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RESUMO
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da quitosana nas concentrações de 2,5% e 5,0%
na molhabilidade da dentina erodida. 104 espécimes de dentina bovina (7,0x7,0x2,5) foram
planificados e polidos, e para o desafio erosivo os espécimes foram imersos em 20mL de
ácido cítrico (pH=3.2) sob agitação durante

2h. Os espécimes foram divididos

aleatoriamente de acordo com o substrato dentinário: hígido e erodido e subdivididos em 4
grupos (n=10): sem reumidificação (controle), ácido acético a 1%,

quitosana a 2,5% e

quitosana a 5,0%. Em seguida, uma gota do sistema adesivo Single Bond 2 (3M) foi
depositada sobre a superfície de cada espécime. Os ângulos de contato entre a superfície
de dentina e o adesivo foram mensurados por meio de um goniômetro. Os outros 24
espécimes foram submetidos à análise da superfície por meio MEV. Os testes estatísticos
utilizados foram o teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e análise de variância
(ANOVA) (p>0,05).

Não foram encontradas diferenças entre os ângulos de contato

produzidos na dentina erodida reumidificada com quitosana nas concentrações de 2,5% e
5,0%.

A solução de quitosana, independente de sua concentração, não influenciou na

molhabilidade da dentina erodida. Através de análise em MEV, verificou-se que houve
deposição de partículas de quitosana sobre a superfície e no interior dos túbulos dentinários.
Palavras-chave: Dentina erodida, Quitosana, Molhabilidade, Ângulo de contato.

Abstract

URURAHY, M.S.L. Wettability of Chitosan Treated Eroded Dentin and Analysis
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Paulo; 2015.

ABSTRACT
The aim of this study to assess the effect of chitosan, in concentrations of 2.5% and 5.0%, on
the eroded dentin wettability, followed by analysis of surface morphology by SEM.

104

bovine dentin slabs were ground, polished and then immersed in 20mL of citric acid (pH =
3.2) under continuous stirring for 2h. Specimens were randomly divided according to the
dentin substrate: sound and eroded, and then, subdivided into 4 groups (n=10): without
rewetting (control), 1% acetic acid, 2.5% chitosan and 5.0% chitosan. Then, a drop of the
adhesive system Single Bond 2 (3M) was deposited onto surface of each specimen. The
contact angle between dentin surface and the adhesive system was measured by using a
goniometer. The other 24 specimens were subjected to analysis under SEM. Statistical
analysis was performed using the normality test (Kolmogorov-Smirnov) and Analysis of
Variance (ANOVA) (p> 0.05). No differences were found between the angles produced on
the eroded dentin re-rewetting with chitosan in the concentrations of 2.5% and 5%. The
chitosan solution, regardless of the concentration used, did not influence of the eroded dentin
wettability. Through SEM analysis, it was found particles of chitosan deposited on the
surface and within the dentinal tubules.
Key-words: eroded dentin, chitosan, wettability, contact angle
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INTRODUÇÃO
A erosão dental ocorre devido ao contato prolongado dos tecidos dentais
com substâncias ácidas provenientes de fontes intrísecas ou extrísecas (Imfeld,
1996; Lussi&Hellwig, 2006), sem o envolvimento de bactérias (Grippo et al 2004).
Clinicamente, este processo caracteriza-se pela perda progressiva e irreversível de
estrutura dental levando a desmineralização (Addy&Shellis et al., 2006) dos tecidos,
que dependendo do grau de severidade das lesões, pode resultar em
hipersensibilidade dental (Barbour et al. 2011), com conseguinte redução de sua
microdureza superficial ( Lussi et al 2006) por aumento de sua permeabilidade ( Prati
et al., 2003) com a remoção de smea rplug e dissolução da dentina peritubular, o
que pode desencadear sintomatologia dolorosa (Prati et al., 2003), bem como,
danos funcionais e estéticos.
Os tecidos dentais apresentam composições distintas, o que faz com que os
agentes erosivos tenham diferentes efeitos sobre o esmalte e a dentina (Shelliset al.,
2010). O esmalte é composto por mineral (85% em volume), na forma de cristais de
hidroxiapatita ou fluorapatita, organizados em prismas, e a dentina possui
componente inorgânico (47% de apatita), orgânico (33% de colágeno) e água (20%)
(Magalhães et al., 2009). Inicialmente, o processo erosivo ocorre de maneira
semelhante no esmalte e na dentina, até o momento no qual as fibras colágenas
tornam-se expostas, com posterior redução da erosão no tecido dentinário. As fibras
colágenas atuam como uma barreira mecânica à perda mineral, além de possuírem
capacidade tampão (Kleteret al., 1994; Haraet al., 2005).
A erosão no substrato dentinário é caracterizada por diferenças na
resistência ácida, quando se compara a dentina peritubular com a intertubular. A
dentina peritubular é totalmente dissolvida o que causa aumento do diâmetro dos
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túbulos dentinários (Meurmanet al., 1991; ten Cate, 1996; Ganss et al., 2009) e
conseqüentemente, a permeabilidade (Prati et al., 2003), enquanto a dentina
intertubular apresenta maior rugosidade e porosidade (Meurman et al.,1991; ten
Cate, 1996). Alguns estudos (Gansset al.,2004;Ganss et al.,2007; Ganss et al.,2009;
Barbour et al.,2011; Lussi et al.,2011) sugerem que a erosão da dentina vai
reduzindo na medida em que a quantidade de colágeno desmineralizado aumenta.
Pressupõe-se que essa matriz orgânica exposta age como uma membrana protetora
com capacidade tampão suficiente para reduzir a desmineralização e retardar a
perda de minerais e a difusão de íons H+ para regiões mais profundas da dentina.
Estas características histológicas indicam que o conteúdo orgânico da dentina pode
exercer um papel importante na progressão da erosão,uma vez que após a ação do
ácido, ocorre uma perda de volume na dentina mais lenta, quando comparada com a
porção inorgânica da estrutura dental.
Além da dissolução mineral, a degradação enzimática do colágeno (Ganss
et al 2004; Schlueter et al 2010) pode interferir na qualidade da rede de colágeno
(Sabatini et al., 2014) o que reflete diretamente no sucesso das restaurações com
compósito, que são preferíveis por se basearem em abordagens minimamente
invasivas (Atin&Wegehaupt, 2014), além de não serem

solúveis em ácido

(Milosevic, 1996). A dentina apresenta as MMPs ,que são uma classe de
colagenases zinco e cálcio-dependentes que tem como função regular o
metabolismo dos tecidos que contém colágeno (Chaussain-Miller et al.,2006) e
que,conseqüentemente são capazes de degradar a matriz orgânica de dentina após
a desmineralização (Pashley et al.,2004) seja ela causada por processo carioso ou
por ação de ácidos envolvidos no processo restaurador, sendo que sua ação sobre
fibrilas de colágeno expostas na união resina-dentina é atualmente reconhecida
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como um importante mecanismo de degradação dessas interfaces (Brackett et
al.,2007;Heblinget al.,2005).
A utilização de biopolímeros,como a quitosana,para aumentar o número de
ligações cruzadas entre as fibras de colágeno e neutralizar as metaloproteinases da
matrix (MMPs),pela capacidade de reforçar (Profeta et al.,2012;Fawzy et al.,2013) e
estabilizar (Bredan-Russo et al.,2007;Sherestha et al.,2011) o colágeno da dentina,
uma vez que esse biopolímero é capaz de produzir em matrizes protéicas,como as
das

fibras

colágenas,

arranjos

microfibrilares

(Majeti&

Kumar,2000)

com

propriedades mecânicas superiores (Dash et al.,2011) melhorando a assim
qualidade e longevidade das restaurações adesivas.
O uso de inibidores de MMPs, portanto, tem sido aceito com estratégia
eficaz para melhorar a longevidade das restaurações adesivas (Carrilho et al.,2007;
Loguércio et al., 2009; ;Breschi et al., 2010; Osório et al.,2011) e como possível
mecanismo que conduz a uma redução da perda de dentina durante desafios
erosivos (Magalhães et al.,2009; Buzalaf et al.,2012).
A quitosana é um biopolímero com uma estrutura química única formando
um policátion linear, com elevada densidade de carga e de grupos reativos assim
como inúmeras ligações de hidrogênio (Kumaret al.,2000). É primariamente
produzida da quitina que existe abundantemente na natureza como componente
estrutural do exoesqueleto de artrópodes (incluindo crustáceos e insetos),
diatomáceas, algas e paredes celulares de alguns fungos. Estruturalmente a quitina
é um mucopolissacarídeo linear e insolúvel em água, estrutura essa muito
semelhante à da celulose onde o grupo hidroxila (-OH) da posição C2 é substituído
pela acetamida (-NHCOCH3) (Kumar et al.,2000). A extração da quitina envolve a
remoção ácida do carbonato de cálcio (desmineralização) e a desproteinização em
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solução básica quente (normalmente hidróxido de Na ou K (Kumar, 2000). A quitina
é pouco solúvel e pouco reativa. A sua estrutura pode ser modificada por remoção
dos grupos acetila que se encontram ligados a radicais amina na posição C2 do anel
de glucano por hidrólise química produzindo um derivado desacetilado. Quando a
fração de grupos amina acetilados é reduzida para 35-40%, co-polímero resultante é
denominado de quitosana; que é então caracterizada pelo seu peso molecular (MW )
e grau de acetilação (DA). A quitosana é uma base fraca insolúvel em água; sendo
que a sua solubilidade dependente da sua origem biológica, peso molecular e grau
de acetilação e isso afeta diretamente as suas aplicações. A quitosana apresenta
propriedades de biocompatibilidade, biodegradabilidade, bioadesão e atoxicidade no
corpo humano (AKncbay H et al 2007).
Sabe-se que a eficiência de um agente quelante depende de vários fatores
(tempo de aplicação, pH, concentração da solução e quantidade da solução). A
relação entre a concentração do agente quelante (Calt,2002;Hulsmannet al., 2003) e
o tempo de aplicação parece ser importante uma vez que as soluções de elevadas
concentrações aplicadas durante um longo período de tempo promovem rugosidade
na superfície da dentina.
A solubilidade da quitosana depende da distribuição dos grupos amino livres
e N-acetila. Ela é normalmente insolúvel em meios neutros e básicos, enquanto que
pode ser dissolvida em meios ácidos diluídos. Em tais condições os grupos amino
livres são protonados e a molécula se torna solúvel. Quanto maior a quantidade
desses grupos, maior o numero de interações eletrostáticas repulsivas entre as
cadeias e também maior a solvatação em água (Santos et al.,2003).
Diante da possibilidade de reumidificar a superfície da dentina erodida com
solução de quitosana, torna-se importante mensurar os ângulos de contato e a
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influência desta solução na molhabilidade da dentina erodida. A molhabilidade é
fortemente dependente da rugosidade, composição química e estado de hidratação
e pode ser influenciada pela densidade numérica dos túbulos dentinários.Tanto a
molhabilidade como a profundidade de infiltração adesiva possui um importante
papel na qualidade e na durabilidade da interface resina-dentina.

Proposição
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PROPOSIÇÃO
O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da quitosana nas
concentrações de 2,5% e 5,0% na molhabilidade da dentina erodida por meio de
medidas de ângulo de contato e análise morfológica da superfície da dentina por
meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Material e Método
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MATERIAL E MÉTODO
Delineamento experimental
Os fatores em estudo foram substrato dentinário, (hígido e erodido) e a
reumidificação da superfície ( ácido acético a 1%, quitosana a 2,5% e quitosana a
5,0%) Os espécimes do grupo controle não receberam a reumidificação com
quitosana. A amostra do experimento foi composta por 104 incisivos bovinos
divididos aleatoriamente em 8 grupos. O delineamento foi realizado em blocos
completos casualizados. A variável de resposta quantitativa foi mensuração do
ângulo de contato ( n=10) formado entre a dentina e o sistema adesivo e a variável
qualitativa foi realizada através da análise da morfologia da superfície (n=3) por meio
de microscopia eletrônica de varredura . O desenho experimental do estudo está
representado pela (Figura 1).

Figura 1. Delineamento experimental do estudo.
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Seleção dos dentes
Incisivos bovinos conservados em solução de timol 0,1% a 9°C foram
lavados em água corrente por 24 horas para eliminação dos resíduos de timol e
examinados macroscopicamente com auxílio de lupa estereoscópica (Leica
Microsystems, Wetzlar, Alemanha) em aumento de 20 x. Foram selecionados para
este estudo 104 incisivos que não apresentassem linhas de fratura ou fissuras
profundas na coroa.

Preparo da amostra
Os dentes foram seccionados transversalmente na junção amelocementária
para separar as coroas das raízes, utilizando disco diamantado (série 15HC 114244,Buehler, Illinois, EUA) montado em máquina de corte (Isomet 1000; Buehler,
Alemanha). Posteriormente, as coroas dentais foram seccionadas no sentido
mésiodistal a fim de obter duas hemi-secções (vestibular e palatina) de cada coroa.
A partir da hemi-secção vestibular foi obtido 1 fragmento de 7 x 7 x 2,5mm de
dentina.
Os fragmentos foram fixados em matrizes de teflon utilizando-se cera
fundida (Kota Indústria e Comércio Ltda, SP, Brasil) com a superfície do esmalte
voltada para baixo. Em seguida, as superfícies de dentina foram polidas em
politrizArotec APL-4 (Arotec S/A Ind. Com, SP, Brasil) refrigerada à água com lixas
d’agua com granulação de #180 a #320 com a finalidade de remover excessos
laterais e acertar o tamanho dos fragmentos, em seguida, para o polimento das
superfícies de dentina foi realizado com lixa de granulação #1200 (Hermes
AbrasivesLtd., VA, EUA) por 10 segundos, a fim de planificar a superfície de dentina
de cada espécime. Por fim, os espécimes foram polidos com pasta de alumina 0.3µm (Arotec S/A Ind. Com., SP, Brasil) em feltro polidor (ATM, Altenkirchen,
Alemanha) por 5 segundos.
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Formação das lesões de erosão
Para induzir a formação das lesões de erosão, foi utilizado protocolo
estabelecido por Vanuspong et al., 2002. Cada espécime de dentina foi imerso em
20 mL de ácido cítrico 0.3% (pH=3.2) individualmente e colocados na mesa
agitadora (CIENTEC-CT155) na qual permaneceram sob agitação constante, numa
velocidade de 50rpm, por um período de 2 horas. Após esse período, os espécimes
foram lavados com água destilada e armazenados individualmente em ependdorffs
contendo saliva artificial por 24 horas em estufa a 37ºC. A saliva artificial foi
composta por metilparabeno (2,0 g), carboximetilcelulose de sódio (10,0 g), KCl
(0,625 g), MgCl 2.6H2O (0,059 g), CaCl2.2H2O (0,166 g), K2HPO4 (0,804 g), e
KH2PO4 (0,326 g) em 1000 mL de água destilada, conforme protocolo descrito por
McKnight-Hanes e Whitford e modificada por Amaechi et al. 1999.

Figura 2. Representação esquemática da metodologia empregada.
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Tratamento da superfície de dentina
O ácido fosfórico a 35% (Ultra-EtchUltradent, São Paulo, Brasil) foi aplicado
em todos os espécimes de dentina por 15 segundos, seguido de lavagem abundante
com água destilada (10 seg) e secagem com papel absorvente.
Para os espécimes que receberam a reidratação da dentina, este
procedimento foi realizado com solução de quitosana a 2,5% e 5,0% (Arnaud et al
2010). Para o preparo da solução de quitosana foram pesadas 2,5 grams de
quitosana (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) para obtenção da solução de
quitosana 2,5% e 5,0 gramas para obtenção da solução de quitosana de 5,0%; de
baixo peso molecular (75-85% de desacetilação) (Chunget al., 2014) em balança
analítica (Bel Equipamentos Analíticos LTDA, SP, Brasil), a qual foi adicionada
lentamente a 100 mL de solução de ácido acético 1%, sob agitação magnética
(Marconi Equip. Lab. Ltda, Piracicaba, SP, Brasil) durante 20 min de agitação (tempo
suficiente para solubilizar o polissacarídeo), sendo esta filtrada após este período
(filtro Millex GV, poro 0,22µm). A fim de evitar a agregação das partículas e elevar o
pH da solução, foi adicionado 1 mol/L de solução NaOH (Daoodet al., 2013; Fawzyet
al., 2013).
Para aplicação de solução quitosana foi empregada uma seringa de vidro
com 0,5ml da solução, a qual permaneceu sobre a superfície durante 1 min (Arnaud
et al 2010), seguida por lavagem com seringa tríplice por 5 segundos.

Análise da molhabilidade superficial da dentina erodida
A molhabilidade superficial da dentina foi determinada pela medição do
ângulo de contato (θ) pelo método da gota séssil, utilizando-se um goniômetro
(Optical Contacte Ângulo Measurements (OCA20 Data Physics IInstruments GmbH
Wurttemberg, Alemanha). Cada espécime foi posicionado sobre uma plataforma
móvel com parafusos de nivelamento. Em seguida, uma gota de aproximadamente
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20L do adesivo (Single Bond Universal, 3M Deutschland, Alemanha) foi dispensada
sobre o espécime. Por meio de um sistema de iluminação com lâmpada de
tungestênio e uma câmera CCD(Dispositivo de Carga Acoplada) , a imagem da gota
sobre a superfície dentinária foi captada por um período de 2 minutos, em intervalos
de 1 ms. Um microcomputador processou a imagem da gota, e a tangente formada
entre a gota e a superfície foi ajustada para determinação dos valores de (θ) com
auxílio do software SCA20. Os valores de (θ) foram analisados por meio de um
programa específico, como média de (θ)no equilíbrio.Todos os procedimentos
envolvendo a mensuração de (θ) foram realizados em ambiente fechado e em
temperatura ambiente controlada de 25° (Figura 3).

Figura 2. Esquema representativo da medida do ângulo de contato. gota do adesivo dispensada
sobre a superfície de dentina (DE); ângulo de contato formado entre a gota do adesivo e a dentina.

Análise Estatística
Os valores de (θ) foram submetidos ao teste de normalidade, por meio do
teste de Kolmogorov-Smirnov com o nível de significância de 5,0%, e os dados
apresentaram-se normal e homogêneo. Sendo assim, os dados experimentais foram
analisados estatisticamente por ANOVA (paramétrico) para averiguar se a solução
de

quitosana,

independente de

sua

concentração,

poderia influenciar na

molhabilidade da dentina erodida. O teste de DUNCAN (p≤ 0,05) foi utilizado para
múltiplas comparações. A análise estatística foi realizada com o auxílio do software
SPSS para Windows,versão 12.0 SPSS Inc.,Chicago,IL, USA.
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Preparo dos espécimes para Microscopia Eletrônica de Varredura
Os fragmentos (n=3) foram colocados nos frascos de Eppendorff com água
destilada e foram preparados de acordo com o seguinte protocolo: limpeza em ultrasom (UltrasonicCleaner T-1449-D, Odontobrás, Ribeirão Preto, SP, Brasil) por 10
minutos; secagem com papel absorvente; aplicação de gel de EDTA por 30
segundos; imersão em solução de glutaraldeído a 2,5% tamponado com solução de
cacodilato de 9 sódio AA 0,1M com pH 7,4 (Merck KGaA. Darmstadt, D-64293,
Alemanha) em temperatura de 4ºC por 12 horas; lavagem com água destilada por 3
minutos, seguida de imersão em água destilada por 1 hora, com trocas a cada 20
minutos; desidratação em graus ascendentes de etanol (Labsynth Ltda., Diadema,
SP, Brasil): 25% (20 min), 50% (20 min), 75% (20 min), 95% (30 min), 100% (60
min). Após a desidratação, os espécimes serão imersos em solução de HMDS
(Merck KgaA, Darmstadt, D-64293, Alemanha) por 10 minutos para secagem
química. Todos esses procedimentos foram realizados no interior de uma capela.
Depois da secagem, os corpos-de-prova foramfixos em stubs com fita dupla-face de
carbono e a cobertura com ouro realizada em aparelho de metalização a vácuo
(SDC 050, Bal-Tec AG, FL9496, Balzers, Liechtenstein).
Os espécimes foram levados ao microscópio eletrônico de (JSM-6610LV,
JEOL,

Peabody,

MA, USA)

pertencente

ao

Laboratório

Multi-Usuários

da

Microscopia Eletrônica do Departamento de Biologia Celular e Molecular da
Faculdade de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto. Foi realizada a varredura
de toda a superfície do espécime e, em seguida fotografada a área mais
representativa de cada grupo em diferentes aumentos. A análise de microscopia
eletrônica de varredura foi utilizada qualitativamente.

Resultados
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RESULTADOS
Os valores das médias (desvio padrão) e comparações estatísticas dos
ângulos de contato após a reumidificação do substrato dentinário com quitosana,
nas diferentes concentrações, estão representadas na Tabela 1.

Tabela 1. Médias e desvios padrão do menor ângulo de contato (Ɵ), apresentado por cada grupo.
SUBSTRATO DENTINÁRIO
REUMIDIFICAÇÃO
HÍGIDA

ERODIDA
ab

30,26±6,0

ab

32,26±9,28

a

30,68±5,67

ab

ab

29,22±8,93

ab

Sem reumidificação

29,51 ±7,70

Ácido acético

24,41±8,45

Quitosana a 2,5%

23,34±4,56

Quitosana a 5,0%

26,29±11,44

ab

b

Letras semelhantes indicam similaridade estatística.

A ANOVA revelou que não houve interação significativa entre reumidificação
e a condição do substrato dentinário (p>0,05). A reumidificação com solução de
quitosana, independente da concentração, não influenciou no ângulo de contato
entre o substrato dentinário e o sistema adesivo (p>0,05). As médias do menor
ângulo de contato variaram entre 23,43, para dentina hígida reumidecida com
solução de quitosana a 2,5% até 32,26 graus para a dentina erodida reumidecida
com ácido acético a 1%.
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Figura 3. Fotomicrografias da dentina hígida após os diferentes tratamentos
realizados: A) sem reumidificação (controle); B. Ácido acético a 1%; C.
Quitosana a 2,5%; D. Quitosana a 5,0%. Setas indicam presença de
partículas de quitosana depositadas na abertura dos túbulos (imagens em
destaque representam a região em aumento de 5000x).

Figura 4. Fotomicrografias da dentina erodida após os diferentes tratamentos
realizados: A) sem reumidificação (controle); B. Ácido acético a 1%; C.
Quitosana a 2,5%; D. Quitosana a 5,0%. Setas indicam presença de partículas
de quitosana depositadas na abertura dos túbulos (imagens em destaque
representam a região em aumento de 5000x).
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Na Figura 3, as imagens de microscopia eletrônica de varredura
representam as amostras de dentina hígida, nos diferentes grupos. Imagem A
mostra a superfície desmineralizada, após condicionamento com ácido fosfórico a
35%. Na imagem B, pode ser visto um padrão de desmineralização semelhante ao
observado em A, promovido pela aplicação do ácido acético a 1% (veículo de
diluição da quitosana). A aplicação de solução de quitosana a 2,5% e 5,0%
proporcionou deposição de partículas de quitosana na superfície e no interior dos
túbulos dentinários (Imagens C e D).
Na Figura 4, as imagens de microscopia eletrônica de varredura
representam as amostras de dentina erodida, nos diferentes grupos. Imagem A
mostra a superfície desmineralizada, após condicionamento ácido com ácido
fosfórico a 35%, apresentando remoção da smear layer, com túbulos dentinários
abertos. Na imagem B, verifica-se uma superfície homogênea, com matriz orgânica
desmineralizada, sem smear layer e com túbulos dentinários abertos. A dentina
peritubular apresentou-se completamente desmineralizada e a dentina intertubular
exibiu um aspecto poroso com rugosidade e exposição de fibrilas de colágeno, um
padrão de desmineralização semelhante ao da imagem A, porém com aumento de
exposição das fibras de colágeno. Na imagem C, verifica-se a presença de
partículas de quitosana tanto na superfície quanto no interior dos túbulos dentinários.
Na imagem D, houve deposição de quitosana predominantemente no interior dos
túbulos dentinários.

Discussão
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DISCUSSÃO
O emprego de solução de quitosana na dentina tem apresentado resultados
favoráveis em relação remineralização (Del Carpio-Perochena et al., 2015), propiciando a
formação de uma camada de fosfato de cálcio sobre a dentina desmineralizada (Xu et al.,
2011). Além disso, a utilização de quitosana promoveu o aumento na resistência da
superfície da dentina frente à degradação pelas colagenases (Sherestha et al., 2012),
tornando a estrutura dentinária mecanicamente mais resistente a desafios de degradação
hidrolítica, bem como, por colagenases bacterianas (Fawzy et al., 2013), o que pode
favorecer o aumento da durabilidade de restaurações adesivas (Xu et al., 2010).
Considerando estes aspectos favoráveis da aplicação da solução de quitosana na
dentina e frente às dificuldades encontradas para obter ótima molhabilidade do sistema
adesivo na superfície da dentina erodida, verifica-se a importância de avaliar a medida do
ângulo de contato do sistema adesivo à dentina desmineralizada, reumidificada por solução
de quitosana a 2,5% e 5,0%, e correlacionar estes achados com a morfologia da superfície
da dentina.
Baseado nos resultados deste estudo, a hipótese nula de que a reumidificação do
substrato dentinário hígido ou erodido não influencia no ângulo de contato entre a dentina e
o sistema adesivo foi aceita. Neste estudo, o condicionamento com ácido fosfórico na
dentina erodida (Figura 4A) propiciou uma superfície homogênea, com matriz orgânica
desmineralizada, sem smear layer e com túbulos dentinários abertos, de uma forma um
pouco mais intensa quando comparada a dentina hígida (Figura 3A), que também foi
condicionada com ácido fosfórico. No entanto, não houve interação significativa entre
reumidificação e a condição do substrato dentinário. A comparação destes resultados com a
literatura torna-se difícil, uma vez que, não existem estudos que analisaram o efeito da
reumidificação da dentina erodida com solução de quitosana.
A hipótese nula de que a reumidificação com solução de quitosana, independente da
concentração, não influencia no ângulo de contato entre o substrato dentinário e o sistema
adesivo, foi aceito. O fato de a quitosana não influenciar no ângulo de contato e,
consequentemente, na molhabilidade, pode assegurar sua utilização como possível
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coadjuvante da adesão à dentina erodida, aliado aos seus já comprovados benefícios, como
biodegradabilidade e biocompatibilidade, além de ser atóxica (Rinaudo, 2006; Raafat) e
possuir ação quelante (Silva et al., 2012).
Uma das possíveis justificativas para a não influência da quitosana no ângulo de
contato da dentina erodida pode estar relacionado ao fato de ter ocorrido uma
predominância de deposição de quitosana no interior dos túbulos dentinários o que não
influenciou no contato entre o substrato e a gota do adesivo, como ilustra as fotomicrografias
apresentadas nas Figuras 3C e 3D.
Outro aspecto que pode ser considerado é a quantidade de grupamentos amina
protonados (-NH3+) na cadeia polimérica da quitosana estar relacionada à solubilidade da
molécula. A repulsão eletrostática destes grupamentos ocorre em função de sua maior ou
menor quantidade. Assim, o fato de a dentina reumidificada com quitosana 5,0% (Figura 3D
e 4D) apresentar predominância de partículas de quitosana no interior dos túbulos pode
estar relacionada há uma menor interação eletrostática repulsiva deste grupamento.
Fatores como a tensão superficial do líquido e a energia livre da superfície do sólido,
podem influenciar a molhabilidade, pois para alcançar molhabilidade ótima, a energia livre
de superfície do sólido tem que ser maximizada, e o líquido deve apresentar baixo ângulo de
contato com o sólido (Tsujimoto et al 2010). No entanto, estes fatores parecem não terem
exercido influência no ângulo de contato entre a superfície de dentina e o sistema adesivo,
uma vez que, a molhabilidade nos diferentes substratos não apresentou diferença.
Tanto a molhabilidade quanto a profundidade de infiltração adesiva possui um
importante papel na qualidade e na durabilidade da interface resina-dentina. Os resultados
do presente estudo demonstraram que a impregnação na dentina erodida pela quitosana
não influenciou a molhabilidade deste substrato, o que pode sugerir que este biopolímero
pode ser utilizado para restabelecer a reidratação da matriz colágena exposta, com a
manutenção de uma superfície possivelmente mais hidrofílica após o condicionamento
ácido.

Conclusão
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CONCLUSÃO
Conclui-se que a solução de quitosana nas concentrações de 2,5% e 5,0% não
influenciou no ângulo de contato da dentina erodida. Através de análise em MEV, verificouse que houve deposição de partículas de quitosana sobre a superfície e no interior dos
túbulos dentinários.
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