayashi et al., 1982), fazendo com que os sistemas 

adesivos tivessem que ser constituídos por monômeros hidrofílicos, afins à água.  

Se, em princípio, o condicionamento ácido da dentina e o uso desses 

monômeros hidrofílicos parece adequado e de fato é, uma vez que o uso de um 

ácido é capaz de criar a desejada micro-retenção e os monômeros hidrofílicos 

indispensáveis em um tecido que possui água em sua composição. Além disso, são 

utilizados em uma técnica que requer a manutenção da umidade dentinária 

(Gwinnett,1992; Kanca, 1992a,b). No entanto, após a formação da interface, essa 

acidez do condicionamento e a hidrofilia dos monômeros resinosos propiciam a 

degradação da camada híbrida.  

Os monômeros hidrofílicos são alvos da hidrólise por sorção de água (Sano et 

al., 1999) e formam polímeros mais frágeis (Paul et al., 1999a,b; Yiu et al., 2004; 

Cadenaro et al., 2005). Já o emprego do ácido fosfórico pode ser responsável pela 

reativação de enzimas colagenolíticas antes inativadas pela deposição dos cristais 

de hidroxiapatita (Hashimoto et al., 2003; Pashley et al., 2004; Mazzoni et al., 2006; 

Carrilho et al., 2009)  

Diante do exposto, pode-se dizer que não se imaginava à época em que foi 

proposto que o uso do ácido fosfórico poderia trazer conseqüências para a 

integridade do colágeno da matriz em decorrência da ação de enzimas da própria 

dentina (Carrilho et al., 2009; Mazzoni et al., 2011a,b; Mazzoni et al., 2012). Se por 

um lado o condicionamento ácido aumentou a resistência da interface adesiva de 

forma imediata, por outro, diminuiu a sua longevidade pela reativação, entre outras 

enzimas, de metaloproteinases (MMPs) capazes de degradar o colágeno. 

Os monômeros constituintes dos sistemas adesivos sejam eles etch-and-rinse 

ou self-etch, por sua característica ácida também tem sido considerados promotores 

da ativação de enzimas endógenas da matriz dentinária responsáveis pela 

degradação do colágeno (Mazzoni et al., 2006; Nishitani et al., 2006b; Moon et al., 

2010). Portanto, os monômeros dos sistemas adesivos podem agir sinergicamente 

ao ácido fosfórico na ativação de proteases da matriz. 
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Dessa forma, é lícito concluir que os princípios envolvidos na formação da 

interface adesiva em dentina são um tanto quanto contraditórios. Ao mesmo tempo 

em que são necessários para a formação da camada híbrida, são também 

responsáveis por sua deterioração ao longo do tempo. Logo, a interface adesiva é 

passível de se degradar com o passar dos anos. Tanto a porção resinosa quanto a 

porção orgânica da camada híbrida sofrem degradação ao longo do tempo, 

diminuindo a longevidade das restaurações adesivas. 

Diante desta constatação, as pesquisas se voltaram para a busca de 

respostas aos problemas inerentes à formação da camada híbrida em dentina. 

Durante muito tempo, os cientistas estudaram a maneira pela qual a porção resinosa 

da camada híbrida sofria degradação (Tay et al., 2002a,b; Tay et al., 2004; Ito et al., 

2005; Ferracane, 2006; Malacarne et al., 2006). O advento dos sistemas 

autocondicionantes agravou ainda mais as falhas de união provenientes da 

degradação da interface, justamente por sua característica de maior hidrofilia (Fritz; 

Finger, 1999; Inoue et al., 2001; Chersoni et al., 2004).  

Na tentativa de reverter este quadro foi proposta, recentemente, uma nova 

técnica adesiva, o ethanol-bonding, que preconiza a substituição da água presente 

entre as fibrilas de colágeno por etanol, buscando a infiltração de monômeros mais 

hidrofóbicos e, portanto, mais resistentes à hidrólise (Carrilho et al., 2007c; Nishitani 

et al.; 2006a; Pashley et al., 2007; Sadek et al., 2008). 

Mais recentemente, após a constatação de que a porção orgânica da camada 

híbrida sofria degradação enzimática, os estudos se voltaram para o entendimento 

de como as MMPs e/ou catepsinas poderiam ser ativadas. Muitos dos trabalhos 

desenvolvidos, em que a desmineralização das amostras do tecido dentinário foi 

realizada, utilizaram concentrações de ácido fosfórico que variaram de 1% a 37% 

(Pashley et al., 2004; Mazzoni et al., 2006; Carrilho et al., 2009; Mazzoni et al., 

2011a,b; Mazzoni et al., 2012). Entretanto, nenhum deles avaliou se as diferentes 

concentrações traziam respostas distintas à atividade colagenolítica/gelatinolítica da 

dentina. A resposta a essa questão é fundamental para que possamos saber se os 

trabalhos realizados até aqui não estão subestimando ou sobreestimando a ação do 

ácido fosfórico na ativação das MMPs.  
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Dessa forma, este trabalho objetivou avaliar a influência de diferentes 

concentrações do ácido fosfórico na atividade de MMPs, buscando elucidar um dos 

meios através dos quais o procedimento adesivo propicia a reativação de enzimas 

endógenas da dentina. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A terapêutica restauradora tem, atualmente, sua base alicerçada na micro-

retenção mecânica dos materiais restauradores às paredes cavitárias. Esta micro-

retenção é alcançada pela utilização de sistemas adesivos capazes de unir 

intimamente o material restaurador às estruturas dentais. A grande maioria dos 

procedimentos terapêuticos restauradores realizados pelos clínicos consiste em 

restaurações com resinas compostas diretas ou, ainda, em peças protéticas 

indiretas cimentadas com cimentos resinosos adesivos. Embora os pacientes, em 

geral, acreditem que a maior vantagem das resinas compostas seja a estética, por 

permitirem restaurar o dente de tal forma que a restauração se torne imperceptível; o 

maior benefício foi a conservação dos tecidos dentais sadios. Ou seja, não mais 

necessitamos realizar preparos cavitários com forma e dimensões geométricas 

específicas para que a terapêutica restauradora possa ser eficiente fazendo com 

que a restauração permaneça retida mecanicamente na cavidade dental. 

Diante desta constatação, a comunidade científica tem se voltado, já há 

alguns anos, ao desenvolvimento de pesquisas que buscam determinar as 

condições ideais para a reparação dos tecidos duros do dente (esmalte e dentina) 

acometidos quer sejam pela doença cárie ou destruídos por outras causas como, 

por exemplo, hábitos parafuncionais, lesões não cariosas ou traumas. Neste sentido, 

é imprescindível que as técnicas e materiais restauradores sejam capazes de não 

somente restituir a forma e função dos dentes, mas fundamentalmente fazê-lo de 

modo que as estruturas sadias remanescentes sejam protegidas permanentemente 

contra a infiltração de microorganismos e seus metabólitos prevenindo assim o 

restabelecimento de um novo quadro patológico. 

O objetivo principal de muitos dos estudos realizados a partir do advento da 

odontologia adesiva se fundamenta na busca pelo entendimento de como se pode 

alcançar a qualificada micro-retenção aos tecidos duros dentais pelos sistemas 

adesivos, além da compreensão dos métodos que poderiam ser utilizados para 

melhorar o procedimento adesivo, maximizando sua capacidade de retenção e 

selamento ao longo do tempo.  

Diante do exposto, torna-se extremamente importante que algumas 

informações sejam esclarecidas para que se possa compreender quais são os 
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desafios da ciência para tornar a interface adesiva eficiente dando maior 

credibilidade à terapêutica restauradora. 

 

 

2.1 TECIDOS DENTAIS 

O procedimento adesivo é extremamente dependente do substrato sobre o 

qual está sendo realizado. Desta forma, o conhecimento da composição e das 

características histo-morfológicas dos dois principais tecidos duros dentais (esmalte 

e dentina) é de fundamental importância para que a adesão possa ser eficiente. 

O esmalte é o tecido mais mineralizado do corpo humano. Cerca de 97%, em 

peso, de sua composição é formada por conteúdo mineral, ou seja, por cristais de 

hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) distribuídos por todo o tecido sob a forma de 

prismas, além do carbonato de cálcio. A matriz orgânica corresponde a apenas 1% e 

os demais 2% são constituídos por água (Katchburian; Arana, 2012). Portanto, a 

utilização da técnica adesiva deve levar em conta a grande quantidade de material 

inorgânico que constitui este tecido. 

Em contrapartida, a dentina, embora também seja um tecido mineralizado 

com cerca de 70%, em peso, de seu conteúdo constituído por cristais de 

hidroxiapatita, possui ainda grande quantidade de matéria orgânica (18% em peso) 

proveniente dos componentes da matriz extracelular secretada pelos odontoblastos 

durante sua formação e grande quantidade de água (12% em peso) (Katchburian; 

Arana, 2012). A presença de cerca de 30% de conteúdo não mineral faz com que o 

procedimento adesivo em dentina deva ser realizado com muito mais critério e 

parcimônia. 

O tecido dentinário é, naturalmente, um substrato complexo justamente 

devido às suas características histo-morfológicas. A matriz orgânica secretada 

durante, principalmente, a formação do dente é constituída especialmente por fibrilas 

colágenas tipo l (cerca de 90% do total) (Mjör, 1973). Outras proteínas também 

estão presentes na matriz como, por exemplo, as fosforinas, sialoproteínas, 

proteoglicanas, BMP e IGF-1 e 2 (Katchburian; Arana, 2012). A dentina é ainda um 

tecido formado por grande quantidade de água em sua composição. Água 

proveniente do fluido tubular que confere à dentina a umidade intrínseca. Ao longo 
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de todo o tecido estão distribuídos os túbulos dentinários que comunicam o tecido 

pulpar à junção amelo-dentinária (JAD), passando pela pré-dentina e conferindo 

permeabilidade a este substrato. Os túbulos estão presentes em maior quantidade, 

por unidade de área (mm2), e em maior diâmetro (2,5 μm) quando observados em 

cavidades profundas, próximas ao tecido pulpar. Em contrapartida, estão em menor 

número e com diâmetros menores (1 μm) quando localizados próximo à JAD 

(Katchburian; Arana, 2012). No interior dos túbulos estão contidos os 

prolongamentos citoplasmáticos dos odontoblastos, terminações nervosas e o fluido 

tubular (Marshall et al., 1997). 

A dentina pode ainda ser divida em dentina peritubular, que circunda os 

limites do túbulo dentinário, e origina-se a partir da deposição dos cristais de apatita 

por entre os espaços vazios existentes na matriz orgânica (Landis, 1996). Esta 

região é caracterizada por seu alto conteúdo mineral. Já a deposição mineral que 

ocorre sobre a matriz orgânica, ou seja, por entre as fibrilas de colágeno forma o que 

se denomina dentina intertubular, caracterizada por possuir alto conteúdo orgânico 

(Marshall et al., 1997). 

Diante do exposto, é possível imaginar que a realização do procedimento 

adesivo ocorra de maneira distinta em esmalte e em dentina. Isto quer dizer que por 

conta da composição dos dois substratos, os procedimentos e cuidados para a 

realização da técnica adesiva devem ser diferentes. A adesão ao esmalte é muito 

mais fácil de ser alcançada e tende a resistir ao longo do tempo (Goracci et al., 

2004), ou seja, a restauração realizada em esmalte é muito mais previsível e 

duradoura do que aquela confeccionada em dentina. Essa previsibilidade não ocorre 

em dentina justamente por ser este um substrato um tanto quanto complexo que 

dificulta de forma decisiva a realização do procedimento adesivo. Portanto, a adesão 

à dentina é ainda hoje o grande desafio da Odontologia Restauradora Adesiva. 

Em vista destas particularidades, a dentina é objeto de muitos estudos 

científicos que buscam compreender os mecanismos determinantes da 

preservação/degradação da interface adesiva, justamente pelo fato de que o 

estabelecimento de uma interface que garanta um bom e durável selamento não é 

tarefa fácil nas condições terapêuticas vigentes. 
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2.2 TÉCNICAS ADESIVAS  

Para a realização do procedimento adesivo estão à disposição do cirurgião-

dentista duas diferentes técnicas adesivas: a técnica do Condicionamento Ácido 

Total, também chamada de etch-and-rinse, que prima por remover totalmente a lama 

dentinária, ou smear layer (Van Meerbeek et al., 2001) e a técnica de remoção 

parcial da smear layer, mais comumente chamada de Autocondicionante, ou self-

etch. Esta lama dentinária, também conhecida como camada de esfregaço  ou 

smear layer é composta por remanescentes do próprio tecido seccionado, sangue, 

saliva, bactérias, fragmentos do abrasivo do instrumento de corte e óleo da turbina 

do motor. Ela é produzida durante a remoção do tecido cariado ou do preparo 

cavitário. Esta camada se acomoda sobre a dentina intertubular, além de penetrar e 

obliterar os túbulos dentinários formando os smear plugs (Gwinnett, 1984; Pashley, 

1984). 

A técnica do Condicionamento Ácido Total é aquela em que se faz necessária 

a aplicação do ácido fosfórico, cuja concentração varia entre 32 e 37%, sobre os 

tecidos dentais, esmalte e dentina, previamente à aplicação do sistema adesivo 

(Buonocore,1955). Em esmalte o ácido é capaz de criar uma desmineralização 

seletiva da porção mineral formando irregularidades na superfície, ou seja, o baixo 

pH cria porosidades provenientes da perda de parte da estrutura mineral 

(Buonocore,1955). Em dentina, Fusayama et al. (1979) propuseram o uso do 

condicionamento ácido de forma tal que fosse removida a smear layer que 

dificultava a adesão à dentina subjacente (Swift Jr et al., 1995).  

Com a possibilidade de remover a camada de esfregaço e produzir a 

desmineralização foi possível infiltrar os monômeros resinosos dos sistemas 

adesivos para o interior da dentina exposta pelo condicionamento ácido. Dessa 

forma, conseguiu-se remover cristais de hidroxiapatita das camadas superficiais 

ampliando o diâmetro dos túbulos, aumentando a permeabilidade do tecido 

dentinário e expondo um tecido conjuntivo rico em fibrilas colágenas (Perdigão, 

1995; Eliades et al., 1997), originando uma estrutura menos mineralizada, mais 

porosa e mais úmida (Rosales-Leal et al., 2001). 

Os sistemas adesivos desenvolvidos a partir deste momento baseavam-se na 

capacidade de infiltrar monômeros resinosos por entre as fibrilas de colágeno 
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expostas formando, assim, o que se intitulou camada híbrida (Nakabayashi, et al., 

1982), composta pelo colágeno da dentina e os monômeros resinosos dos sistemas 

adesivos. Em princípio, o conceito de hibridização da dentina com as resinas 

odontológicas é simples e se baseia em um processo de troca em que o 

componente inorgânico da dentina (cristais de apatita) é substituído por monômeros 

hidrofílicos diluídos em solventes anidros (acetona ou etanol) ou em uma mistura de 

solventes aquosos (água, água/etanol). 

Entretanto, quando o tempo de condicionamento torna-se demasiadamente 

maior do que o recomendado (30s em esmalte e 15s em dentina) a profundidade da 

desmineralização será maior (Hashimoto et al., 2002), dificultando a completa 

infiltração dos monômeros dos sistemas adesivos por toda a área desmineralizada. 

Essa dificuldade será traduzida pela presença de colágeno exposto pelo 

condicionamento da dentina, mas não totalmente infiltrado pelos monômeros (Eick et 

al., 1991; Pashley et al., 1993; Sano et al., 1994; Sano et al., 1995), gerando 

conseqüências que comprometerão a resistência e a durabilidade da interface 

adesiva (Hashimoto et al., 2002; Carrilho et al., 2002). Vale ressaltar que a falta ou 

excesso de umidade na dentina ou a falta de tempo para que os monômeros 

possam ocupar os espaços interfibrilares também são causas de falhas adesivas.  

Após a lavagem do ácido fosfórico é de fundamental importância que a 

dentina esteja úmida para a aplicação do sistema adesivo e, por isso, chamamos 

esta técnica de “técnica úmida” de hibridização dos tecidos (Kanca, 1992a,b; 

Gwinnett, 1992). O controle da umidade dentinária é crítico para o sucesso do 

procedimento adesivo. A presença de água na dentina desmineralizada, é 

fundamental para que esta possa ocupar os espaços antes pertencentes aos cristais 

de hidroxiapatita por entre as fibrilas de colágeno e impedir o seu colabamento. 

Desta forma, a água é capaz de manter o arcabouço colágeno em expansão 

(Carvalho et al., 1996). As moléculas de água conseguem desestabilizar as pontes 

de hidrogênio (PH) formadas entre as cadeias polipeptídicas das fibrilas colágenas, 

mantendo-as afastadas (Pashley et al., 1993; Carvalho et al., 1996). Quando a 

dentina desmineralizada é desidratada pelo uso excessivo de jatos de ar ocorre a 

contração das fibrilas colágenas (Carvalho et al., 1996). Porém, a simples re-

hidratação da dentina é capaz de promover a re-expansão da matriz de colágeno, 

justamente pelo fato de que a água é capaz de se ligar quimicamente às cadeias 

das fibrilas, preenchendo os espaços entre elas (Carvalho et al., 1996). Embora a 
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presença da água seja fundamental para garantir a expansão da matriz orgânica e 

permear os monômeros hidrofílicos, seu excesso pode ser prejudicial, pois sua 

presença compete pela ocupação dos espaços interfibrilares com os monômeros 

resinosos (Tay, et al., 1996a,b,c,d; Tay, et al., 1998). Além disso, a presença de 

água pode diluir os monômeros, provocando a separação de seus componentes, 

resultando em um selamento deficiente da dentina (Tay et al., 1996b,c). Portanto, 

vale dizer que o controle criterioso da umidade dentinária é de suma importância 

para que o processo de hibridização seja efetivo no selamento da dentina e eficiente 

na preservação da restauração. 

Para o uso da técnica de Condicionamento Ácido Total existem, atualmente, 

disponíveis no mercado dois diferentes tipos de sistemas adesivos. O sistema mais 

completo é aquele em que se fazem necessárias três diferentes etapas clínicas para 

sua realização, ou seja, são sistemas que possuem três distintos componentes e, 

por isso, são chamados de Sistemas Adesivos de Múltiplos Frascos. O primeiro 

passo é, justamente, a aplicação do ácido fosfórico que descalcifica os tecidos 

preparando-os para aplicação do sistema adesivo (Sano et al., 1994). O segundo 

passo consiste na aplicação de um Primer constituído por monômeros hidrofílicos 

dissolvidos em um solvente orgânico polar. O solvente facilita a penetração do 

sistema adesivo em dentina úmida, além de induzir a evaporação da água presente 

no interior do tecido garantindo a ocupação dos espaços interfibrilares agora pelos 

monômeros resinosos sem que seja permitida a contração do colágeno. Esses 

monômeros podem também penetrar para o interior dos túbulos dentinários 

desobstruídos, formando o que se denomina de tags resinosos (Van Meerbeek et 

al., 1992; Van Meerbeek et al., 1993; Perdigão, Lopes, 1999). O terceiro passo 

consiste na aplicação do Bond ou do Adesivo propriamente dito, formado por 

monômeros hidrofóbicos capazes de selar a interface adesiva (Van Meerbeek et al., 

1992; Van Meerbeek et al., 2005). Este componente dos sistemas adesivos por sua 

composição hidrófoba constitui-se de monômeros viscosos e avessos à água, como 

por exemplo, o Bis-GMA, TEGDMA e UDMA (Van Landuyt et al., 2007). Estes 

monômeros são mais estáveis e resistentes à sorção de fluidos (Ferracane, 2006) o 

que possibilita maior estabilidade e durabilidade da restauração adesiva. 

O outro tipo de sistema adesivo utilizado através da técnica etch-and-rinse é o 

sistema adesivo simplificado, cuja aplicação aos tecidos dentais ocorre com a 

utilização de apenas duas etapas clínicas distintas para sua realização. São 



33 

 

sistemas em que após o condicionamento com ácido fosfórico, os monômeros 

hidrofílicos do primer e os hidrofóbicos do bond são aplicados simultaneamente às 

cavidades mantidas úmidas após a lavagem do ácido, uma vez que estão contidos 

em um mesmo frasco (Van Meerbeek et al., 2005). 

Diante da complexidade da técnica úmida de hibridização da dentina, do 

controle crítico do condicionamento ácido e na tentativa de simplificar os 

procedimentos clínicos otimizando o trabalho do profissional de odontologia, a 

indústria odontológica resolveu retomar a idéia da preservação da smear layer. Isso 

foi possível graças à adição de grande quantidade de monômeros ácidos hidrofílicos 

(Phenyl-P, MDP, PENTA) aos primers (Tay, Pashley, 2001). 

Surgiu, então, a técnica adesiva Autocondicionante que faz uso de primers 

autocondicionantes, ou simplesmente adesivos autocondicionantes, também 

chamados de self-etching. Com esta técnica foi possível minimizar os problemas 

gerados pela necessidade do controle preciso da umidade dentinária, pois não há a 

necessidade de lavagem da cavidade condicionada, nem tampouco de secagem 

(Watanabe et al., 1994). 

Nesta técnica não há a utilização do ácido fosfórico em separado para o 

condicionamento dos tecidos dentais. A desmineralização é promovida por 

monômeros ácidos presentes no primer e capazes de condicionar os tecidos duros 

dentais. Existem também dois diferentes tipos de sistemas adesivos 

autocondicionantes. O primeiro tipo é aquele em que o procedimento adesivo é 

realizado em duas etapas clínicas distintas, sendo o sistema adesivo constituído por 

dois frascos. No primeiro frasco, o do primer autocondicionante, estão contidos os 

monômeros ácidos que são considerados bastante hidrofílicos. Esses monômeros 

são aplicados às cavidades preparadas e limpas sem a necessidade de manter o 

tecido dentinário úmido. Portanto, o primer é utilizado em cavidades praticamente 

secas, ou melhor, com pouca umidade. Em seguida, sem que nenhum procedimento 

intermediário seja necessário, além da evaporação do solvente, deve-se aplicar o 

bond hidrofóbico para garantir o vedamento da interface (Tay et al., 2004). 

 Simplificando definitivamente o procedimento adesivo, surgiram os sistemas 

adesivos autocondicionantes de uma única aplicação, de um único passo, também 

chamados de all-in-one, isto é, primer ácido hidrofílico e bond hidrofóbico aplicados 

simultaneamente (Tay et al., 2004). Em alguns sistemas adesivos 
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autocondicionantes all-in-one é necessário misturar dois diferentes componentes 

antes da aplicação que de qualquer forma ocorre em um único passo. 

Embora pareça promissor o fato de que com o uso dos primers 

autocondicionantes não haveria discrepância entre a profundidade de 

condicionamento e a infiltração dos monômeros (Sano et al., 1994; Carvalho et al., 

2005), o sucesso clínico destes adesivos foi, no entanto, contestado justamente por 

sua característica extremamente hidrofílica que permite a difusão de fluidos pela 

interface adesiva (Chersoni et al., 2004), formando o que foi denominado de “favos 

de mel” devido à presença de poros na interface (Fritz, Finger, 1999; Inoue et al., 

2001). 

Tanto nos sistemas adesivos que requerem o condicionamento com ácido 

fosfórico como nos autocondicionantes, os primers constituem-se, como já relatado, 

de monômeros hidrofílicos imersos em solventes orgânicos. Esses solventes podem 

ser água, etanol, acetona ou uma mistura de dois ou mais desses solventes.  

Primers que possuem água em sua composição são menos críticos às variações da 

umidade dentinária, pois existe a re-hidratação do tecido pelo próprio solvente do 

sistema adesivo. Quando o solvente empregado é o etanol ou acetona, o controle da 

umidade é bastante sensível e deve ser respeitado (Pashley et al., 2001). Nesses 

casos, a dentina deve estar úmida o suficiente para que os solventes possam 

carrear os monômeros hidrofílicos para o interior dos tecidos (Carvalho et al., 1999; 

Pashley et al., 2001).  

Com a observação das características histo-morfológicas da dentina e 

características do procedimento adesivo, em ambas as técnicas, é possível concluir 

que se faz necessária a desmineralização do substrato e o uso de monômeros 

hidrofílicos para que a hibridização da dentina seja alcançada. Em princípio parece 

não existir outro meio para realização da hibridização em um tecido mineralizado e 

cuja água é parte integrante de sua composição. 

 

 

2.3 DEGRADAÇÃO DA INTERFACE ADESIVA  

Diante do exposto, vale enfatizar que mesmo seguindo todos os preceitos 

estabelecidos para a hibridização da dentina, a interface da forma como é obtida 
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atualmente, tende a degradar ao longo do tempo. A degradação da interface adesiva 

ocorre nas duas porções que formam a camada híbrida: a porção resinosa 

constituída pelos monômeros resinosos dos sistemas adesivos e a porção orgânica 

formada pelas fibrilas colágenas da matriz. 

 

 

2.3.1 Degradação da Porção Resinosa da Camada Híbrida 

A literatura tem mostrado a grande preocupação dos pesquisadores em 

avaliar a durabilidade da interface adesiva formada com o uso dos sistemas 

adesivos atualmente disponíveis. Essa preocupação tem realmente razão para 

existir, uma vez que a porção resinosa da camada híbrida, na presença de fluidos 

orais ou fluido dos túbulos dentinários, sofre, em princípio, uma plastificação e, em 

seguida, a degradação hidrolítica que altera suas propriedades mecânicas, (Ito et al., 

2005; Ferracane, 2006; Malacarne et al., 2006). 

São fortes os indícios de que este componente resinoso é bastante suscetível 

à degradação hidrolítica (Sano et al., 1999), já que sua natureza hidrofílica o torna 

apto à permitir que este tipo de reação química se desenvolva e que tem sido 

apontada como responsável por abreviar a longevidade das restaurações adesivas 

(Carrilho et al., 2005a,b; Yiu et al., 2005, Ito et al., 2005; Ferracane, 2006, Malacarne 

et al., 2006). 

Com o advento dos adesivos autocondicionantes, caracterizados por serem 

mais suscetíveis à degradação devido à sua natureza extremamente hidrofílica, ficou 

ainda mais claro que monômeros hidrofóbicos deveriam ser preferencialmente 

usados para a formação da camada híbrida. Alguns estudos mostram que quando 

se faz uso de uma camada extra de um adesivo hidrófobo sobre o adesivo 

autocondicionante tende-se a aumentar a durabilidade da interface adesiva (Brackett 

et al., 2005; Van Landuyt et al., 2006; DeVito-Moraes et al., 2011). Estes resultados 

corroboram com a hipótese de que monômeros hidrófobos são mais resistentes à 

ação hidrolítica das moléculas de água, fazendo com que a interface adesiva torne-

se mais estável por mais tempo. 

A redução nos valores de resistência de união ao longo do tempo, tanto em 

estudos in vitro (Gwinnett; Yu, 1995; Burrow et al., 1996; Kato; Nakabayashi, 1998; 
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Okuda et al., 2001; Carrilho et al., 2001) como in vivo (Hashimoto et al., 2000), 

confirmam uma provável degradação da interface em longo prazo. Isto porque 

resinas mais hidrofílicas são, inerentemente, menos resistentes (Sideridou, et al., 

2003) e também porque a conversão de monômeros em polímeros em um meio 

úmido (técnica úmida de adesão à dentina) determina a formação de polímeros mais 

frágeis (Paul et al., 1999a,b; Yiu et al., 2004; Cadenaro et al., 2005) e suscetíveis à 

sorção de fluidos extra e intra-orais (Ito et al., 2005; Ferracane, 2006; Malacarne et 

al., 2006), sendo, portanto, menos capazes de selar adequadamente a dentina (Tay 

et al., 2002a,b; Tay et al., 2004). 

Idealmente, deveríamos ser capazes de produzir adesão à dentina em campo 

isento de água, fazendo uso de sistemas de união hidrofóbicos, naturalmente mais 

estáveis (Ferracane, 2006). Por este motivo, alguns trabalhos recentes estão sendo 

desenvolvidos no sentido de permitir a infiltração de monômeros mais hidrofóbicos 

por entre as fibrilas colágenas, com o objetivo de criar uma interface mais resistente 

à hidrólise (Nishitani et al., 2006a; Carrilho et al., 2007c; Pashley et al., 2007; Sadek 

et al., 2008). A técnica restauradora adesiva como é feita atualmente privilegia, para 

não dizer exige, o uso de monômeros hidrofílicos que atendam às características de 

umidade próprias do tecido dentinário e que permitam a condução destes 

monômeros para o interior da dentina desmineralizada e expandida em água 

(Kanca, 1993).  

A infiltração de monômeros mais hidrofóbicos em dentina saturada com água 

é inviável. Por isso, os pesquisadores tentaram modificar a condição intrínseca do 

substrato dentinário para que fosse possível a formação de uma interface mais 

hidrofóbica (Nishitani et al., 2006a; Carrilho et al., 2007c; Pashley et al., 2007; Sadek 

et al., 2008). Desta forma, desenvolveu-se um protocolo capaz de substituir a água 

presente na dentina por solventes anidros (livres de água) como, por exemplo, o 

etanol, substância capaz de manter o arcabouço colágeno em expansão e infiltrar 

monômeros mais hidrofóbicos produzindo interfaces mais resistentes à sorção de 

água (Pashley et al., 2007). 

A esta técnica deu-se o nome de ethanol-bonding, fazendo referência à 

manutenção do arcabouço colágeno com etanol. Muitos estudos demonstraram a 

eficiência desta técnica alternativa de hibridização da dentina na manutenção dos 

valores de resistência adesiva ao longo do tempo, comprovando a menor 

suscetibilidade dos monômeros hidrofóbicos à degradação (Nishitani et al., 2006a; 



37 

 

Carrilho et al., 2007c; Pashley et al., 2007; Sadek et al., 2008). Entretanto, devido ao 

tempo prolongado que deve ser dispensado para que a camada híbrida possa ser 

formada, a técnica do ethanol-bonding é ainda clinicamente inviável (DeVito-Moraes, 

2009). 

 

 

2.3.2 Degradação da Porção Orgânica da Camada Híbrida 

Diante do exposto até aqui é possível perceber que a porção resinosa da 

camada híbrida é alvo de muitos estudos que buscam aprimorar as técnicas 

restauradoras que utilizam compósitos resinosos. No entanto, não se pode deixar de 

salientar que a camada híbrida tem em sua composição não somente a porção 

resinosa, mas também uma porção orgânica proveniente da matriz extracelular do 

tecido dentinário (Nakabayashi et al., 1982), que é exposta ao meio durante o 

procedimento adesivo, através do condicionamento ácido, ou seja, da 

desmineralização do substrato. 

Há evidências científicas que demonstram que não somente a porção 

resinosa da interface é afetada pela degradação, mas também a porção orgânica 

(Hashimoto et al., 2000, 2003; Hebling et al., 2005; Koshiro et al., 2005; Donmez et 

al., 2005; Carrilho et al., 2007a,b). Entenda-se por esta porção, as fibrilas de 

colágeno e outros componentes da matriz extracelular que são expostos pelos 

procedimentos restauradores vigentes, seja pelo uso de sistemas adesivos etch-

and-rinse, seja por sistemas self-etching. As fibrilas podem permanecer parcialmente 

desprotegidas pela incompleta permeação e conversão de monômeros em 

polímeros resinosos (Hashimoto et al., 2003; Pashley et al., 2004; Hebling et al., 

2005; Armstrong et al., 2006; Mazzoni et al., 2006; Nishitani et al., 2006b, Carrilho et 

al., 2007a,b).  

Aproximadamente 90% do material orgânico da dentina é composto por 

colágeno (Mjör, 1973). O colágeno é uma proteína fibrilar, insolúvel, formada por um 

triplo filamento helicoidal de três cadeias polipeptídicas compostas por inúmeros 

aminoácidos, com destaque à glicina, prolina e hidroxiprolina (Butler; Richardson, 

1984). Essas moléculas alongadas estão unidas entre si por ligações cruzadas que 

conectam covalentemente (ligações covalentes) as fibrilas colágenas conferindo 
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resistência mecânica e estabilidade à rede fibrilar (Butler; Richardson, 1984). Por ser 

insolúvel, o colágeno é resistente à ação de proteases e, portanto, sua 

desestruturação só é possível após clivagem da tripla hélice por ação de enzimas 

colagenolíticas (Butler; Richardson, 1984). 

Os estudos que avaliam as propriedades isoladas da dentina 

desmineralizada, constituída em 90% por colágeno tipo I e 10% por proteínas não-

colagênicas, tendem a demonstrar a estabilidade deste substrato quando 

armazenado por longos períodos em água ou soluções aquosas (Carvalho et al., 

2000; Carrilho et al., 2005a,b). Admite-se que o elevado número de ligações 

cruzadas presentes no colágeno da dentina seja responsável pela tenacidade e 

estabilidade deste substrato (Veis; Schlueter, 1964; Rivera; Yamauchi, 1993; Linde; 

Robins, 1988; Miguez et al., 2004), o que potencialmente o torna resistente aos 

ataques químicos ou físicos desnaturantes (Butler; Richardson, 1984).  

Entretanto, quando analisado dentro da estrutura da camada híbrida, o 

colágeno exposto pelo condicionamento ácido e não protegido pela resina parece 

não revelar a mesma estabilidade (Hashimoto et al., 2003; Pashley et al., 2004, 

Hebling et al., 2005; Carrilho et al., 2007a,b). 

Estudos permitiram evidenciar que, independentemente do sistema adesivo 

empregado, a concentração e distribuição de monômeros resinosos no interior da 

dentina desmineralizada é irregular e descontínua (Spencer; Swafford, 1999, 

Spencer; Wang, 2002; Wang; Spencer, 2003), resultando invariavelmente na 

formação de camadas híbridas deficientes com exposição permanente de fibrilas de 

colágeno (Wang; Spencer, 2003), Tal situação, perante desequilíbrios metabólicos 

implicará em degradação no médio e longo prazos (Breschi et al., 2008). 

Uma hipótese que começa a ser fortemente considerada para explicar a 

rápida degradação das restaurações adesivas, com vistas à porção orgânica da 

camada híbrida, tem como base a atividade proteolítica da própria dentina.  

 Nesse contexto, a degradação desta camada se daria pela desestruturação 

do colágeno exposto pelo condicionamento ácido, em função da atividade de 

enzimas derivadas do próprio hospedeiro (Hashimoto et al., 2003; Pashley et al., 

2004; Hebling et al., 2005; Armstrong et al., 2006; MazzonI et al., 2006; Nishitani et 

al., 2006b, Carrilho et al., 2007a,b).  

A constatação de que enzimas da própria dentina poderiam ser as 

responsáveis pela degradação do colágeno desmineralizado surgiu através de 
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estudos que buscavam identificar os mecanismos pelos quais a doença cárie era 

capaz de destruir os tecidos dentais (Tjäderhane et al., 1998). Inicialmente, 

imaginava-se que a matriz orgânica da dentina pudesse ser degradada por 

proteases bacterianas, entretanto, percebeu-se que as enzimas bacterianas eram 

incapazes de degradar a matriz (Van Strijp et al., 1997) e que esta estaria sendo 

degrada por enzimas endógenas (Tjäderhane et al., 1998). Porém, os ácidos 

provenientes do metabolismo bacteriano, especialmente o ácido lático, são sim os 

responsáveis pela desmineralização dos tecidos duros dentais na cárie, expondo a 

matriz orgânica e permitindo a ação dessas enzimas endógenas (Tjäderhane et al., 

1998). 

Em um estudo in vivo recente, observou-se que a queda da resistência 

mecânica de restaurações adesivas realizadas em indivíduos adultos e mantidas em 

função por 14 meses foi acompanhada por uma significativa desintegração do 

colágeno contido na camada híbrida. O exame clínico daquelas restaurações e a 

análise morfológica das correspondentes interfaces de união com o substrato dental 

não revelaram qualquer sinal de infiltração ou ação de microorganismos como 

bactérias ou fungos (Carrilho et al., 2007b). Esta constatação corrobora com as 

observações que creditam à atividade de enzimas endógenas, a degradação da 

porção orgânica da camada híbrida.  

Algumas enzimas capazes de degradar o colágeno, como por exemplo, as 

metaloproteinases (MMP-2, -3, -8, -9 e -20) e catepsinas (B, K e L) (a identificação 

das catepsinas K e L ainda não foi publicada) foram recentemente identificadas na 

dentina humana sadia (Martin-De Las Heras et al., 2000; Mazzoni et al., 2007; 

Sulkala et al., 2007; Tersariol et al., 2010). Vale lembrar que durante o 

condicionamento ácido, ficam expostas não apenas proteínas colágenas, mas 

também enzimas endógenas que se tornam ativas no momento em que estão livres 

do componente mineral e, portanto, aptas a degradar a matriz orgânica, 

especialmente a da dentina em conseqüência do seu alto conteúdo (Tjäderhane et 

al., 1998; Van Strijp et al., 2003; Chaussain-Miller et al., 2006). 

As metaloproteinases (MMPs) constituem um grupo de pelo menos vinte e 

três enzimas presentes na matriz extracelular dos tecidos dos mamíferos onde se 

observa intensa atividade metabólica de remodelação e/ou degradação de vários 

tipos de colágeno (Fukae et al., 1990, 1992; Sulkala et al., 2001; Van Strijp et al., 

2003). Entretanto, o primeiro membro da família das MMPs (MMP-1) foi descoberto 
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em 1962 por Gross e Lapiere que detectaram a existência desta enzima durante a 

observação da metamorfose da cauda dos girinos, capaz de degradar as fibrilas de 

colágeno. Mais tarde, esta enzima foi identificada em quadros patológicos como 

doenças de pele e da membrana sinovial (Birkedal-Hansen et al., 1993). Entre os 

anos 1960 a 1970, membros da família das MMPs foram identificados em outras 

doenças humanas como artrites reumatóides e câncer (Egeblad; Werb, 2002). No 

entanto, é importante salientar que as MMPs também possuem importante papel na 

fisiologia normal dos organismos. 

As MMPs dos mamíferos possuem um domínio catalítico, responsável pela 

degradação do colágeno e um pró-domínio auto-inibitório. O pró-domínio contem um 

resíduo Cys (cisteína) que mantém o zinco em seu sítio ativo inibindo a atividade da 

enzima. Este íon zinco também está ligado ao domínio catalítico. Quando o pró-

domínio é desestabilizado ou removido por ação de uma protease, interrompe-se a 

ligação deste íon zinco com o pró-domínio fazendo com que o síto ativo da enzima 

(domínio catalítico) seja liberado, tornando-se disponível para degradar os 

substratos (Figura 2.1A) (Page-McCaw et al., 2007). Vale salientar que este mesmo 

íon zinco, apesar de ter sido desligado do pró-domínio, se mantém ainda ligado ao 

domínio catalítico, condição fundamental para que as metaloproteinases possam ser 

capazes de exercer sua função colagenolítica/gelatinolítica. Por esse motivo as 

metaloproteinases são enzimas denominadas como zinco dependentes. 
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Figura 2.1 – Estrutura esquemática das MMPs: (A) Estrutura da forma inativa das MMPs e 
da forma ativa após clivagem do pró-domínio e liberação do domínio catalítico 
(ativo); (B) Estrutura diferenciada da MMP-2 e MMP-9 pela presença dos 
domínios de fibronectina. (modificada de Page-McCaw et al., 2007) 

 

 

Vale ainda ressaltar que a maior parte dos membros da família das MMPs 

contém um domínio hemopexina ligado ao domínio catalítico por uma articulação 

flexível (hinge domain). O domínio hemopexina é uma estrutura formada por quatro 

pás em β-hélice responsável por mediar interações entre proteínas. Diferentemente 

das demais, a MMP-2 e MMP-9 possuem domínios de fibronectina tipo ll (Figura 

2.1B) inseridas no domínio catalítico e que são responsáveis pela mediação com o 

colágeno (Page-McCaw et al., 2007). 

O envolvimento de algumas MMPs na remodelação do colágeno tipo I durante 

a amelogênese e dentinogênese sinaliza que essas enzimas podem se tornar 
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inativas na matriz extracelular do esmalte e da dentina após o processo de 

mineralização (Fukae et al., 1990, 1992; Sulkala et al., 2001; Van Strijp et al., 2003). 

Em condições fisiológicas normais, a atividade das MMPs é regulada em 

diversos níveis, entre os quais se destacam a intervenção na transcrição da 

proteína, interferência na secreção ou ainda na degranulação de sua forma inativa. 

Quando essas enzimas já estão ativas, elas podem ser controladas por inibidores 

extracelulares da matriz, os TIMPs endógenos (Ishiguro et al., 1994; Palosaari et al., 

2003). Esses inibidores teciduais das metaloproteinases (TIMPs) são proteínas 

glicosiladas de baixo peso molecular que participam da regulação do metabolismo 

da matriz extracelular e inibem, sob diferentes graus de efetividade, a atividade de 

todos os tipos de MMPs (Chaussain-Miller et al., 2006; Sorsa et al., 2006). 

Entretanto, a exposição da matriz extracelular de tecidos colagênicos pode 

determinar distúrbios em um, ou mais de um, dos mecanismos reguladores da 

atividade de MMPs e, assim, favorecer a excessiva destruição e degradação do 

tecido (Chaussain-Miller et al., 2006; Sorsa et al., 2006). 

Portanto, em situações em que há o desequilíbrio dos mecanismos 

reguladores da atividade das MMPs, o uso de inibidores sintéticos para estas 

proteases pode desempenhar um papel importante na preservação tecidual 

(Gendron et al., 1999; Sorsa et al., 2006, Carrilho et al., 2007a,b). 

Gendron et al., (1999), reportaram que a atividade das enzimas purificadas 

MMP-2, -8 e -9 pode ser significativamente reduzida na presença de baixas 

concentrações de clorexidina (0.01 a 0.2%), um inibidor inespecífico de 

colagenases. Foi demonstrado recentemente que a clorexidina é também capaz de 

inibir a atividade de cisteíno-catepsinas (Scaffa et al., 2012) outro grupo de 

proteases identificadas na dentina e capazes de degradar o colágeno da matriz a 

partir de interações mantidas com as MMPs (Tersariol et al., 2010). 

  Estudos recentes demonstram que a degradação mecânica e morfológica de 

restaurações adesivas também foi significativamente reduzida quando a dentina 

desmineralizada foi previamente tratada com clorexidina (Hebling et al., 2005; 

Carrilho et al., 2007 a,b, Breschi et al., 2009). 

Classicamente, a identificação dessas metaloproteinases em tecidos 

mineralizados, como a dentina, tem sido efetuada após exposição da matriz 

orgânica destes tecidos em soluções ácidas, relativamente mais fracas (pH 2.3 - 4.5) 

(Yang et al., 2006; Mazzoni et al., 2007; Kato et al., 2011) ou com agentes quelantes 
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como o EDTA, que possuem pH neutro (7 – 7.4) (Martin-De Las Heras et al., 2000; 

Sulkala et al., 2002; 2007). O uso destas soluções tem mostrado ser efetivo na 

preservação da integridade estrutural dos tecidos desmineralizados (Yang et al., 

2006; Botta et al., 2012). 

No entanto, a desmineralização da dentina e do esmalte previamente à 

adesão das resinas compostas, se faz, na maior parte dos casos, pela utilização de 

concentrações variáveis de ácido fosfórico, cujo pH reportado varia entre 0.4 e 0.9 

(Zhang et al., 1998; Oliveira et al., 2002, Pashley et al., 2004; Mazzoni et al., 2006).  

Embora alguns estudos sugiram que o breve tempo de exposição da dentina ao 

ácido fosfórico (15 a 30s), durante os procedimentos de adesão, não seria suficiente 

para alterar as características estruturais deste substrato (Zhang et al., 1998; Agee 

et al., 2000. El Feninat et al., 2001), não há um consenso em torno deste tema. 

Outros estudos, por exemplo, apontam que o baixo pH do ácido fosfórico, e/ou 

primers ácidos derivados deste mesmo ácido, seria responsável pela desnaturação 

parcial das fibrilas de colágeno expostas durante o condicionamento da dentina, por 

ação enzimática da própria matriz (Bowen et al., 1984; Okamoto et al., 1991; Eliades 

et al., 1997; 1999).  

Muitos trabalhos realizados nos últimos anos avaliaram a atividade 

colagenolítica de proteases da dentina sob diversas condições (Mazzoni et al., 2006; 

Carrilho et al., 2009; Mazzoni et al., 2011a,b; Mazzoni et al., 2012), além de terem 

confirmado a identidade dessas enzimas, identificando-as imunologicamente 

(Mazzoni et al., 2007; Sulkala et al., 2002; 2007; Santos et al., 2009).  

Dentre os trabalhos publicados, em que a desmineralização das amostras do 

tecido dentinário foi realizada, muitos utilizaram concentrações de ácido fosfórico 

que variaram de 1% a 37% ou utilizaram o EDTA, conhecido inibidor de atividade 

enzimática de MMPs devido à sua ação quelante em relação ao Ca2+ e Zn2+ 

presentes no sítio ativo. A maior parte dos estudos utilizou o ácido fosfórico 1% ou 

10% e poucos utilizaram 37% (Pashley et al., 2004; Mazzoni et al., 2006; Carrilho et 

al., 2009; Mazzoni et al., 2011a,b; Mazzoni et al., 2012).  

Entre os trabalhos recentes realizados com o objetivo de elucidar a maneira 

pela qual as enzimas endógenas da dentina são ativadas, destacam-se os de 

Mazzoni et al (2006) e de Pashley et al (2004) que identificaram uma queda 

acentuada da atividade colagenolítica da dentina desmineralizada com ácido 

fosfórico 10% (Mazzoni et al., 2006) ou 37% (Pashley et al., 2004), contrariando as 
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informações que creditam ao baixo pH a ativação das proteases dentinárias.  

 Mazzoni et al. (2006) detectaram uma queda significativa na atividade 

enzimática de MMPs após o condicionamento de amostras de dentina com ácido 

fosfórico 10%. Pashley et al. (2004) também detectaram queda de 65% na atividade 

de enzimas da matriz dentinária após a desmineralização com ácido fosfórico 37%, 

em comparação com a atividade intrínseca de dentina mineralizada. Ambos os 

estudos especularam que o baixo pH do ácido fosfórico poderia ser responsável pela 

desnaturação das metaloproteinases potencialmente expostas, contribuindo com a 

reduzida atividade colagenolítica da dentina desmineralizada (Pashley et al., 2004; 

Mazzoni et al., 2006).     

 Desta forma, embora o ácido fosfórico fosse capaz de expor as 

metaloproteinases, após a desmineralização da dentina, supõe-se que seria também 

capaz de desnaturá-las, o que impediria uma ação degradante dessas enzimas 

sobre a porção orgânica da camada híbrida, favorecendo a manutenção da interface 

ao longo do tempo. 

Diante do exposto, pode-se concluir que não há um consenso entre os 

pesquisadores sobre a maneira pela qual as metaloproteinases e outras proteases, 

que estão inativas no tecido mineralizado, tornam-se ativas e capazes de degradar a 

porção orgânica (colágeno) da interface presente na camada híbrida após o 

condicionamento ácido da dentina. Também não se sabe se as diferentes soluções 

ou soluções com diferentes concentrações e diferentes valores de pH, disponíveis 

para desmineralização da dentina podem ter algum efeito sobre a atividade 

colagenolítica deste substrato. Portanto, é de fundamental importância que se 

obtenham informações mais precisas a respeito deste tema, uma vez que o 

procedimento desmineralizante é um pré-requisito usual e rotineiro na prática 

adesiva e pode estar relacionado à criação de condições que favoreceriam à 

degradação da interface. 
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3 PROPOSIÇÃO  

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste estudo foi investigar a maneira pela qual as diferentes 

concentrações das soluções desmineralizadoras podem estar relacionadas com a 

degradação da interface adesiva. Esta degradação se daria por meio da ativação de 

proteases da dentina capazes de degradar o colágeno exposto pelo 

condicionamento ácido e não protegido pelos monômeros resinosos dos sistemas 

adesivos. Esta investigação foi realizada valendo-se do uso do ácido fosfórico em 

diferentes concentrações, entre as quais as utilizadas na literatura, para testar a 

hipótese de que a solubilização da matriz orgânica da dentina pode variar em função 

da concentração da solução desmineralizadora empregada, influenciando na 

atividade proteolítica da dentina e, conseqüentemente, na durabilidade da interface 

adesiva. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Esta investigação tem como objetivos específicos testar a influência de 

soluções desmineralizadoras com diferentes concentrações de ácido fosfórico (1%, 

10% e 37%) na atividade proteolítica da dentina humana sadia, na degradação do 

colágeno exposto pela desmineralização além de identificar imunologicamente as 

proteases (MMP-2 e MMP-9) envolvidas na solubilização do colágeno. A partir dos 

resultados obtidos por este estudo foi possível avaliar se os trabalhos encontrados 

na literatura estão subestimando ou sobreestimando a influência do ácido fosfórico 

na atividade enzimática da dentina sadia. 

As hipóteses nulas a serem testadas são as de que: 1) As soluções com 

diferentes concentrações de ácido fosfórico não interferem na atividade proteolítica 

da dentina humana sadia. 2) Não é possível identificar imunologicamente as 

proteases (MMP-2 e MMP-9) envolvidas com a solubilização da matriz orgânica da 
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dentina sadia. 3) A solubilização do colágeno exposto pela desmineralização do 

tecido dentinário independe da concentração da solução desmineralizadora. 

 

 

 



47 

 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 PREPARAÇÃO DO PÓ DE DENTINA E DESMINERALIZAÇÃO 

Foram utilizados vinte dentes molares humanos permanentes, sob aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo (protocolo 16/11 – CAAE 0014.0.017.000-11) (Anexo A), provenientes do 

Banco de Dentes desta mesma instituição. 

O esmalte e o cemento dos dentes molares foram removidos com auxílio de 

pontas de diamante, sob constante refrigeração. A porção coronária foi separada da 

porção radicular e todo tecido pulpar foi removido com o auxílio de limas 

endodônticas. A dentina coronária foi cortada em pequenos fragmentos (Figura 

4.1A) que foram lavados em ultrassom com água destilada por 15 minutos e, em 

seguida, desidratados em acetona por 5 minutos, secos e armazenados a -80°C até 

o momento em que foram utilizados.  

Os fragmentos foram inseridos em uma matriz de aço e prensados em uma 

prensa hidráulica (MPH-15, Marcon, Marília, SP, Brasil) para que fossem produzidos 

fragmentos ainda menores (Figura 4.1B). Em seguida, os fragmentos foram 

novamente congelados a -80°C e triturados em um moinho de bolas automático 

(Figura 4.1C) por 7 minutos a 30Hz (MM400, Retsch, Haa, Alemanha). As partículas 

de pó produzidas (Figura 4.1D) foram peneiradas em uma peneira tamis (Telatest, 

Brasil) para obtenção de partículas com cerca de 44 µm . O pó foi armazenado em 

freezer a -80°C até o momento do uso. 
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Figura 4.1 – Preparação do pó de dentina: (A) Fragmentos de dentina obtidos com 
pontas diamantadas; (B) Prensa hidráulica; (C) Moinho de bolas; (D) Pó de 
dentina obtido 

 

 

As partículas de pó de dentina foram separadas em alíquotas de 1g e 

transferidas para tubos falcon dentro dos quais foram misturadas as soluções 

desmineralizantes de ácido fosfórico (AF1%, AF10% e AF37%) (Figura 4.2).  

 

 

 

Figura 4.2 – Desmineralização do pó de dentina em tubos falcon de acordo com as 
diferentes soluções desmineralizadoras utilizadas 
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As soluções de ácido fosfórico foram produzidas a partir do ácido fosfórico 

concentrado 85% (Fluka, Suíça). Os grupos experimentais estão descritos no quadro 

4.1. A solução de ácido fosfórico 1% (pH=1.4) foi utilizada para desmineralização do 

pó de dentina por 10 minutos.  A solução de ácido fosfórico 10% (pH=1.0) foi 

utilizada por 1 minuto e a solução de ácido fosfórico 37% (pH=0.4) foi utilizada por 

20 segundos. Em todos os grupos foram adicionados 3mL da solução 

desmineralizante. O tempo de desmineralização foi estabelecido a partir da 

concentração do ácido fosfórico. Quanto maior a concentração da solução, menor o 

tempo para desmineralização do substrato. Dessa maneira, o tempo compensaria a 

concentração da solução desmineralizadora. 

 

 

 

Quadro 4.1 – Grupos experimentais segundo a porcentagem de ácido fosfórico (AF), o pH 
e o tempo utilizado para a desmineralização do pó de dentina 

 

 

Após os períodos de desmineralização, o ácido foi tamponado com uma 

solução 4M de hidróxido de sódio para os dois primeiros grupos e 10M para o 

terceiro grupo. Foi necessária a utilização de uma solução de hidróxido de sódio 

mais concentrada (10M) para o tamponamento do AF37% em virtude do volume 

necessário para que todo o ácido pudesse ser neutralizado. Todo conteúdo dos 

tubos foi centrifugado a 4°C (5000 rpm) (rotor Hitashi T15A24) por 10 minutos 

(Himac CF15R, Hitashi, Tóquio, Japão) e o precipitado utilizado para extração das 

MMPs. 

Ao fim dos períodos de desmineralização, algumas amostras de dentina 

desmineralizada foram brevemente desidratadas em acetona e radiografadas para 

que os diferentes graus de desmineralização pudessem ser confirmados.  
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4.2 DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO 

O sobrenadante obtido, após a desmineralização do pó de dentina, que 

consiste na mistura do ácido fosfórico tamponado pelo hidróxido de sódio foi 

utilizado para determinação espectrofotométrica da concentração do íon cálcio 

liberado.  

Alíquotas de 1 mL do sobrenadante de cada um dos grupos experimentais 

(AF 1%, 10% e 37%) foram colocadas em tubos plásticos. Foi adicionado 0,5 mL de 

ácido cloranílico 0.1% aos tubos. A mistura permaneceu em repouso por 30 minutos. 

Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 12000 rpm (rotor 

Sorvall SM-24) a 4°C (Sorvall RC6+, Thermo Scientific, Schwerte, Alemanha). O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspenso em 3 mL de álcool 

isopropílico 50%. Nova centrifugação foi realizada por 30 minutos a 12000 rpm a 4°C 

(Sorvall RC6+, Thermo Scientific, Schwerte, Alemanha) e o sobrenadante 

descartado. Foram adicionados 3 mL de EDTA 5% ao precipitado que foi 

homogeneizado em um agitador de tubos.   

As amostras juntamente com a curva padrão com concentrações conhecidas 

de cálcio (0,25; 0,50; 0,75; 1,00 mg/mL) foram avaliadas em espectrofotômetro 

(DU800, Beckman Coulter, Indianapolis, EUA) com um comprimento de onda de 

520nm. 

 

 

4.3 ZIMOGRAFIA 

Ao precipitado obtido após a desmineralização do pó de dentina foi misturado 

o tampão de extração de proteínas (50mM Tris-HCl, 5mM CaCl2, 100mM NaCl, 0.1% 

Triton X-100, 0.1% NONIDET P-40, 0.1mM ZnCl2, 0.02% NaN3). O pó de dentina 

imerso em tampão de extração foi tratado em ultrassom por 10 minutos e, em 

seguida, incubado por 24h a 4°C sob agitação.  

Após o período de incubação, as amostras foram novamente centrifugadas a 

5000 rpm (rotor Hitashi T15A24) a 4°C por 10 minutos (Himac CF15R, Hitashi, 

Tóquio, Japão). O sobrenadante contendo o extrato de proteínas foi transferido para 
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um novo tubo plástico onde foi realizada a precipitação das proteínas através da 

adição lenta e gradual de TCA 25% (ácido tricloroacético, Sigma-Aldrich, Alemanha) 

sob agitação a 4°C. Em seguida, a mistura foi mantida em repouso por 30 minutos 

em temperatura ambiente. Nova centrifugação foi realizada por 15 minutos a 7000 

rpm  (rotor Hitashi T15A24) a 4°C (Himac CF15R, Hitashi, Tóquio, Japão) e o 

precipitado de proteínas coletado.  

O precipitado coletado foi lavado duas vezes com 1,5 mL de acetona e 

transferido para um tubo eppendorf (Hamburgo, Alemanha). Em seguida, após nova 

centrifugação a 14000 rpm (rotor Hitashi T15A22) por 15 minutos a 4°C  (Himac 

CF15R, Hitashi, Tóquio, Japão) e descarte do sobrenadante foi adicionado 0,5 mL 

de éter dietílico ao precipitado de proteínas. Após outra centrifugação (14000 rpm 

por 15 minutos a 4°C) (Himac CF15R, Hitashi, Tóquio, Japão) e evaporação do éter, 

as proteínas foram ressuspensas em 1.5M de Tris-HCl (pH=8.8) e água.  

Amostras de albumina utilizadas para a realização da curva padrão e as 

amostras de proteínas extraídas da dentina desmineralizada foram tratadas com 

uma mistura reativa (solução alcalina, sulfato de cobre e tartarato de sódio) e 

solução de Folin (Sigma-Aldrich, Suíça). A concentração total de proteínas das 

amostras foi determinada através do método de Lowry et al. (1951) por análise 

espectrofotométrica com comprimento de onda de 660nm. Alíquotas liofilizadas de 

80 µg de proteínas da dentina tratadas com APMA (acetato p-aminofenilmercúrio) e 

tampão de amostra (1.5M Tris, glicerol 50%, azul de bromofenol 0,05%, SDS 10%) 

foram utilizadas para as análises.  

As proteínas do substrato dentinário foram submetidas à eletroforese, em 

condições não-reduzidas, em géis de poliacrilamida com 10% de dodecil sulfato de 

sódio (SDS) co-polimerizados com 2 mg/mL de gelatina fluorescente. A preparação 

dos géis e a eletroforese das proteínas dentinárias foi realizada através da utilização 

dos equipamentos fornecidos pela BioRad (Mini-Protean Tetra-Cell, California, EUA) 

(Figura 4.3A, B e C). Em cada gel foi utilizado como padrão um marcador de peso 

molecular (Page Ruler Plus Prestained SM1811, Bio Rad, California, EUA) com 

valores pré-estabelecidos em: 250 kDa, 130 kDa, 95 kDa, 72KDa, 55 kDa, 36KDa, 

28KDa, 17 KDa e 10KDa. 

Após a eletroforese a atividade gelatinolítica das proteínas expressas nos géis 

foi identificada através do método do zimograma. 
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Figura 4.3 – Equipamentos utilizados para a preparação dos géis de poliacrilamida e para a 
eletroforese das proteínas da dentina: (A) Suporte para acomodação dos vidros; (B) 
Suportes posicionados para a preparação dos géis; (C) Cuba dentro da qual é 
realizada a eletroforese das proteínas extraídas; (D) Zimograma obtido após a 
eluição das proteínas e corado com Coomassie Blue 

 

Os géis de SDS-poliacrilamida (Figura 4.3D) foram lavados duas vezes em 

solução aquosa de Triton X-100 a 2% por 30 minutos e incubados a 37°C por 24h 

em tampão de incubação (50mM Tris-HCl, 5mM CaCl2 pH 7.4). Zimografias para 

controle negativo foram incubadas com o mesmo tampão contendo 2mM de 1,10-

fenantrolina, conhecido inibidor de atividade enzimática. A ativação das enzimas foi 

realizada com 2mM de acetato p-aminofenilmercúrio (APMA) antes da eletroforese. 

Seis diferentes extrações de proteínas da matriz dentinária foram realizadas para 

que a atividade das gelatinases pudesse ser mensurada. Após a incubação, as 

imagens dos zimogramas foram capturadas pelo aparelho Quantity One (BioRad, 

California, EUA). Em seguida, os géis foram corados em solução aquosa de 0,1% 

Coomassie Brilliant Blue R-250 sob agitação suave para confirmação da zimografia. 

Os zimogramas foram avaliados por densitometria através de um programa de 

análise de imagens (Scion Image, www.scioncorp.org). 

 

http://www.scioncorp.org/
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4.4 WESTERN BLOT  

Para a confirmação da identidade imunológica das MMPs, 80µg de amostras 

do extrato de proteínas, tratadas com β-mercapto-etanol e tampão de amostra (1.5M 

Tris, glicerol 50%, azul de bromofenol 0,05%, SDS 10%), foram aquecidas em água 

fervente por 5 minutos e submetidas novamente à eletroforese em géis de SDS-

poliacrilamida, agora em condições reduzidas. Em cada gel foi utilizado como 

padrão um marcador de peso molecular (Page Ruler Plus Prestained SM1811, Bio 

Rad, Califórnia, EUA) com valores pré-estabelecidos em: 250 kDa, 130 kDa, 95 kDa, 

72KDa, 55 kDa, 36KDa, 28KDa, 17 KDa e 10KDa.  

As proteínas separadas no gel foram eletricamente transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose (Figura 4.4B) (Trans-Blot, BioRad, California, EUA) 

através do aparelho Semi-Dry Trans-Blot Transfer Cell (Bio-Rad, California, EUA) 

por 2h e 30 minutos em 15V (Figura 4.4A). Para inibir as ligações inespecíficas dos 

anticorpos, a membrana foi saturada por 1h em temperatura ambiente com solução 

bloqueadora contendo 5% de leite desnatado (leite Molico®, Nestlé, Brasil) em 

tampão PBS-Tween20 0.01% (pH=7.4). Em seguida, a membrana foi incubada 

overnight a 4°C com o anticorpo primário policlonal anti-MMP-2 e anti-MMP-9 

(abcam, Massachusetts, EUA) em tampão PBS-Tween20 0.01%. Por último a 

membrana foi incubada com o anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado 

com peroxidase (abcam, Massachusetts, EUA) por 1h em temperatura ambiente. O 

anticorpo conjugado com peroxidase se liga aos anticorpos primários que podem, 

então, ser detectados em radiografias. 
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Figura 4.4 – Equipamento utilizado para transferir eletricamente as proteínas para uma 
membrana de nitrocelulose: (A) Aparelho Semi-Dry para transferência (B) 
Membrana de nitrocelulose após transferência das proteínas separadas no gel. 

 

A membrana foi revelada com um substrato para quimioluminescência (ECL, 

abcam, Massachusetts, EUA) em filmes radiográficos (GE, Inglaterra). As imagens 

reveladas foram avaliadas por densitometria através de um programa de análise de 

imagens (Scion Image, www.scioncorp.org). 

 

 

4.5 HIDROXIPROLINA 

O precipitado obtido após a extração das proteínas foi liofilizado e separado 

em alíquotas de 40 mg (n=10) para cada condição experimental (AF 1%, AF 10% e 

AF 37%). As alíquotas liofilizadas foram lavadas em água destilada e em seguida, 

ressuspensas em 1mL de 50mM MES (pH=7.0) para que fossem incubadas por 1h a 

37°C sob agitação.  

Após centrifugação por 5 minutos a 14000 rpm (rotor Hitashi T15A22) a 4°C 

(Himac CF15R, Hitashi, Tóquio, Japão), o sobrenadante foi descartado e as 

amostras foram incubadas em 1mL de “saliva artificial” (50 mmol/L HEPES, 5 

mmol/L CaCl2, 0.001 mmol/L ZnCl2, 150 mmol/L NaCl, 0.3 mmol/L PMSF, 3mmol/L 

NaN3) a 37°C por 24h sob agitação.  

Nova centrifugação (14000 rpm por 5 min a 4°C) (Himac CF15R, Hitashi, 

Tóquio, Japão) foi realizada e 500µL do sobrenadante foi transferido para um tubo 

plástico limpo, foi liofilizado, e ressuspenso em água (10 µL). Em seguida, 40 µL de 

2N NaOH foram adicionados aos tubos. As amostras foram homogeneizadas em um 

http://www.scioncorp.org/
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agitador de tubos e centrifugadas a 1000 rpm por 60 segundos a 4°C (Himac 

CF15R, Hitashi, Tóquio, Japão). A hidrólise das amostras foi realizada em autoclave 

(Cristófoli, Paraná, Brasil) em dois ciclos consecutivos de 45 minutos a 120ºC (ciclo 

de esterilização de líquidos). Após a hidrólise, foram adicionados 450 µL de 0,056M 

cloramina-T às amostras, agitando-as cuidadosamente. O período para oxidação foi 

de 25 minutos em temperatura ambiente. Em seguida, 500 µL de reagente de Erlich 

1M (p-dimetilaminobenzaldeído, n-propanol e ácido perclórico) foram adicionados às 

amostras que, em seguida, foram incubadas por 40 minutos em estufa a 65ºC 

(Figura 4.5).  

 

 

 

 

Figura 4.5 – Amostras do precipitado obtido após a extração das proteínas: (A) Amostras 
preparadas para avaliação do conteúdo de hidroxiprolina antes da incubação a 
65°C; (B) Mesmas amostras após a incubação em estufa, mostrando o conteúdo 
de hidroxiprolina liberado 

 

 

A verificação da concentração de hidroxiprolina (HYP) das amostras foi 

determinada por análise espectrofotométrica. Os valores de absorbância foram 

mensurados em espectrofotômetro com comprimento de onda de 550nm (Beckman 

Coulter DU-800, Indianapolis, EUA). Uma curva padrão com concentrações 

conhecidas de hidroxiprolina (2, 5, 10, 15 e 25 µg/µL) foi feita simultaneamente. 

A solubilização do colágeno da dentina humana sadia foi verificada pela 

identificação do conteúdo de HYP presente nos sobrenadantes hidrolisados. O 

emprego deste método de avaliação da degradação do colágeno se baseia no 
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princípio de que cerca de 10% do colágeno tipo I (principal constituinte orgânico da 

matriz de dentina) é constituído por este aminoácido (White et al., 1968; Wohllebe; 

Carmichael, 1979; Bornstein; Sage, 1980; Taskiran et al., 1999), que por sua vez 

inexiste ou existe em concentrações muito pequenas em outras proteínas (White et 

al., 1968). 

 

 

 

4.6 ZIMOGRAFIA IN SITU 

Esse experimento foi realizado para que fosse possível analisar a atividade 

das proteases no interior do substrato dentinário após sua desmineralização com as 

soluções de diferentes concentrações de ácido fosfórico. 

Fatias de aproximadamente 0.3 mm de um outro dente foram obtidas através 

de cortes perpendiculares ao longo eixo do dente em uma cortadeira metalográfica 

(Isomet 1000, Buheler, Lake Bluff, EUA). As fatias foram, então, polidas com lixas de 

carbeto de silício de granulação 1500 e 2000 até que se tornassem transparentes e 

para que a smear layer fosse criada. Em seguida, as fatias foram condicionadas com 

as três diferentes soluções de ácido fosfórico, ou seja, AF 1%, AF10% e AF 37% 

produzidas a partir do ácido fosfórico concentrado. Foram utilizados os mesmos 

tempos já descritos para a desmineralização do pó de dentina, ou seja, 10 minutos 

para o AF 1%, 1 minuto para o AF 10% e 20 segundos para o AF 37%. 

As fatias desmineralizadas foram lavadas em água destilada, secas e coladas 

com cianoacrilato (SuperBonder, Loctite, Henkel, Brasil)  em uma lâmina utilizada 

em microscopia óptica. Sobre as fatias foi aplicada a gelatina conjugada com 

fluoresceína (EnzChek gelatinase/colagenase assay kit, Molecular Probes, Eugene, 

OR, EUA). Quando ligado à gelatina o fluoróforo (fluoresceína) não emite a 

fluorescência. Entretanto, uma vez que a gelatina é hidrolisada por ação de 

gelatinases a fluorescência ocorre, indicando que há atividade enzimática no 

substrato dentinário que está em contato com a gelatina. Por esse motivo esta 

técnica é denominada de zimografia in situ, pois é possível detectar a atividade 

proteolítica do substrato sobre o qual é aplicada a gelatina.  
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A gelatina foi diluída em tampão de diluição 1:8 (NaCl 150 mM, CaCl2 5 mM, 

Tris-HCl 50 mM, pH 8,0) e um agente anti-fade foi adicionado (Mounting Medium). 

Na sequência 80 uL dessa mistura contendo gelatina conjugada com fluoresceína foi 

aplicada sobre cada fatia de dentina. Sobre as fatias de dentina com gelatina é 

colocada uma lamínula também utilizada em microscopia óptica para o selamento da 

amostra.  

O conjunto foi incubado em meio saturado de umidade a 37°C por 48 horas 

sob agitação e protegido da luz. As amostras foram então, analisadas por 

microscópio confocal multi-photon (Zeiss, LSM 780, Carl Zeiss, Oberkochen, 

Alemanha). Seções ópticas de 85 µm de espessura foram adquiridas a partir de 

diferentes planos focais. As imagens empilhadas obtidas foram analisadas, 

quantificadas e processadas através do software ZEN 2010 (Carl Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha). 

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os testes foram realizados com seis repetições (n=6), ou seja, foram 

realizados seis diferentes experimentos com as três condições experimentais 

testadas. Análise de variância de um fator sem vinculação foi empregada para 

identificar diferenças significativas entre as médias obtidas por zimografia. Para 

contraste das médias foi realizado o teste de Student-Newman-Keuls com nível de 

significância de 5% (p<0,05). Para os resultados obtidos pelos testes que avaliaram 

a concentração de Ca ou de HYP liberados foi utilizado o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, pois os valores obtidos não foram normais e homocedásticos. As 

médias foram contrastadas através do teste de Student-Newman-Keuls com nível de 

significância de 5% (p<0,05). Testes de Pearson foram realizados para verificação 

de correlações entre a concentração de HYP liberada versus a atividade de MMP-2 

e entre a concentração de HYP liberada versus a concentração de Ca liberado. 
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5 RESULTADOS 

5.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA POR ZIMOGRAFIA 

A atividade gelatinolítica das enzimas recombinantes MMP-2 (72KDa) e MMP-

9 (95KDa) usadas como controles pode ser detectada no zimograma da figura 5.1A. 

A atividade enzimática de proteases provenientes da matriz dentinária parcialmente 

desmineralizada pelas diferentes concentrações de ácido fosfórico também pode ser 

observada no zimograma da figura 5.1A. 

 

 

 

Figura 5.1 – Zimogramas obtidos após a eletroforese das proteínas da dentina em géis de 
poliacrilamida. À esquerda estão os pesos moleculares do padrão de pesos em KDa: 
(A) Zimograma representativo de seis diferentes extrações de proteínas onde é 
possível observar a atividade enzimática de MMPs; (B) Zimograma controle onde a 
atividade enzimática das MMPs foi inibida pela incubação com fenantrolina 

 

 

Na figura 5.1A tem-se um zimograma representativo dos seis diferentes 

experimentos realizados para determinação da atividade proteolítica das 

metaloproteinases da dentina sob ação das soluções desmineralizantes. A figura 

5.1B apresenta um zimograma representativo da inibição da atividade enzimática 

das metaloproteinases pela pré-incubação das amostras e dos controles com um 

conhecido inibidor, a fenantrolina. A fenantrolina foi capaz de inibir atividade das 

enzimas recombinantes e das enzimas extraídas da dentina, servindo como um 

controle negativo. 
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O gráfico da figura 5.2 apresenta os valores da análise por densitometria, em 

unidades arbitrárias, da atividade enzimática da gelatinase MMP-2 detectada nos 

três diferentes tratamentos desmineralizantes aos quais as amostras de pó de 

dentina foram submetidas. Para efeito de comparação o gráfico apresenta o valor 

obtido pela atividade da enzima recombinante utilizada como controle. Para 

avaliação estatística, o valor obtido pela atividade da enzima recombinante não foi 

considerado. 

 

 

 

Figura 5.2 – Médias e desvios padrão (unidades arbitrárias) da atividade enzimática de 
MMP-2 mensurada após o emprego das soluções desmineralizadoras. A 
atividade da enzima recombinante (em amarelo) foi utilizada apenas para 
efeito de comparação 

 

A análise de variância demonstrou que a atividade enzimática de MMP-2 foi 

estatisticamente maior quando a dentina foi desmineralizada com ácido fosfórico 

10%. A utilização do ácido fosfórico 1% apresentou valores estatisticamente 

semelhantes aos dois demais grupos. O uso do ácido fosfórico 37% diminuiu 

consideravelmente a atividade de MMP-2 em relação ao uso do ácido fosfórico 10%. 

As médias e o desvio padrão dos valores obtidos pela leitura por densitometria da 

atividade de MMP-2 estão apresentados na tabela 5.1. Em nenhuma das amostras 

desmineralizadas com ácido fosfórico (1%, 10% ou 37%) foi detectada a atividade 

enzimática da MMP-9 através dos zimogramas realizados (Figura 5.1A). 
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Na tabela 5.1 é possível verificar o valor obtido por densitometria da atividade 

da enzima recombinante de MMP-2. A atividade da enzima recombinante é maior 

que a atividade das proteases extraídas da dentina desmineralizada. 

 

Tabela 5.1- Média e desvio padrão da atividade enzimática de MMP-2 (unidades 
arbitrárias). Letras iguais significam semelhança estatística (p<0,05) 
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5.2 IDENTIFICAÇÃO IMUNOLÓGICA POR WESTERN BLOT 

A confirmação imunológica da identidade das metaloproteinases foi realizada 

através de immunoblotting dos extratos de dentina com anticorpos policlonais anti-

MMP-2 e anti-MMP-9. As enzimas recombinantes também foram imunologicamente 

identificadas, servindo como controles.  

 A figura 5.3 representa o immunoblotting das enzimas recombinantes 

controle, MMP-2 e MMP-9, com anticorpos anti-MMP-2 e anti-MMP-9. As duas 

enzimas foram expressas na altura correspondente ao seu peso molecular, ou seja, 

72KDa para a MMP-2 e 95 KDa para a MMP-9. Foram testadas duas diferentes 

concentrações de proteína para as enzimas recombinantes. Quando foi aplicado 

0,50µg da enzima, a revelação por quimioluminescência mostrou-se 

demasiadamente intensa. Em contrapartida, quando 0,25 µg da enzima foram 

aplicadas ao gel para a eletroforese, a intensidade das bandas reveladas se mostrou 

mais adequada, tornando-se menos intensa e mais nítida. 

 

 

 

Figura 5.3 – Immunoblotting das enzimas recombinantes com seus respectivos anticorpos (anti-MMP-
2 e anti-MMP-9) e com diferentes concentrações de proteína: (A) Expressão de MMP-2; 
(B) Expressão de MMP-9 

 

 

A figura 5.4 apresenta radiografias reveladas com as amostras de extratos de 

pó de dentina, além das enzimas recombinantes como controle. Foi possível 
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confirmar a identidade da enzima MMP-2, além de detectar diferenças na expressão 

desta protease (Figura 5.4A) entre os grupos experimentais estudados. Assim como 

nos zimogramas descritos na seção anterior, a expressão de MMP-2 foi maior 

quando a desmineralização ocorreu pelo uso de ácido fosfórico 1% ou 10% e, 

consideravelmente menor quando foi usado o ácido fosfórico 37% para a 

desmineralização das amostras. A MMP-9 não foi detectada nos extratos 

dentinários, embora tenha sido expressa nos controles (Figura 5.4B). 

 

 

 

Figura 5.4 – Immunoblotting das enzimas recombinantes e dos extratos de proteínas da dentina: (A) 
immunoblotting com anticorpo anti-MMP-2; (B) immunoblotting com anticorpo anti-MMP-9 
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 O gráfico da figura 5.5 apresenta os valores da expressão da MMP-2, obtidos 

por densitometria, das bandas reveladas após immunoblotting dos extratos de 

dentina e da enzima recombinante controle com o anticorpo anti-MMP-2. 

 

 

Figura 5.5 – Valores da expressão (unidades arbitrárias) da MMP-2 mensurada após o 
immunoblotting dos extratos de dentina com anticorpo específico. A 
expressão da enzima recombinante (em amarelo) foi utilizada apenas para 
efeito de comparação. 

 

Na tabela 5.2 estão apresentados os valores obtidos por densitometria 

(unidades arbitrárias) da expressão de MMP-2 recombinante e dos extratos de 

dentina após immunoblotting com anticorpo anti-MMP-2. Os valores obtidos pela 

expressão da MMP-2 não foram analisados estatisticamente, pois se objetivava 

apenas a identificação imunológica da enzima. Dessa forma, foram avaliados 

imunologicamente extratos de dentina de apenas dois diferentes experimentos. Na 

tabela 5.2 estão descritas as médias obtidas pela densitometria destes dois 

diferentes experimentos para cada grupo experimental. 
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Tabela 5.2 – Valores, em unidades arbitrárias, mensurados por densitometria da expressão de 
MMP-2 após immunoblotting com anticorpo específico. 

 
 
 
 
 

5.3 LIBERAÇÃO DE CÁLCIO APÓS DESMINERALIZAÇÃO  

Foi realizada a mensuração da concentração do íon cálcio (Ca2+) liberado 

após a desmineralização das amostras do tecido dentinário (n=6) para os três 

diferentes grupos experimentais (AF1%, AF10% e AF37%).  

O gráfico da figura 5.6 demonstra que quanto maior a concentração do ácido 

fosfórico, maior foi a concentração do íon cálcio (Ca2+) liberada. Portanto, a 

desmineralização realizada com a utilização de ácido fosfórico 37% permitiu a 

liberação de valores de concentração de íon cálcio (Ca2+), em µg/mL, 

estatisticamente superiores aos valores determinados para os demais grupos. O uso 

do ácido fosfórico 10% determinou a liberação de valores de íon cálcio (Ca2+) 

estatisticamente superiores aos valores encontrados pela desmineralização do pó de 

dentina com ácido fosfórico 1%. 
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Figura 5.6 – Médias e desvios padrão (em µg/mL) da concentração de cálcio liberado após o 
emprego das soluções desmineralizadoras 

 

 

Na tabela 5.3 estão apresentados os valores médios da concentração de 

cálcio liberado, em µg/mL, e o desvio padrão de seis diferentes experimentos, após 

a desmineralização das amostras de pó de dentina com as diferentes concentrações 

de ácido fosfórico utilizadas neste estudo. 

 

Tabela 5.3 - Média e desvio padrão da concentração de cálcio liberado em µg/mL. Letras iguais 
significam semelhança estatística (p<0,05) 
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5.4 AVALIAÇÃO DO COLÁGENO SOLUBILIZADO POR HIDROXIPROLINA  

A solubilização do colágeno desmineralizado resultante da atividade das 

metaloproteinases da matriz da dentina, entre outras enzimas, pode ser sugerida pela 

identificação do conteúdo do aminoácido hidroxiprolina (HYP) presente nas amostras 

em que a desmineralização foi realizada. Esta avaliação é possível por que cerca de 

10% do colágeno tipo l é constituído por este aminoácido, além do fato de que ele não 

é encontrado facilmente em outras proteínas, como já relatado no capítulo de Material 

e Métodos. 

No presente estudo foi possível avaliar a concentração de HYP liberada após 

o tratamento das amostras do pó de dentina com as três diferentes soluções 

desmineralizadoras. Diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos 

estudados foram detectadas.  

A maior concentração de HYP, expressa em µg/mL, foi encontrada nos 

extratos dentinários desmineralizados com ácido fosfórico na concentração 10%. Em 

seguida, em ordem decrescente de concentração aparecem os valores encontrados 

com o uso do ácido fosfórico cuja concentração era de 1%. Os menores valores de 

concentração de HYP aparecem no grupo em que foi utilizado o ácido fosfórico 37%.  

A concentração de HYP também pode ser expressa em µg/mL/mg de dentina, 

ou seja, em função do peso inicial de dentina utilizado para a realização do teste. 

Como foram utilizados 40mg de dentina para cada amostra (n=10) de cada um dos 3 

grupos experimentais, foi possível detectar a maior concentração de HYP por mg de 

dentina quando os extratos dentinários foram desmineralizados com ácido fosfórico 

10%. Em seguida, surgem os valores de HYP quando utilizado o ácido fosfórico 1%. 

Os menores valores da concentração de HYP por mg de dentina foram detectados 

quando o ácido fosfórico 37% foi utilizado para a desmineralização do substrato 

dentinário. 

O gráfico da figura 5.7 demonstra as diferenças na concentração da HYP dos 

três grupos experimentais estudados provenientes da leitura por espectrofotometria. 
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Figura 5.7 – Médias e desvios padrão (em µg/mL) da concentração de HYP liberada após o 
emprego das soluções desmineralizadoras 

 

 

O gráfico da figura 5.8 demonstra as diferenças na concentração da HYP por 

mg de dentina nos três grupos experimentais estudados provenientes da leitura por 

espectrofotometria. 

 

 

Figura 5.8 – Médias e desvios padrão (em µg/mL/mg de dentina) da concentração de HYP 
liberada após o emprego das soluções desmineralizadoras 
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A tabela 5.4 apresenta as médias e desvios padrão das concentrações de 

HYP, em µg/mL, para cada um dos três grupos experimentais.  

 

Tabela 5.4 - Média e desvio padrão da concentração de HYP liberada em µg/mL. Letras iguais 
significam semelhança estatística (p<0,05) 

 

 

 

Já a tabela 5.5 apresenta os valores das médias e desvios padrão das 

concentrações de HYP calculadas em função da quantidade, em mg, de dentina 

utilizada para a realização do experimento, ou seja em µg/mL/mg de dentina. 

 

 

Tabela 5.5 - Média e desvio padrão da concentração de HYP liberada em µg/mL/mg de dentina. 
Letras iguais significam semelhança estatística (p<0,05) 

 

 

 

A partir dos resultados obtidos com a avaliação do cálcio liberado pelo 

condicionamento do pó de dentina, assim como aqueles obtidos pela avaliação da 

concentração do aminoácido hidroxiprolina liberado, foi possível realizar uma 

estimativa a respeito da porcentagem de colágeno solubilizado pela ação das 

metaloproteinases e outras proteases da dentina ativadas pelo processo de 

desmineralização. 

É sabido que a dentina possui em sua composição aproximadamente 70%, 

em peso, de conteúdo mineral. Essa porção do tecido dentinário é formada pelos 
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cristais de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2). Através do somatório dos pesos 

atômicos dos elementos químicos constituintes da molécula de hidroxiapatita, 

obtém-se o peso molecular. A partir do cálculo do peso da molécula de hidroxiapatita 

e conhecendo o peso atômico do elemento Ca é possível calcular a porcentagem, 

em peso, correspondente ao elemento Ca dentro da molécula de hidroxiapatita.  

Sabe-se também que além do seu conteúdo mineral, a dentina é formada por 

cerca de 12%, em peso, de água e por aproximadamente 18%, também em peso, de 

matriz orgânica. A porção orgânica da dentina é formada por aproximadamente 90% 

de colágeno tipo l. Já a cadeia polipeptídica do colágeno possui cerca de 10% de 

sua composição formada pelo aminoácido hidroxiprolina. 

Essas informações a respeito do conteúdo da dentina foram utilizadas para 

que se pudesse estimar qual das concentrações de ácido fosfórico conferiria maior 

atividade enzimática relativa à quantidade de matriz de dentina exposta pela 

desmineralização parcial do tecido e, portanto, passível de ser degradada. 

Para mensurar a concentração de hidroxiprolina presente nos extratos de 

dentina foi utilizado, como descrito no capítulo Materiais e Métodos, 40 mg de pó de 

dentina. A partir do peso inicial foi possível calcular por meio das porcentagens já 

conhecidas e descritas acima, a quantidade, em µg, dos componentes estruturais da 

dentina como demonstrado na tabela 5.6. Portanto, pode-se dizer que a partir dos 

40mg (40.000 µg) de dentina inicialmente disponíveis, teríamos 28.000 µg de cristais 

de hidroxiapatita, sendo cerca de 40% desse total formado pelo elemento Ca, ou 

seja, aproximadamente 11.200 µg de Ca. Seguindo esta mesma linha de raciocínio 

pode-se concluir que há ainda aproximadamente 4.800 µg de água e 7.200 µg de 

matriz orgânica. 
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Tabela 5.6 – Estimativa da porcentagem, em peso, da quantidade de cada componente 
constituinte do tecido dentinário. Cálculo em µg de cada componente do tecido 
dentinário a partir de 40mg de dentina utilizada para realização da análise por 
hidroxiprolina 

 

 

 

Do total, em µg, correspondente ao peso da matriz orgânica, calcula-se que 

haja cerca de 6.480 µg de colágeno (90% do total) e, conseqüentemente, 648 µg de 

hidroxiprolina (10% do total de aminoácidos) (Tabela 5.6). 

Na tabela 5.7 é possível observar os cálculos realizados para estimar a 

porcentagem de colágeno degradado. Supondo-se que se 100% da dentina fosse 

desmineralizada, haveria a liberação de cerca de 11.200 µg de Ca. Como através da 

avaliação por espectrofotometria foi possível obter os valores de Ca de fato 

liberados em cada um dos três distintos tratamentos realizados na dentina, 

conseguimos calcular a porcentagem de desmineralização alcançada pelo uso de 

cada uma das concentrações de ácido fosfórico (Tabela 5.7). 

Levando em conta a porcentagem calculada de desmineralização de cada 

uma das soluções de ácido fosfórico e também o conhecimento de que 6.480 µg de 

colágeno teria sido liberado caso houvesse 100% de desmineralização, foi possível 

calcular, por regra de três simples, o quanto de colágeno foi realmente exposto pela 

desmineralização provocada por cada grupo experimental e, conseqüentemente, o 

quanto de HYP haveria sido liberado caso 100% do colágeno exposto tivesse sido 

degradado, ou seja, 10% do total de colágeno exposto calculado (Tabela 5.7). 

Como foram calculados os valores de HYP realmente liberados, por mg de 

dentina, e diante dos valores de HYP estimados caso tivesse ocorrido a degradação 

da totalidade de colágeno exposto, tornou-se possível obter a porcentagem de 

colágeno realmente degradado pelas proteases da dentina (Tabela 5.7) ativadas 

com a acidificação do meio pelo condicionamento ácido. 
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Tabela 5.7 – Cálculo estimado da porcentagem de colágeno degradado após exposição da matriz 
orgânica pela desmineralização alcançada por cada uma das concentrações das 
soluções de ácido fosfórico 

 

 

 

É lícito enfatizar que o uso do ácido fosfórico 10% demonstrou ser o 

responsável pela maior taxa de degradação de colágeno exposto (20,13%). Em 

seguida, aparecem os valores intermediários (11,34%) de degradação do colágeno 

obtidos pela utilização do ácido fosfórico 1%. Por último, surgem os menores valores 

(0,68%) de degradação de colágeno obtidos pelo condicionamento da dentina com 

ácido fosfórico 37%. 

 

 

 

5.5 CORRELAÇÕES 

 

O teste de correlação permite avaliar a existência de relação entre o 

comportamento de duas ou mais variáveis e em que medida se dá tal interação. 

Para confrontar as relações existentes entre os resultados obtidos pela avaliação da 

atividade enzimática da MMP-2, pela concentração de HYP liberada e a 

concentração de cálcio liberada foi proposta a realização do teste de correlação de 

Pearson. 

O gráfico da figura 5.9 demonstra a existência de uma correlação positiva (r= 

0,89) entre a atividade de MMP-2 e a mensuração de HYP (µg/mL), o que quer dizer 

que o aumento da atividade da protease MMP-2, está positivamente relacionado 

com o aumento da concentração do aminoácido hidroxiprolina liberado. 
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Figura 5.9 – Gráfico de correlação positiva de Pearson entre HYP 
(µg/mL) e atividade de MMP-2 (unidades arbitrárias) 

 

 

 

 

 

 O gráfico da figura 5.10 demonstra a existência de uma correlação 

negativa (r= -0,36) entre a concentração de cálcio liberado (µg/mL) e a concentração 

de HYP (µg/mL), ou seja, quanto maior a concentração de cálcio liberado pela 

desmineralização da dentina, menor foi a concentração de HYP liberada pela 

degradação do colágeno exposto pela perda do conteúdo mineral. Isto quer dizer 

que a maior exposição do colágeno pela desmineralização não está diretamente 

relacionada com  sua maior degradação, uma vez que a liberação de HYP foi menor 

no grupo em que a desmineralização, ou seja, liberação de Ca foi maior.  
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Figura 5.10 – Gráfico de correlação negativa de Pearson entre HYP 
(µg/mL) e Ca (µg/mL) 

 

 

 

 

5.6  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA POR ZIMOGRAFIA IN SITU  

A atividade das enzimas presentes no substrato dentinário ativadas após a 

desmineralização do tecido com as três diferentes concentrações de ácido fosfórico 

utilizadas neste estudo pode ser observada na figura 5.11. Imagens obtidas por 

microscopia confocal permitem identificar diferenças significativas na intensidade do 

fluoróforo utilizado para a marcação da atividade das proteases dentinárias após o 

conjugado gelatina-fluoróforo ter sido hidrolisado. 

Quando o substrato foi desmineralizado com ácido fosfórico 1%, é possível 

detectar atividade enzimática, porém com baixa intensidade. O uso do ácido 

fosfórico 10% demonstrou um aumento bastante expressivo na intensidade do 

fluoróforo, o que denota um aumento considerável na atividade das enzimas livres 

de conteúdo mineral. Em contrapartida, quando o ácido fosfórico 37% foi utilizado é 
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possível notar uma queda da intensidade do fluoróforo, o que demonstra menor 

atividade enzimática nesta condição. 

O valor da atividade enzimática foi mensurado através da intensidade do 

fluoróforo medida através da relação do número de pixels por área em µm2. O 

gráfico J da figura 5.11 representa a intensidade do fluoróforo liberado após a 

hidrólise da gelatina para cada um dos três grupos experimentais testados. A 

intensidade medida para o grupo em que foi utilizado o AF1% foi de 17,77 

pixels/µm2. Para o AF 10% a intensidade medida foi de 131,25 pixels/µm2. Quando o 

AF37% foi aplicado sobre a dentina a intensidade mensurada foi de 18,09 

pixels/µm2. 

As imagens A, D e G da figura 5.11 representam o substrato dentinário. Nelas 

é possível notar a orientação dos túbulos dentinários localizados próximos à câmara 

pulpar. Nas imagens B, E e H destaca-se a fluorescência obtida após a ocorrência 

da degradação gelatinolítica provocada pelas enzimas presentes no substrato. É 

importante ressaltar que neste tipo de avaliação não é possível identificar quais são 

as proteases presentes, mas sim o resultado de sua atividade. As imagens C, F e I, 

representam a sobreposição das imagens da dentina com as imagens da 

fluorescência resultante da degradação da gelatina pelas enzimas da matriz, 

tornando possível verificar a localização das enzimas no substrato. É possível 

perceber que as proteases estão distribuídas pelo tecido seguindo a orientação dos 

túbulos dentinários. 

Os valores de intensidade do fluoróforo mensurados para cada condição 

experimental não foram analisados estatisticamente. 
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Figura 5.11– Substrato dentinário desmineralizado e incubado com gelatina conjugada com 
fluoresceína. (A), (D) e (G) Contraste Diferencial de Interferência (DIC) demonstra a 
densidade óptica da dentina. (B), (E) e (H) imagem da atividade enzimática por 
fluorescência. (C), (F) e (I) sobreposição das imagens DIC e fluorescentes. (J) 
Mensuração das emissões de fluorescência para os grupos avaliados. 
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6 DISCUSSÃO 

A formação da interface adesiva em dentina é ainda hoje, como já relatado 

neste trabalho, o grande desafio da Odontologia Adesiva, justamente pela 

complexidade deste substrato formado por grande quantidade de matéria orgânica e 

água (Katchburian; Arana, 2012). 

Em decorrência da composição da dentina, a camada híbrida formada a partir 

da combinação do conteúdo de colágeno com os monômeros resinosos dos 

sistemas adesivos, tende a sofrer degradação por hidrólise ao longo do tempo. 

Valores de resistência de união de restaurações em resina composta 

confeccionadas em dentina diminuem consideravelmente em função do tempo 

(Hashimoto et al., 2000; De Munck et al., 2003; Carrilho et al., 2004). A perda da 

efetividade da interface adesiva faz surgir como efeitos adversos a descoloração 

marginal das restaurações, a sensibilidade pós-operatória e, principalmente, o 

aparecimento de cárie recidivante em virtude da microinfiltração que ocorre por entre 

a restauração e o dente (Mjör, 1997; Mjör; Moorhead, 2000). 

O colágeno da porção orgânica da camada híbrida sofre degradação por 

desestruturação de suas fibrilas causada pela ação de enzimas proteolíticas 

presentes na própria matriz (Hashimoto et al., 2003; Pashley et al., 2004; Hebling et 

al., 2005; Armstrong et al., 2006; Mazzoni et al., 2006; Nishitani et al., 2006b; 

Carrilho et al., 2007a,b). Os resultados apresentados neste trabalho confirmam esta 

constatação, uma vez que foi possível detectar a atividade das enzimas pelo método 

da zimografia e zimografia in situ, além da mensuração da concentração do 

aminoácido HYP liberado resultado da degradação do colágeno. Foi possível ainda 

estimar a porcentagem de degradação do colágeno para as condições 

experimentais estudadas. 

Essa degradação só é possível porque a técnica adesiva da forma como é 

utilizada atualmente dificulta a completa permeação dos monômeros resinosos dos 

sistemas adesivos por toda a área desmineralizada pelo condicionamento ácido e, 

portanto, impede que as fibrilas de colágeno permaneçam completamente 

recobertas pelos monômeros resinosos (Spencer; Swafford, 1999; Spencer; Wang, 

2002; Wang; Spencer, 2003). 
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São essas fibrilas expostas pela perda do conteúdo mineral e não 

completamente infiltradas pelos monômeros, os alvos das enzimas proteolíticas. A 

constatação de que essas enzimas poderiam ser as responsáveis pela degradação 

do colágeno exposto surgiu através de estudos que buscavam identificar os 

mecanismos pelos quais a doença cárie era capaz de destruir os tecidos dentais 

(Tjäderhane et al., 1998). 

Traçando um paralelo entre as condições do ambiente onde a doença cárie 

se desenvolve e as condições impostas ao tecido dentinário durante a realização do 

procedimento adesivo, pode-se concluir que a dentina é exposta a situações muito 

semelhantes. Em ambas as condições o substrato dentinário é desmineralizado pela 

presença de ácidos. Na cárie esses ácidos são provenientes da fermentação de 

açúcares realizada pelas bactérias presentes no biofilme dental (Tjäderhane et al., 

1998). No procedimento adesivo, a utilização do ácido fosfórico ou de primers ácidos 

autocondicionantes é feita objetivando a criação da micro-retenção mecânica das 

resinas compostas. A acidificação do tecido que acontece nas duas situações 

promove, além da perda de mineral, a liberação das metaloproteinases e outras 

enzimas que se tornam ativas em pH ácido (Tjäderhane et al., 1998; Van Strijp et al., 

2003; Chaussain-Miller et al., 2006). No presente estudo, foi possível avaliar os 

efeitos da acidificação da dentina pela utilização do ácido fosfórico, substância 

usualmente utilizada para o condicionamento dos tecidos dentais. 

Ainda fazendo a comparação entre as duas situações, isto é, cárie e 

procedimento adesivo deve-se enfatizar que as MMPs tendem a se manter ativas 

após a neutralização dos ácidos. Na cárie essa neutralização acontece pela 

capacidade de tamponamento da saliva, já no procedimento adesivo, ocorre após a 

lavagem do ácido fosfórico com água em abundância ou pela capacidade tampão da 

própria dentina, especialmente quando do uso dos sistemas autocondicionantes, 

cuja lavagem é dispensada (Oliveira et al., 2002). Portanto, enzimas com atividade 

proteolítica liberadas pela desmineralização seriam ativadas em baixo pH (Davis; 

Martin, 1990; Davis, 1991; Okada et al., 1995) seguida da neutralização do meio, 

tornando-se capazes de degradar o colágeno.  

Diante do exposto pode-se concluir que o condicionamento ácido da dentina 

durante a realização do procedimento adesivo vem sendo responsabilizado pela 

“reativação” de pró-enzimas que haviam sido inativadas pela deposição dos cristais 
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de hidroxiapatita durante o processo de mineralização dos tecidos dentais (Fukae et 

al., 1990, 1992; Sulkala et al., 2001; Van Strijp et al., 2003). Logo, pode-se imaginar 

que a degradação da interface inicia-se desde o momento em que se faz o uso dos 

agentes condicionadores do tecido dentinário. 

A partir da constatação de que enzimas da própria dentina estariam aptas a 

degradar o colágeno exposto muitos trabalhos foram realizados para avaliar a 

atividade colagenolítica de proteases da dentina sob diversas condições, além de 

terem confirmado a identidade dessas enzimas, identificando-as imunologicamente.  

A grande maioria dos estudos publicados a esse respeito utilizou baixas 

concentrações de ácido fosfórico, como 1% ou 10% (Carrilho et al., 2009; Mazzoni et 

al., 2011a,b Mazzoni et al., 2012). Poucos trabalhos utilizaram o ácido fosfórico 37% 

(Hashimoto et al., 2003; Pashley et al., 2004), concentração esta, geralmente, 

utilizada clinicamente e cujo pH é o mais baixo em comparação com as demais 

soluções utilizadas nos projetos de pesquisa publicados recentemente.  

Dessa forma, é de fundamental importância conhecer em detalhes, os efeitos 

do uso do ácido fosfórico 37% sobre as proteases dentinárias, além de compará-los 

com as demais concentrações utilizadas na literatura. Este é o primeiro trabalho que 

busca avaliar os efeitos das diferentes concentrações de ácido fosfórico sobre a 

atividade enzimática da dentina humana sadia. 

Alguns autores descreveram o efeito de ácidos sobre as características da 

matriz dentinária (Zhang et al., 1998; Agee et al., 2000; El Feninat et al., 2001). Para 

muitos deles o tempo de exposição da dentina ao ácido com pH em torno de 0.4 a 

0.9 durante o procedimento adesivo não causa alterações significativas na matriz 

(Zhang et al., 1998; El Feninat et al., 2001). Zhang et al. (1998) ao analisar a 

resistência à tração do colágeno desmineralizado com ácido fosfórico 37% não 

detectaram alterações significativas na resistência do colágeno, demonstrando que 

este não havia sofrido degradação.  

Mais recentemente, Mazzoni et al. (2006) detectaram uma queda acentuada 

na atividade enzimática de MMPs após o condicionamento de amostras de dentina 

com ácido fosfórico 10%. Pashley et al. (2004) também detectaram queda da 

atividade enzimática da dentina. Para Pashley et al. (2004) houve redução de 65% 

da atividade de enzimas da matriz dentinária após a desmineralização com ácido 

fosfórico 37% em comparação com a atividade intrínseca de dentina mineralizada. 
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Estes achados contradizem a teoria que explica a reativação das pró-enzimas pela 

acidificação do meio no qual estas proteases estão presentes e, portanto, estariam 

preservando o colágeno. A diminuição do pH seria a causa da reativação enzimática 

por mudanças na conformação do polipeptídio da enzima (Chaussain-Miller et al., 

2006). 

No presente estudo, a comparação dos efeitos das diferentes concentrações, 

com diferentes pH, de ácido fosfórico foi possível. Os resultados obtidos neste 

trabalho confrontam aqueles auferidos pelo estudo de Mazzoni et al. (2006). 

Diferentemente do que diz Mazzoni et al. (2006), a atividade da MMP-2 apresentou a 

maior taxa de atividade enzimática quando a dentina foi desmineralizada com ácido 

fosfórico 10% (pH=1.0), ou 1% (pH= 1.4). Quando o ácido fosfórico 37% (pH=0.4) foi 

utilizado a atividade enzimática da MMP-2 foi reduzida em 58% em relação aos 

valores medidos para o ácido fosfórico 10%. Os valores mensurados para atividade 

enzimática quando utilizado o AF1% e AF37% foram estatisticamente semelhantes. 

Em contrapartida, revalidamos os achados obtidos por Pashley et al. (2004), pois 

assim como no trabalho de Pashley et al 2004, o condicionamento do tecido 

dentinário com ácido fosfórico 37% reduziu sensivelmente a taxa de atividade 

enzimática neste estudo. 

Portanto, a acidificação do ambiente em que estão as formas inativas das 

metaloproteinases ou de outras enzimas nem sempre favorece sua reativação. O 

uso do ácido fosfórico 37%, cujo pH está em torno de 0.4, seria ácido o suficiente 

para desnaturar as enzimas da dentina, inativando-as e impedindo que a 

degradação do colágeno pudesse ocorrer (Mazzoni et al., 2006). Dessa maneira, o 

uso clínico do ácido fosfórico 37% poderia proteger a porção orgânica da camada 

híbrida, afinal houve uma diminuição estatisticamente significativa da atividade 

enzimática da MMP-2 quando do uso do ácido fosfórico 37% em relação ao AF10%.  

As imagens obtidas por microscopia confocal resultantes da realização da 

zimografia in situ ajudam a entender visualmente o que acontece com a atividade de 

proteases da dentina sob as diferentes condições de desmineralização. Assim como 

nos resultados obtidos pela zimografia convencional, o condicionamento da dentina 

com AF10% apresentou a maior taxa de atividade enzimática. Nas imagens é 

possível detectar que nessa condição há maior fluorescência o que significa que a 

gelatina aplicada sobre a fatia de dentina foi mais intensamente degradada pelas 
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enzimas dentinárias ali presentes. A degradação da gelatina libera o fluoróforo que 

emite a fluorescência verde captada pelo microscópio confocal. O uso do AF1% e 

AF37% apresentaram menor fluorescência, corroborando todos os resultados 

obtidos pelos demais testes. 

A quantificação dos valores de fluorescência comprova através do gráfico J 

da figura 5.11 que o condicionamento da dentina com AF37% diminui a ativação das 

proteases dentinárias em relação ao AF10%. Mazzoni et al. (2012) apresentam 

imagens de zimografia in situ demonstrando a atividade enzimática na camada 

híbrida formada com o uso de AF 35%. Nesta condição a acidez dos monômeros do 

sistema adesivo utilizado pode estar contribuindo para a reativação das enzimas. No 

entanto, nesta situação não é possível determinar se a atividade enzimática 

observada traz ou não maiores conseqüências ao colágeno exposto, justamente por 

não haver comparação com outras soluções desmineralizadoras. Nesse sentido, o 

estudo comparativo das concentrações de AF nos permite prever qual a gravidade 

do tratamento desmineralizador sobre a integridade do colágeno e sobre a 

durabilidade da interface adesiva ao longo do tempo. 

El Feninat et al. (2001) ao avaliarem a dentina desmineralizada com ácido 

fosfórico 37% por microscopia de força atômica não detectaram alterações na 

estrutura do colágeno, resultado este que corrobora os achados do presente estudo, 

uma vez que no presente estudo foi possível detectar menor concentração de HYP 

quando utilizado AF37% o que sugere menor degradação das fibrilas colágenas. El 

Feninat et al. (2001) afirmam ainda que a desmineralização da dentina com ácido 

fosfórico 37% por até 60 segundos é capaz de preservar a estrutura do colágeno. 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se imaginar que a possível 

desnaturação das MMPs e demais enzimas dentinárias ajudaria a explicar os 

achados de El Feninat et al (2001), já que quanto maior o tempo de 

desmineralização da dentina com ácido fosfórico 37%, maior seria a desnaturação 

das proteases ou mais proteases poderiam ser desnaturadas, contribuindo com a 

preservação do colágeno. Zhang et al. (1998) também notaram a manutenção das 

propriedades estruturais do colágeno após condicionamento da dentina com ácido 

fosfórico 37%, mais uma vez confirmando os resultados aqui estabelecidos. 

A concentração de cálcio avaliada neste trabalho contesta o conceito de que 

ácidos com altas concentrações utilizados por tempos menores promoveriam o 
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mesmo efeito desmineralizante sobre a dentina do que ácidos com baixas 

concentrações utilizados por tempos prolongados. As soluções com diferentes 

concentrações foram aplicadas por diferentes tempos, imaginando-se que poderia 

haver uma padronização da desmineralização. Quanto maior a concentração do 

ácido e, conseqüentemente, quanto menor o pH, menor foi o tempo utilizado para a 

desmineralização. Entretanto, embora houvesse uma compensação do tempo em 

relação à concentração do ácido, o efeito desmineralizante foi diferente para cada 

solução. Soluções mais concentradas desmineralizaram mais a dentina, liberando 

maior concentração de cálcio.  

Quando o ácido fosfórico foi utilizado na concentração de 37%, maior foi a 

quantidade de cálcio liberado das moléculas de hidroxiapatita, portanto, maior deve 

ter sido a quantidade de colágeno exposto pela desmineralização. 

Conseqüentemente, mais profundamente o substrato dentinário teria sido 

desmineralizado se o condicionamento ácido tivesse sido realizado clinicamente, 

dificultando a infiltração dos sistemas adesivos. Nessa condição, embora tenha 

havido a maior taxa de desmineralização e, portanto, de exposição do colágeno, a 

matriz orgânica deve ter se mantido preservada. A manutenção da integridade das 

fibrilas de colágeno pode ser sugerida pela mensuração da concentração de HYP. 

Embora, mais colágeno tenha sido exposto, ou seja, ficado livre do conteúdo 

mineral, menor foi a concentração de HYP mensurada o que comprova a menor taxa 

de degradação do colágeno. 

O teste de correlação realizado entre essas duas variáveis, ou seja, 

concentração de Ca e de HYP liberados pela desmineralização da dentina, confirma 

a existência de uma relação inversamente proporcional entre elas. Quanto maior a 

concentração de Ca liberado, menor foi a concentração de HYP detectada. A maior 

concentração de Ca liberado ocorreu com a utilização do AF37%, exatamente o 

grupo experimental em que a menor concentração de HYP foi detectada. 

Estes resultados se somam àqueles obtidos pela avaliação da atividade 

enzimática por zimografia ou zimografia in situ. Quando o ácido fosfórico 37% foi 

utilizado para a desmineralização houve diminuição da atividade enzimática de 

MMP-2 na zimografia e menor atividade inespecífica na zimografia in situ o que 

confirma o fato de ter havido menor liberação de HYP. 
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Em contrapartida, quando o ácido fosfórico foi utilizado na concentração de 

10%, a quantidade de hidroxiprolina liberada foi estatisticamente maior, embora a 

desmineralização tenha sido menor em relação ao ácido fosfórico 37%. 

Corroborando este achado, a atividade de MMP-2 apresentou a maior taxa quando o 

ácido fosfórico 10% foi utilizado.  Portanto, é possível concluir que a capacidade de 

desmineralização do ácido fosfórico não é proporcional à degradação do colágeno 

exposto. 

O gráfico da figura 5.9 que demonstra uma correlação positiva entre atividade 

de MMP-2 e a concentração de HYP liberada revela um comportamento diretamente 

proporcional entre essas duas variáveis, ou seja, quanto maior a atividade da MMP-

2, maior foi a concentração de HYP liberada. Este achado confirma o 

comportamento enzimático esperado em relação à degradação do colágeno, isto 

quer dizer que quando existem condições favoráveis à atividade das enzimas elas 

podem exercer seu papel fisiológico de forma intensa e, portanto, maior será a 

degradação de seu substrato, com conseqüente aumento da concentração de HYP 

liberada. O que podemos concluir a partir daí é que o uso clínico do ácido fosfórico 

37% pode não criar as condições mais favoráveis à atividade proteolítica das MMPs 

e que o uso do AF10% poderia propiciar as melhores condições para que este 

fenômeno pudesse ser observado. 

A mensuração da quantidade de HYP liberada, conseqüência da degradação 

do colágeno por ação das proteases, vem corroborar com a interpretação de que 

pode estar havendo desnaturação das proteases desmineralizadas quando utilizado 

o ácido fosfórico 37%. A desnaturação das enzimas da dentina impediria a 

degradação do colágeno exposto, diminuindo a concentração de HYP liberada. Por 

outro lado, o uso do ácido fosfórico 10% por permitir o aumento da atividade da 

MMP-2, aumentou a degradação do colágeno exposto, mesmo sem ter conseguido 

alcançar a maior taxa de desmineralização. Logo, mesmo não tendo a maior 

quantidade de colágeno exposto, a ação enzimática da MMP-2 e de demais enzimas 

mostrou-se mais eficiente quando o AF10% foi utilizado. Diante desta constatação 

pode-se imaginar que os adesivos autocondicionantes, cuja concentração está mais 

próxima do AF10%, poderiam desencadear a ativação de proteases da dentina de 

forma mais efetiva do que quando utilizados os sistemas adesivos convencionais 

que utilizam o ácido fosfórico 37% como primeiro passo da técnica adesiva. Para 
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que seja possível constatar esta possível grande desvantagem destes sistemas 

novos estudos devem ser realizados. 

Com os resultados obtidos pela análise espectrofotométrica de cálcio e de 

hidroxiprolina foi possível estimar o porcentual de degradação do colágeno em cada 

uma das três condições experimentais estudadas. Essa estimativa foi realizada com 

base nos valores, em porcentagem, estabelecidos pela ciência para a quantificação 

dos constituintes do tecido dentinário. Esse cálculo confirma as hipóteses levantadas 

por este estudo. Foi possível calcular a porcentagem de desmineralização das 

amostras de dentina tendo como base a mensuração do cálcio liberado pelos grupos 

experimentais e levando em consideração a quantidade de cálcio que teria sido 

liberado caso cem por cento da dentina tivesse sido desmineralizada. O ácido 

fosfórico 37% apresentou a maior taxa de desmineralização em porcentagem. 

A quantidade, em µg, de colágeno liberado pela desmineralização também 

pode ser estimada, e mais uma vez os cálculos confirmam os resultados obtidos. Por 

ter a maior porcentagem de desmineralização, o grupo em que foi utilizado o ácido 

fosfórico 37% apresentou a maior quantidade de colágeno exposto (Tabela 5.7), em 

contrapartida, o grupo em que foi utilizado o ácido fosfórico 1%, por ter a menor taxa 

de desmineralização apresentou a menor quantidade de colágeno exposto (Tabela 

5.7). A radiografia do pó de dentina apresentada no apêndice A pode ser observada 

para a comprovação da capacidade de desmineralização apresentada pelas três 

diferentes soluções desmineralizantes. É possível ainda comparar radiograficamente 

os grupos experimentais com a dentina mineralizada. 

Levando em consideração a quantidade de HYP liberada pelos grupos em 

função do peso inicial de dentina (40 mg) utilizado para a análise do conteúdo de 

hidroxiprolina e a porcentagem de desmineralização calculada, foi possível confirmar 

que o grupo em que houve a menor taxa de atividade de MMP-2, ou seja, AF 37%, 

apresentou a menor porcentagem de degradação do colágeno exposto (0,68%), 

mesmo tendo a maior quantidade de colágeno exposto. Em contrapartida, o grupo 

em que a taxa de atividade da MMP-2 foi maior, ou seja, o AF 10% houve a maior 

porcentagem de degradação do colágeno exposto (20,13%) (Tabela 5.7). 

Entre as metaloproteinases já identificadas na dentina humana, destacam-se 

as MMP-2 e MMP-9 que possuem atividade gelatinolítica (Chaussain-Miller et al., 

2006). A análise dos zimogramas realizados neste estudo, demonstrou a atividade 
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de uma enzima localizada na altura dos 72 KDa em todos os substratos avaliados. A 

identidade imunológica desta enzima (MMP-2) foi confirmada através de 

immunoblotting com anticorpo específico anti-MMP-2. Embora tenha sido detectada 

por zimografia e imunohistoquímica em dentina (Mazzoni et al., 2007, 2009), a 

atividade da MMP-9, não foi detectada nos zimogramas aqui analisados, assim 

como no trabalho realizado por De Munck et al. (2009). O immunoblotting com 

anticorpo anti-MMP-9 também não confirmou a presença desta enzima nas 

radiografias reveladas pelo presente estudo. De Munck et al. (2009) acreditam que o 

procedimento adesivo nem sempre libera ou ativa todas as MMPs. De fato, o 

condicionamento ácido pode causar a desnaturação de enzimas antes que estas 

possam exercer sua atividade. Isto pode estar acontecendo com a MMP-9, 

independentemente da concentração ou pH do ácido fosfórico utilizado. A mistura do 

pó de dentina com a substância ácida é capaz de liberar enzimas, no entanto, o 

contato direto do ácido com a enzima pode destruí-la, ou melhor, desnaturá-la (De 

Munck et al., 2009). A MMP-9 pode ser mais suscetível a essa destruição em 

relação à MMP-2 e desta forma, desnatura em qualquer uma das concentrações de 

ácido fosfórico, bastando apenas estar em contato com a acidez do meio. 

Diante dos resultados apresentados neste trabalho pode-se concluir que o 

uso do condicionamento ácido da forma como ele é feito atualmente na prática 

clínica (condicionamento com ácido fosfórico 37%) pode minimizar os efeitos 

degradantes do baixo pH sobre o colágeno dentinário. Em contrapartida, estudos 

realizados com pó de dentina que utilizam concentrações menores de ácido fosfórico 

(1% ou 10%) podem estar sobreestimando a atividade das MMPs sobre as fibrilas 

de colágeno em relação ao que de fato acontece durante o procedimento clínico.  

De qualquer forma, mesmo tendo sido detectada menor atividade da MMP-2 

quando utilizado o ácido fosfórico 37% e, conseqüentemente, menor degradação do 

colágeno exposto é importante que se faça o uso de inibidores inespecíficos da 

atividade enzimática, como a clorexidina, durante o procedimento adesivo. Estudos 

demonstram que mesmo em baixas concentrações, a clorexidina tem se mostrado 

eficiente na manutenção dos valores de resistência adesiva ao longo do tempo 

(Loguercio et al., 2009; Stanislawczuk et al., 2011). Sabe-se que os monômeros dos 

sistemas adesivos por sua característica ácida podem reativar outras MMPs 

(Mazzoni et al., 2006) ou catepsinas que por ventura não tenham sido ativadas 
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durante o condicionamento ácido. Essas outras enzimas expostas pela 

desmineralização provocada pelo condicionamento ácido, mas ativadas pelos 

sistemas adesivos podem degradar o colágeno mantido intacto pela desnaturação 

das proteases após aplicação do ácido fosfórico 37%. Esta concentração do ácido 

fosfórico demonstrou ser capaz de desmineralizar a dentina em maior porcentagem 

e de expor maior quantidade de colágeno que pode então, se tornar suscetível à 

degradação enzimática iniciada pelos monômeros resinosos dos sistemas adesivos.  

Vale ainda ressaltar que outros estudos devem ser desenvolvidos para que as 

condições de ativação das enzimas endógenas da dentina pelos sistemas adesivos 

possam ser melhor compreendidas. Esta constatação se faz pertinente, justamente 

pelo fato de que estudos que mapeiem a ativação de enzimas em cada etapa do 

procedimento adesivo da forma como ele é realizado clinicamente ainda não foram 

realizados, assim como as diferentes concentrações de ácido fosfórico também 

ainda não tinham sido testadas. 
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7 CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos por esta investigação podemos afirmar que as 

hipóteses nulas inicialmente propostas foram rejeitadas. 

 

1) As diferentes concentrações das soluções de ácido fosfórico induzem 

diferentes respostas na atividade gelatinolítica da MMP-2. Amostras de 

dentina tratadas AF10% apresentaram maior taxa de atividade enzimática 

em relação àquela obtida pelo tratamento da dentina com AF37%, cuja 

atividade foi sensivelmente reduzida. O uso do AF1% apresentou valores 

de atividade enzimática estatisticamente semelhantes aos demais grupos. 

A atividade enzimática da MMP-9 não foi detectada. 

 

2) Foi possível identificar imunologicamente através da utilização de 

anticorpo específico (anti-MMP-2 e anti-MMP-9) a metaloproteinase-2 

extraída pelo protocolo de desmineralização com ácido fosfórico. MMP-2 

com 72KDa foi identificada nos controles e nas amostras de extratos de 

dentina. MMP-9 com 95KDa  foi identificada apenas nos controles 

(enzimas recombinantes). 

 

3) A solubilização do colágeno exposto pela desmineralização do tecido 

dentinário é dependente da concentração da solução de ácido fosfórico 

empregada. Quando a dentina foi desmineralizada com AF10% houve a 

maior degradação do colágeno exposto (20,13%). Com a utilização de 

AF1% a porcentagem de degradação do colágeno exposto foi 

intermediária (11,34%). E quando foi utilizado AF37%, houve uma redução 

significativa (0,68%) da taxa de degradação do colágeno exposto pela 

desmineralização da dentina. 

 

A análise dos resultados e a rejeição das hipóteses nulas sugeridas 

inicialmente nos permite ainda concluir, que a aplicação clínica do AF37% pode 

estar protegendo a interface adesiva ao invés de induzir sua degradação como se 
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imaginava até então. A acidificação do meio pode realmente reativar 

metaloproteinases da matriz dentinária, mas ao mesmo tempo, pode inativá-las por 

desnaturação. 

O emprego de soluções de ácido fosfórico com concentrações menores do 

que aquelas utilizadas clinicamente, ou seja, AF1% ou AF10%, utilizadas em 

estudos publicados na literatura podem estar sobreestimando a influência do 

condicionamento ácido realizado clinicamente ou até mesmo sobreestimando a 

influência dos sistemas adesivos na ativação de proteases da dentina, uma vez que 

a atividade enzimática da dentina mensurada após a aplicação dos sistemas 

adesivos pode ter sido iniciada com a utilização de concentrações mais baixas de 

ácido fosfórico (AF1% ou AF10%) que causam maior atividade proteolítica em 

relação à concentração do AF utilizado clinicamente. 
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APÊNDICE A – Avaliação radiográfica do grau de desmineralização do pó de dentina após        
aplicação das soluções de ácido fosfórico 

 
M: Dentina Mineralizada, AF1%: dentina desmineralizada com ácido 

fosfórico 1%, AF10%: dentina desmineralizada com ácido fosfórico 10%, 

AF37%: dentina desmineralizada com ácido fosfórico 37%. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


