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Neves, JG. Síntese e caracterização de um primer experimental contendo 
nanopartículas de Quitosana- Efeito sobre a inativação de Metaloproteinases 
da Matriz, Atividade Antimicrobiana e Resistência Adesiva. Ribeirão Preto, 2018. 
91p. Tese [Doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo. 

RESUMO 
O objetivo desse estudo foi sintetizar e caracterizar um primer experimental 
contendo Nanopartículas (NLS) de Quitosana e avaliar algumas de suas 
propriedades. Foram utilizados 50 molares humanos os quais foram seccionados no 
sentido mesio-distal e oclusal. Esses foram polidos com lixas de diferentes 
granulações. Após foi realizada a síntese e caracterização de primers experimentais 
contendo nanopartículas de Quitosana. Os grupos experimentais foram 
determinados por um ensaio de atividade antimicrobiana e alocados da seguinte 
forma: 1) Sem aplicação de primer experimental, 2) Aplicação de um primer 
experimental contendo Clorexidina (CHX) 2% 3) Aplicação de um primer 
experimental de NLS Quitosana 2% 4) Aplicação de um primer experimental de NLS 
Quitosana 0,6% 5) Aplicação de um primer experimental de NLS Quitosana 0,4%. 
Os primers experimentais foram aplicados sobre a dentina sadia. Para a análise de 
Microtração, foi confeccionado um platô de resina composta Z350 (3M Dental 
Products, St, Paul, MN, EUA), onde foram realizadas secções para a confecção dos 
palitos. Foi realizada a caracterização dos primers experimentais por meio de 
espalhamento de luz dinâmica e o ensaio da atividade de MMPs por meio de 
Zimografia in situ. Para a analise de Microtração foi utilizada a análise de variância 
(ANOVA) “one way” (p=0,9054). Para a análise de Zimografia in situ foi utilizada 
ANOVA seguido do teste de Holm-Sidak (p<0,05). A caracterização das NLS de 
Quitosana demonstrou sua estabilidade em todos os tempos analisados. No ensaio 
de atividade antimicobriana foi observado concentração de 0,4% para CIM e 0,6% 
para CBM. Na Resistência a Microtração, não foi observada diferença estatística 
entre os grupos experimentais (p=0,9054). O ensaio de Zimografia in situ mostrou 
que o primer experimental contendo Quitosana 2% apresentou maior atividade de 
inativação de MMPs comparado com os demais grupos experimentais (p<0,05). O 
primer experimental contendo NLS de Quitosana possui atividade antimicrobiana, 
não altera a resistência adesiva e possui efeito de inativação de MMPs presentes na 
dentina. 
 
Palavras-chave: Quitosana. Nanotecnologia. Metaloproteinase da Matriz 
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Neves, JG. Synthesis and characterization of an experimental primer containing 
Chitosan nanoparticles - Effect on the inactivation of Matrix 
Metalloproteinases, Antimicrobial Activity and Adhesive Resistance. Ribeirão 
Preto, 2018. 91p. Thesis [Doctorate]. Faculty of Dentistry of Ribeirão Preto, 
University of São Paulo. 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to synthesize and characterize an experimental 
primer containing Chitosan Nanoparticles (NLS) and to evaluate some of its 
properties. Fifity human molars were used which were sectioned mesio-distally and 
occlusally. These were polished with sandpaper of different granulations. After the 
synthesis and characterization of experimental primers containing chitosan 
nanoparticles were performed. The experimental groups were determined by an 
antimicrobial activity assay and were allocated as follows: 1) Without application of 
experimental primer 2) Application of an experimental primer containing 
Chlorhexidine (CHX) 2% 3) Application of an experimental primer of NLS Chitosan 2 
% 4) Application of an experimental primer of NLS Chitosan 0.6% 5) Application of 
an experimental primer of NLS Chitosan 0.4%. The experimental primers were 
applied on the dentin sound. A composite resin plateau Z350 (3M Dental Products, 
St, Paul, MN, USA) was used for the analysis of Microtration, where sections were 
made for making the toothpicks. Characterization of the experimental primers was 
carried out by means of dynamic light scattering and the assay of MMP activity by 
means of Zimography in situ. The analysis of variance (ANOVA) "one way" (p = 
0.9054) was used for the analysis of Microtraction. For the analysis of Zimography in 
situ was used ANOVA followed by the Holm-Sidak test (p <0.05). The 
characterization of the NLS of Chitosan demonstrated its stability at all times 
analyzed. In the antimycobrian activity assay, a concentration of 0.4% for MIC and 
0.6% for CBM was observed. In the Microtensile Strength, no statistical difference 
was observed between the experimental groups (p = 0.9054). The in situ Zimography 
assay showed that the experimental primer containing Chitosan 2% presented higher 
inactivation activity of MMPs compared to the other experimental groups (p <0.05). 
The experimental primer containing Chitosan NLS has antimicrobial activity, does not 
alter the adhesive resistance and has an inactivation effect of MMPs present in 
dentin. 
 

Keywords: Chitosan. Nanotechnology. Matrix Metalloproteinase  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A possibilidade da realização de restaurações utilizando compósitos 

resinosos representou um grande avanço na Odontologia, tornando-se o material de 

escolha, dentro de um contexto estético. (Krifka, 2013; Benetti, 2013). Com a 

finalidade de aumentar a longevidade das restaurações e sua resistência de união 

(RU) às estruturas dentais, avanços químicos e tecnológicos buscam a melhora das 

propriedades desses compósitos. (Spencer, 2010, Khan et al., 2018, Ayar et al., 

2018) 

Os materiais odontológicos, de um modo geral, apresentam falhas assim, a 

presença de fraturas e lesões de cárie na interface dente-restauração podem alterar 

essas propriedades, causando uma degradação bioquímica na camada híbrida. 

Essa biodegradação ocorre dentro de um mecanismo duplo, alterando tanto a matriz 

adesiva, através do contato com a saliva, bem como a matriz de colágeno presente 

na dentina pela presença de bactérias através de um processo de microinfiltração 

bacteriana, havendo a diminuição do pH, liberação de íons ativando proteínas 

degradadoras (Opdam et al., 2014; Shokati et al., 2010; Bergenholtz et al., 1982; 

Bourbia et al., 2013; Cox et al., 2006; Tersariol et al., 2010, Porto et al., 2018; 

Arjmand et al., 2018) 

Dentro desse contexto, a integridade dessas estruturas dentárias, como a 

matriz dentinária, faz com que haja maior longevidade da interface adesiva. A 

principal composição da matriz dentinária é o colágeno do tipo I, que constitui 90% 

de sua estrutura, que também é constituída por uma rede complexa de fibrilas, 

estruturas globulares e proteínas, as quais estão intimamente relacionadas à 

maturação e mineralização dessa estrutura. (Marshall et al., 1997; Tjärderhane, 

2015; Bosckey et al., 2001) 

Essas proteínas são pertencentes ao grupo de Metaloproteinases da Matriz 

(MMPs) ou cisteínas catepsinas que são envoltas por tecido conjuntivo. As MMPs 

são proteases dependentes de zinco e cálcio e são capazes de degradar o colágeno 

que constitui a matriz dentinária, tanto na sua forma natural quanto desmineralizada. 

Algumas MMPs são encontradas na dentina humana, como a MMP 2 e 9 gelatinase, 

a MMP 8 colagenase e também a MMP 20, a qual possui a capacidade de    

degradação do esmalte. As MMPs possuem propriedades destrutivas e podem ser 

ativadas através da solubilização da matriz dentinária, por um processo de cárie ou 
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por remoção de matérias inorgânicas do substrato (Tjärderhane, 2015; Carrilho et 

al., 2009; Sulkala et al., 2007; Sulkala et al., 2002; Mazzoni et al., 2006 ; Pashley et 

al., 2004; De Munk et al., 2003;  Tekçe et al., 2016; Boushell et al., 2011; Kato et al., 

2011; Altinci et al., 2017; Seseogullari-Dirihan et al., 2018; Maravik et al., 2018). 

Alguns estudos visam a síntese de inibidores de MMPs com o intuito de 

substituir os inibidores teciduais biológicos, sendo incorporados em materiais ou 

diluídos para a realização de uma limpeza de cavidade, objetivando o aumento da 

estabilidade funcional da união adesivo-dentina. Novas abordagens terapêuticas 

surgiram, utilizando novas substâncias que comprovaram que compostos como o 

Cloreto de benzalcónio (Sabatini e Patel, 2013, Sabatini e Pashley, 2015), Fluoreto 

de Sódio (Altinci et al., 2016),  Clorexidina (Hebling et al., 2005, Carrilho et al., 

2007a, B, Breschi et al., 2010), Galardin (Breschi et al., 2010)  e Ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) (Erhardt et al., 2008), possuem efeito sob a 

inativação das MMPs. 

Dentre esses compostos a Clorexidina (CHX) tem se mostrado bastante 

eficaz quanto à prevenção da degradação da camada hibrida. Em diversos estudos, 

a incorporação dessa substância a sistemas adesivos obtiveram resultados 

satisfatórios tanto em pesquisas in vitro, bem como em um estudo in vivo, mostrando 

sua alta aplicabilidade clínica. (Tjäderhane et al., 2015; Tjäderhane et al., 2013; 

Breschi et al., 2009; Loguercio et al., 2009; Carrilho et al., 2007b; Hebling et al., 

2005). Os bons resultados obtidos pela CHX se dão pelo fato dessa substância ser 

um inibidor de gelatinase/colagenase que age pela quelação não específica de 

cátions como Zn2+ e Ca2+; íons necessários para manter as funções enzimáticas 

das MMPs (Gendron et al., 1999). O uso de alguns materiais como primers, ácido 

fosfórico e adesivos com CHX em sua composição demonstraram uma maior 

preservação da RU e integridade da camada hibrida. (Scaffa et al., 2012; Zhou et al., 

2011; Ricci et al., 2010; Carrilho et al., 2007; Stanislawczuk et al, 2011), contudo 

investigações ainda estão sendo realizadas sobre a eficácia da CHX sobre a inibição 

de MMPs (Zheng et al., 2015; Breschi et al., 2010). 

Dentre as buscas por novos compostos que reforcem a matriz de colágeno 

dentinária, a Quitosana tem sido amplamente estudada. Esta é um biopolímero 

policatiônico obtido por meio de desacetilação alcalina da quitina, que é o principal 

componente do exoesqueleto de crustáceos (Muzzarelli et al., 1973) apresentando 

biocompatibilidade e habilidade de proliferação de fibroblastos (Tangsadthakun et 
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al., 2007). Segundo os resultados de Persadmehr et al. (2014) a quitosana inibiu, in 

vitro, a degradação da matriz de colágeno por Clostridium histolyticum e, 

especulativamente, poderia promover ligações cruzadas entre as fibrilas colágenas, 

o que melhoraria a integridade estrutural da dentina desmineralizada. Além disso, 

sabe-se que a Quitosana apresenta baixa toxicidade aos tecidos (Raafat & Sahl, 

2009), potente atividade antimicrobiana (Elsaka & Elnaghy, 2012) e capacidade 

quelante (Silva et al., 2012). Elsaka, 2012, incorporou uma solução de Quitosana em 

um Sistema Adesivo Universal em diversas concentrações, onde apresentou efeito 

inibitório sobre o crescimento de S. Mutans, e a incorporação a 0,12% apresentou 

melhores resultados em todas as propriedades físicas, mecânicas e microbiológicas 

analisadas. 

Com o desenvolvimento da Nanotecnologia, muitas partículas que antes 

eram utilizadas na escala micrométrica apresentaram-se mais reativas quando 

sintetizadas e utilizadas em escala nanométrica. Nanotecnologia significa a 

habilidade de manipulação átomo por átomo na escala compreendida entre 0,1 e 

100 nm. (Durán et al., 2006). Os materiais e sistemas nanoestruturados exibem 

propriedades e fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos significativamente novos 

e modificados devido à sua escala nanométrica. Explorar estas propriedades por 

meio de controle de estruturas em níveis atômico e molecular, mantendo a 

estabilidade de interfaces e a integração dessas nanoestruturas é a chave para o 

progresso da nanotecnologia (Durán et al., 2006). 
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2. PROPOSIÇÃO 
 
Objetivo Geral  

O objetivo do presente estudo foi sintetizar e caracterizar um primer 

experimental contendo Nanopartículas de Quitosana  

 

Objetivos Específicos 
 Avaliar a atividade antimicrobiana dos primers experimentais.  

 Avaliar o efeito da aplicação dos primers na Resistência Adesiva. 

 Avaliar a estabilidade das nanoparticulas de Quitosana presente nos 

primers experimentais. 

 Avaliar o efeito dos primers sobre a inativação de MMPs. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 Delineamento Experimental 

Os Primers Experimentais contendo Nanopartículas Lipidicas Sólidas (NLS) 

de Quitosana foram sintetizados através de uma emulsão seguida de sonicação. 

Após isso essas foram caracterizadas por meio de seu tamanho, Índice de 

Dispersão e Potencial Zeta. Desse modo, foi realizado o ensaio de atividade 

antimicrobiana a fim de determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a 

Concentração Bactericida Mínima (CBM). A partir dessas concentrações obtidas e 

baseado em estudo contido na literatura (Loguercio et al., 2016), os grupos 

experimentais foram alocados da seguinte forma: G1: sem aplicação de Primer 

(controle negativo), G2: Aplicação de Primer contendo Clorexidina 2% (controle 

positivo), G3: Aplicação de Primer contendo NLS de Quitosana 2%, G4: Aplicação 

de Primer contendo NLS de Quitosana 0.6%, G5: Aplicação de Primer contendo NLS 

de Quitosana 0.4%. Após isso foi realizado o procedimento restaurador sobre o 

espécime de dentina planificado, onde foram realizadas secções expondo a interface 

dentina-resina, os quais foram submetidos ao teste de Resistência a Microtração e 

Atividade de MMPs por meio de Zimografia in situ (Figura 1). 

 
Figura 1.  Organograma do Delineamento Experimental. 
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3.2  Preparação dos Primers Experimentais contendo NLS de Quitosana 

A formulação dos Primers Experimentais contendo NLS de Quitsana se deu 

por meio da confecção de uma emulsão seguida de um processo de sonicação. Na 

primeira fase do processo, foi preparada uma solução contendo Quitosana de baixo 

peso molecular (CAS: 9012764 Sigma Aldrich, São Paulo, Brasil) a 6.6 mg/ml, Ácido 

Acético Glacial PAACS (Labysinth, São Paulo, Brasil) e água deionizada. Desse 

modo 10 ml dessa solução, foi diluída em 10 ml de água deionizada e acrescentado 

0.5% de Pluoronic F68 (Sigma Aldrich, Germany). 

A segunda fase desse processo se da por meio da fase oleosa, onde 

utilizou-se Manteiga de Illipe . O processo se deu por meio do aquecimento das duas 

fases a 60oC separadamente. Após atingir essa temperatura, a solução aquosa foi 

adicionada à fase oleosa a 1%, sendo então essa emulsão sonicada por 10 minutos 

em uma temperatura de 48oC e amplitude de 40% (SonicsVCX750, USA). As NLS 

de Quitosana foram formados após o resfriamento da dispersão até 25 ◦C. 

 

3.3  Caracterização das NLS de Quitosana 

As aferições de tamanho, índice de dispersão (PDi) e Potencial Zeta das 

NLS foram realizadas por meio de espalhamento dinâmico de luz (DLS) utilizando 

Zetasizer Nano ZS90 (Malvern, UK). As aferições foram diluídas em Cloreto de 

Potássio (1:100) e foram realizadas em triplicata. (Piveta T et al., 2018) 

 

3.4  Ensaio de atividade antimicrobiana 

Concentrações inibitórias mínimas (CIM) e Concentração bactericida mínima 

(CBM) foram determinadas com base em um método de microdiluição em 96 multi-

well placas de microtitulação como previamente descrito por Eloff (Eloff et al., 1998). 

S. mutans foi cultivado durante a noite a 37oC em Brain Heart Infusion (BHI) caldo 

mais 1% de glicose e ajustado para uma densidade final de 104 ufc/mL. A 

suspensão de células foi inoculada em microplacas contendo uma diluição séries de 

NLS de Quitosana de 50% a 0.25% (concentrações variando de 1.65 a 0.013 

mg/mL), Digluconato de Clorexidina 2%  a 0.12% (controle positivo; concentrações 

variando de 0,05 a 120 mg/mL) ou nenhum tratamento ao controle. As placas em 

triplicata foram incubadas a 37oC durante 24 h. Como indicador de crescimento 
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bacteriano, 50 mL de Nitroazul Tetrazólio (NBT)  a 0,2 mg/mL, onde foi adicionado 

aos poços e incubado a 37°C por 30 minutos. A menor concentração do composto 

que não mostra a mudança de cor foi tomada como sua concentração inibitória 

mínima. O sal de tetrazólio incolor atua como um aceptor de elétrons e é reduzido a 

um produto de Formazano vermelho que é biologicamente demonstra organismos 

ativos. Onde o crescimento bacteriano foi inibido, a solução no poço permaneceu 

claro após a incubação com NBT. Triplicatas foram feitas para cada concentração da 

NLS testada. (D`Àngelis et al., 2012) 

 

3.5  Procedimentos Restauradores 

Após aprovação do protocolo de pesquisa pelo Comitê de Ética (CAAE: 

85389417.5.0000.5419, 50 molares humanos hígidos recém-extraídos foram 

coletados junto ao Biobanco de dentes humanos da unidade FORP-USP, limpos e 

armazenados à temperatura de -2º C até o uso. As porções radiculares e os terços 

oclusais foram seccionados utilizando disco diamantado (Struers, A/S, Dinamarca) 

sob refrigeração em cortadeira metalográfica (Struers, A/S, Dinamarca). Após isso, 

as superfícies dentinárias foram polidas por 20 segundos, utilizando lixas d’água de 

granulação #400, #600 e #1200 montadas em uma Politriz (Aropol 2V, Arotec 

Indústria e Comércio, São Paulo, Brasil) obtendo superfícies planas e lisas de 

dentina. Após isso, a superfícies dentinárias foram avaliadas em lupa estereoscópica 

(Carls Zeiss, Oberkochen, Alemanha), com o aumento de 40 x para assegurar que o 

esmalte foi totalmente removido. Finalizando essa etapa os dentes permanceram em 

água deionizada a 4º C durante 24 horas. 

Um protocolo de adesão total foi selecionado utilizando Ácido Fosfórico a 

35% (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) por 15 s, seguido de pela aplicação ativa do 

Adper Single Bond Plus (3M ESPE, St.Paul, MN, EUA - N561025) nas superfícies 

dentinária por 15 s. Então, jatos de ar suaves foram aplicados para remover o 

excesso de solvente, e o adesivo foi fotopolimerizado por 20s usando um 

Fotopolimerizador Ultralux (Dabi Atlante S/A Ind. Médico Odontológicas, Ribeirão 

Preto, SP, Brasil). Os Primers experimentais foram utilizados após a etapa de 

condicionamento ácido, como segue: CHX 2% (Controle positivo), NLS de Quitosana 

2%, NLS de Quitosana 0.4% e NLS de Quitosana 0.6%, os primers foram aplicados 
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nas preparações por 60 s, enxaguados por 60 seo excesso de água removido com 

papel absorvente (Kimwipes, Kimberly Clark, Irving, TX, EUA). 

A seguir os dentes foram restaurados com resina composta X350 XT cor A2 

(3M Dental Products, St, Paul, MN, EUA), sendo confeccionado um platô de resina 

com 4 mm de altura, aplicado em 4 incrementos de 1 mm cada, e fotopolimerizados 

(Fotopolimerizador Ultralux, Dabi Atlante S/A Ind. Médico Odontológicas, Ribeirão 

Preto, SP, Brasil) durante 20 segundos após cada inserção de modo contínuo. 

 

3.6  Resistência a Microtração de Resina-Dentina 

Para a realização deste teste os corpos de prova foram cortados com disco 

de diamante (Buehler – Series 15 LC Diamond, Buehler, Lake Buff, IL, USA) 

montado em máquina de corte ISOMET (Buehler, Illinois, USA) em formato de palito 

(0,8 x 0,8 mm), de acordo com a técnica de teste de microtração non-trimming 

(Pashley et al., 1999). Os palitos (n=10) foram adaptados em um dispositivo 

metálico, composto de duas partes cilíndricas. Foram fixados no centro do 

dispositivo com éster de cianoacrilato gel (Super Bonder Flex Gel, Henkel Loctite 

Ltda., São Paulo, Brasil), na união entre as duas partes do dispositivo. Cada 

segmento foi, então, acoplado às extremidades da Máquina de Teste Universal 

(Emic - Model 1L-2000, São José dos Pinhais, PR, BR) sendo realizado o teste à 

velocidade de 0,5 mm/min.  

 

3.7  Ensaio de zimografia in situ 

Secções (0,6 mm) provenientes de todos os grupos (n=6) foram cortadas 

(Buehler – Series 15 LC Diamond), expondo a interface adesiva das restaurações. 

Em seguida, cada secção foi colada com éster de cianoacrilato gel (Super Bonder 

Flex Gel) sobre uma lamínula de microscópio (Fisherbrand, Loughborough, LE, UK). 

A zimografia in situ foi realizada utilizando gelatina de fluorescência conjugada (Kit 

EnzChek Gelatinase/Collagenase Assay) como o substrato de MMP. A solução 

estoque de gelatina fluorescente foi diluída na proporção 1:8 em tampão de diluição 

(NaCl 150 mM, CaCl 25 mM, Tris-HCl 50 mM, pH = 8,0). Oitenta µL da mistura de 

gelatina fluorescente (Kit EnzChek) + solução tampão foi aplicada sobre cada 

secção e coberta com uma lamínula de cobertura (Microscope Cover Slips, 

Rochester Scientific CO., INC, Rochester, NY, USA). Em seguida, as amostras 
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foram mantidas protegidas da luz e incubadas em câmara umidificada a 37°C. 

Imagens foram realizadas após 2 horas de incubação (Mazzoni et al., 2012; Pessoa 

et al., 2013). A hidrólise do substrato, indicativo de atividade enzimática 

gelatinolítica, foi avaliada por meio de exame sob um microscópio de fluorescência 

em aumento de 20 vezes (Leica DMI 6000, Buffalo Grove, IL, USA). A quantificação 

da fluorescência foi realizada com programa de análise de imagem ImageJ (NIH, 

Frederick, MD, EUA)  

 

3.8  Analise Estatística 

Para a analise de Microtração foi utilizada a análise de variância (ANOVA) 

“one way” (p=0,9054) Na analise de Zimografia in situ foi utilizada ANOVA seguido 

do teste de Holm-Sidak (p<0,05). Foi utilizado o Software R Core Team (2018), 

adotando nível de significância de 95%. 
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4. RESULTADOS  
 
4.1  Analise de Atividade Antimicrobiana 

Para a análise de Atividade antimicrobiana foi observado que o CIM de 

Nanopartículas de Quitosana foi de 0,4%(0,00) e de CBM 0,67% (± 0,2). Realizado 

por meio de revelação visual após centrifugação e confirmados por Resazurina 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1. Concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida 
mínima (CBM) para células planctônicas de S. mutans (n=3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2  Analise de Resistência a Microtração 

A análise exploratória indicou que os dados atendem as pressuposições de 

uma análise paramétrica. Foi então aplicada análise de variância (ANOVA) “one 

way”, considerando o nível de significância de 5%. As análises foram realizadas no 

programa R. 

Na tabela 2 pode-se observar que não houve diferença significativa entre os 

grupos quanto à Resistência a Microtração (p=0,9054). 

 
Tabela 2. Média (desvio padrão) da resistência a microtração 
(Mpa) em função dos grupos de estudo. 

Grupo Média (desvio padrão) 
Controle 33,46 (7,05) a 

CHX 32,12 (8,08) a 
Quit 2% 32,31 (6,09) a 

Quit 0,6% 31,59 (5,68) a 
Quit 0,4% 30,46 (7,08) a 
p-valor 0,9054 

Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si (p>0,05) 

 
 

 
S. mutans 

 
CIM* 
(%) 

CBM 
(%) 

Nanopartículas 0,4% ± 0,0 0,67% ± 0,2 
Clorexedina Nenhum poço viável Nenhum poço viável 
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4.3  Analise de Zimografia In Situ 

A análise exploratória indicou que os dados atendem as pressuposições de 

uma análise paramétrica. Foi então aplicada análise de variância (ANOVA) “one 

way”, seguido do pós teste de Holm-Sidak considerando o nível de significância de 

5%. As análises foram realizadas no programa R. 

Na tabela 3 pode-se observar que o grupo com o Primer contendo 

Nanopartículas de Quitosana 2% apresentou maior atividade de inibição de MMPs 

comparado aos demais grupos, porém não diferiu estatisticamente do grupo CHX 

2% (p<0,05). O grupo CHX 2% não diferiu estatisticamente do grupo Controle 

(p=0,8639). 

 
Tabela 3. Quantificação da atividade enzimática gelatinolítica 
(RFU) na interface dentina-resina por meio de fluorescência e 
expressa em Unidades Relativas de Fluorescência (RFU). 

Grupo Média (desvio padrão) 
Controle 1 (0,00) ab 

CHX 0,88 (0,03) bc 
Quit 2% 0,75 (0,14) c 

Quit 0,6% 0,94 (0,31) a 
Quit 0,4% 0,97 (0,02) a 

Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si (p>0,05) 

 

Figura 2.  Imagens de Microscopia por Fluorescência da atividade de MMPs por     meio da 
analise de Zimografia In situ. (A) Controle; (B) CHX 2%; (C) Quitosana 2%; (D) Quitosana 
0,6%; (E) Quitosana 0,4%. 
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4.4  Analise de Caracterização das NLS de Quitosana 
A Tabela 4 apresenta valores da média e desvio padrão das aferições em 

triplicata de tamanho, índice de dispersão (PDi) e Potencial Zeta das NLS por meio 

de espalhamento dinâmico de luz (DLS).  

 
Tabela 4. Médias (desvio padrão) de tamanho, potencial zeta e índice de dispersão (PDi) 
das NLS de Quitosana. 

TEMPOS TAMANHO POTENCIAL ZETA PDI 
24 HORAS 218,7 (13,1) 30,9 (4,69) 0,179 (0,02) 
07 DIAS 265,5 (5,66) 39,9 (3,82) 0,189 (0,02) 
14 DIAS 220,4 (5,91) 27,6 (1,87) 0,199 (0,01) 
28 DIAS 229,9 (13,1) 30,1 (3,69) 0,207 (0,02) 
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5. DISCUSSÃO 
 

A constante evolução do desenvolvimento de novos Biomateriais tem 

sido uma grande evolução na área médico-odontológica, abrangendo áreas 

específicas como engenharia tecidual (Jahan et al., 2018; Hashmi et al., 2017; 

Gong et al., 2016), controle de microrganismos (Parsa et al., 2018; Ye et al., 

2018; Wang et al., 2018) e adesão de materiais poliméricos ao substrato 

dentário (Altinci et al., 2018; Huang et al., 2018; Serkies et al., 2016).  Essa 

síntese de novos materiais tem sido benéfica e amplamente estudada na 

atualidade, gerando resultados positivo, e até mesmo novas perspectivas 

comerciais (Maravik et al., 2018; Altinci et al., 2018; Altinci et al., 2017 Tekçe et 

al., 2016; Boushell et al., 2011; Kato et al., 2011) 

Dentro do contexto de adesão, uma das principais investigações é a de 

síntese e caracterização de produtos capazes de inibir MMPs, a qual possui o 

potencial, quando em atividade, de degradar algumas estruturas da interface e 

principalmente a estrutura colágena da dentina (Tekçe et al., 2016; Boushell et 

al., 2011; Kato et al., 2011). Essa degradação pode levar ao enfraquecimento 

da camada híbrida, formando``gaps`` na interface dentina-resina, podendo 

gerar o deslocamento do material presente dentro da cavidade dentária,  

necessitando assim, de um novo procedimento restaurador (Altinci et al., 2016; 

Loguercio, 2016; Tjäderhane et al., 2015; Tjäderhane et al., 2013). 

Desse modo, os primers experimentais têm sido desenvolvidos com o 

objetivo da inativação de MMPs, preservando a integridade da camada híbrida 

do sistema resina- dentina (Loguércio et al., 2016;  Silva Sousa et al., 2016). 

Foram desenvolvidos primers contendo Cloreto de benzalcónio (Sabatini & 

Patel, 2013, Sabatini & Pashley, 2015), Fluoreto de Sódio (Altinci et al., 2016),  

Clorexidina (Loguércio et al., 2016; Carrilho et al., 2007a, B, Breschi et al., 

2010), Galardin (Breschi et al., 2010)  e associações com Doxiciclina (Silva 

Sousa et al., 2016). 

No presente estudo foi avaliado o potencial de inativação de MMPs por 

meio de um primer experimental contendo NLS de Quitosana, um polímero 

altamente biocompatível, com habilidade de formação de fibroblastos, dentre 

outras propriedades benéficas (Gu et al., 2018;  Kishen et al., 2016; 

Persadmehr et al. 2014; Tangsadthakun et al., 2007). A metodologia utilizada 
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para a síntese e caracterização das NLS foi realizada por meio do 

espalhamento de luz dinâmico (DLS), avaliando as propriedades físico-

químicas das partículas (Kauer et al., 2016; Marcato et al., 2008). Por meio do 

índice de polidispersão foi observada a homogeneidade das dispersões de 

nanoparticulas, sendo considerados ideais valores abaixo de 0,3 (Tomasina et 

al., 2013; Marcato et al., 2008). Desse modo, no presente estudo observou-se 

que este índice apresentou valores inferiores e próximos a 0,2 em todos os 

tempos analisados, mostrando que as NLS de Quitosana apresentavam-se em 

condições ideais e que sua estabilidade foi preservada dentro desses períodos. 

A analise do potencial Zeta verifica a carga superficial das partículas, 

no qual pôde ser observado no presente estudo que em todos os tempos 

analisados, essas foram cargas positivas, sendo esse fato explicado pela 

característica catiônica da partícula de Quitosana (Kishen et al., 2016). Valores 

de carga superficial iguais ou maiores que 30 mV são necessários para 

promover estabilidade eletrostática (Freitas; Muler, 1999). Outro fato importante 

é a estabilidade eletroestérica, devido a partícula de Quitosana e do 

estabilizante polimérico Pluoronic F68, sendo a forma mais confiável de 

estabilidade para formulações contendo nanoparticulas (Vilinska et al., 2014). 

No presente estudo, foi observado nos tempos iniciais, cargas acima de 30 mV, 

sendo menor no tempo de 14 dias, e voltando para ao padrão estável no tempo 

de 28 dias, demonstrando real caracterização e estabilidade das partículas. 

Para a analise de atividade antimicrobiana foi utilizada a técnica in vitro 

realizada por meio de microdiluição (Eloff, 1998), permitindo assim determinar 

a menor concentração de inibição para microrganismos específicos. No 

presente estudo, foram avaliadas diferentes concentrações para CIM e CBM, 

sendo os melhores valores de concentração 0,4% e 0,6% respectivamente, 

para estreptococos do grupo mutans. A atividade antimicrobiana da Quitosana 

possui relação com os complexos polieletrolíticos formados, uma vez que seus 

grupos amínicos se ligam à superfície aniônica dos microrganismos, 

interferindo na atividade celular e na permeabilidade da membrana, resultando 

na perda de seus componentes intracelulares, possuindo principalmente, efeito 

sobre bactérias Gram positivas (Gu et al., 2018; Imani et al., 2018; Elsaka et 

al., 2012 ). 
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Para a análise de Zimografia in situ, utilizada para a observação do 

potencial de inibição de MMPs, o presente estudo mostrou que o primer 

contendo Quitosana 2% possui efeito positivo sobre esse fenômeno. Esse 

resultado apresenta uma correlação dose-resposta sobre o efeito de inibição, 

uma vez que as concentrações menores não demonstraram efeito semelhante 

a maior concentração analisada. Esse efeito da partícula de Quitosana sobre a 

inativação das MMPs ocorre provavelmente em função de sua carga catiônica, 

uma vez que essa consegue neutralizar os domínios ativos, como grupos 

carboxílicos e zinco, os quais estão presentes nas MMPs (Eckhard et al., 

2013). Além disso, a partícula de Quitosana possui grupos reativos livres 

capazes de interagir diretamente com o colágeno, se tornando um agente 

reticulador (Taravel et al., 1993; Kishen et al., 2016). O trabalho de Keshen et 

al., 2016 mostrou o aumento da resistência à degradação do colágeno quando 

em contato com a Quitosana, sugerindo a direta atividade sobre a  colagenase, 

mesmo na ausência de qualquer agente de reticulação. 

A analise de Resistência a Microtração, no presente estudo não 

apresentou diferença estatística para nenhum grupo experimental analisado 

(p=0,9054). Esse resultado pode ser explicado pelo fato das partículas estarem 

na escala nanométrica de tamanho não interferindo assim, no escoamento do 

adesivo nos túbulos dentinários, proporcionando uma retenção mecânica 

adequada, semelhante ao grupo controle (Elsaka et al., 2012; Kishen et al., 

2016; Loguercio et al., 2016). Nesse estudo, foi analisado apenas o tempo 

inicial, sendo o beneficio a não interferência das partículas na formação de uma 

camada híbrida adequada, onde essas poderiam impedir o escoamento do 

sistema adesivo para o interior dos túbulos dentinários.  

Apesar de existirem diversos estudos avaliando as propriedades da 

Quitosana, esses utilizaram-na na escala de tamanho micrométrico, o que 

impossibilita a comparação dos resultados do presente estudo, dificultando 

dessa forma a discussão deste trabalho, uma vez que esse estudo é pioneiro 

na avaliação destas propriedades analisadas. Com isso, sugerem-se novos 

estudos que avaliem períodos posteriores mais longos a aplicação de primers 

experimentais, analisando o efeito desses também como agentes reticuladores 

de colágeno, favorecendo assim a integridade estrutural da interface dentina-

resina em longo prazo.  
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6. CONCLUSÃO 
 

 Considerando as limitações de um estudo in vitro, concluiu-se que: 

 Os primers experimentais apresentaram CIM de 0,4% e CBM de 0,6% 

para estreptococos mutans.  

 Não houve diferença entre os grupos experimentais no ensaio de 

Resistência a Microtração. 

 O primer experimental contendo NLS de Quitosana 2% possui o efeito 

de inativação de MMPs presentes na matriz dentinária. 
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