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RESUMO 

Os objetivos desse estudo foram investigar o efeito da aplicação de 
diferentes agentes promotores de ligações cruzadas (cross-linkers) sobre (1) 
a rigidez do colágeno dentinário e (2) sobre a degradação da união resina-
dentina produzida pela técnica dry-bonding. Para responder ao primeiro 
objetivo, 40 discos de dentina com 0,3 mm de espessura foram obtidos de  
pré-molares hígidos. Após completa desmineralização em ácido fosfórico 
10%, os discos foram aleatoriamente divididos em 5 grupos (n=8): água 
deionizada (controle), carbodiimida (EDC) 0,5 mol/L, proantocianidina (PA) 
5% ou glutaraldeído (GA) 5% ou 25%. Os discos permaneceram imersos nas 
soluções por 60s. A rigidez do colágeno foi indiretamente avaliada com base 
na contração após desidratação, por meio de transformador linear diferencial 
variável (LVDT). Para responder ao segundo objetivo, 64 pré-molares 
humanos hígidos foram desgastados para remoção total do terço coronário, 
obtendo desta forma superfícies planas de dentina. Estas foram 
condicionadas com ácido fosfórico a 37% por 15s, seguido do tratamento 
com as mesmas soluções descritas acima (n=16), exceto para o GA 25%. 
Após um tempo pré-determinado de tratamento, a dentina foi mantida úmida 
em metade dos dentes (n=8), e desidratada com jatos de ar nos dentes 
restantes (n=8). Em seguida, em todos os dentes, foi aplicado o adesivo 
Prime & Bond 2.1 e foi construído um bloco de resina. Espécimes de 0,81 
mm² de área adesiva foram submetidos ao ensaio mecânico de microtração, 
após 24h ou 6 meses de envelhecimento em saliva artificial. Também foram 
analisados os tipos de fratura após o teste de microtração e oito espécimes 
por grupo/período de envelhecimento foram preparados para análise da 
nanoinfiltração. Para ambos os experimentos, os dados foram submetidos 
aos testes de ANOVA e Tukey (p<0,05). Na ausência de tratamento com 
cross-linkers (grupo controle), a porcentagem de contração da matriz 
dentinária foi de 60%. Os únicos agentes capazes de reduzir 
significantemente essa porcentagem de contração foram o EDC (23,9%) e o 
glutaraldeído 25% aplicado por 10 min (21,7%). Os melhores valores de 
resistência de união foram encontrados para o EDC e o GA 5%, aplicados na 
dentina hidratada, enquanto que PA foi considerado semelhante ao controle. 
Após 6 meses de envelhecimento, 21% de redução da resistência de união 
foi vista para o controle úmido, enquanto ausência de degradação foi 
observada para o controle seco. O GA foi o único tratamento não influenciado 
pela condição de hidratação da dentina e pelo envelhecimento. A maioria das 
fraturas analisadas foi considerada adesiva, para todos os grupos. Todos os 
cross-linkers, quando associados à técnica úmida, reduziram a 
nanoinfiltração em comparação ao grupo controle. Entretanto, aumento da 
infiltração de íons prata foi observado após 6 meses de envelhecimento. Os 
agentes cross-linkers. Todos os tratamentos com cross-linkers aumentaram a 
resistência do colágeno frente à desidratação, com exceção da PA 5%. 
Embora a desidratação da dentina tenha reduzido os valores imediatos de 
resistência de união, essa união foi mais estável após os 6 meses de 
envelhecimento. EDC e GA demonstraram resultados satisfatórios quanto à 

Bianchi L. Biomodificação do colágeno dentinário por cross-linkers: efeito na 
rigidez do colágeno e na longevidade da união resina-dentina produzida 
pela técnica dry-bonding. [Tese de Doutorado]. Araraquara: Faculdade de 
Odontologia da UNESP; 2015. 
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redução da contração do colágeno e aumento da longevidade da interface 
adesiva, principalmente quando associados à técnica úmida. 
 
Palavras-chave: Dentina. Colágeno. Reagentes para ligações cruzadas. 
Resistência à tração. 
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ABSTRACT 
 
The aims of this study were to investigate the effect of the application of 
cross-linkers on (1) the stiffness of dentin collagen and (2) the resin-dentin 
bond degradation produced by the dry-bonding technique. To respond the first 
objective, forty 0.3 mm-thick dentin disks were obtained from sound pre-
molars. After complete demineralization in 10% phosphoric acid, the discs 
were randomly divided into 4 groups according to the treatment (n=8): 
deionized water (control), 0.5 mol/L carbodiimide (EDC), 5% proanthocyanidin 
(PA) and 5% or 25% glutaraldehyde (GA). The discs were immersed in the 
solutions for 60s. Collagen stiffness was assessed indirectly based on the 
shrinkage after dehydration, measured in a linear variable differential 
transformer (LVDT). For second objective, flat dentin surfaces were produced 
in 64 sound pre-molars. The dentin was etched with phosphoric acid 37% for 
15s, followed by treatment with the same solution described previously 
(n=16), except for the 25%GA. After the 60s treatment, the dentin was kept 
moist in half of the teeth (n=8) and dehydrated by air jets in the remaining 
teeth (n=8). Prime & Bond 2.1 adhesive was applied in all teeth followed by 
the built up of a composite block. Specimens of 0.81mm² adhesive area were 
obtained for the microtensile bond strength test, performed after 24h or 6 
months of aging in saliva-like solution. After the mechanical test, the failure 
type was analyzed. Eight specimens by group were prepared for nanoleakage 
analysis. For both experiments, data were submitted to ANOVA and Tukey 
tests (p<0.05). In the absence of treatment with cross-linkers (control group), 
the percentage of shrinkage of the dentin matrix was 60%. Only EDC (23.9%) 
and glutaraldehyde 25% applied for 10 min (21.7%) were able to significantly 
reduce dentin shrinkage after dehydration. The highest bond strength values 
were found for EDC and 10% GA, applied to moist dentin, while PA was 
considered similar to the control (deionized water). After 6 months of aging, a 
21% reduction in bond strength was seen for the wet dentin control, while no 
degradation was observed for the dry control. Most fractures were considered 
adhesive, for all groups. All cross-linkers, when associated with wet-bonding 
technique, decreased nanoleakage when compared to the control. However, 
an increase in silver nitrate uptake was seen after 6 months. All treatments 
with cross-linkers increased collagen resistance front of dentin dehydration, 
with the exception of PA 5%. While dentin dehydration has reduced the 
immediate values of bond strength, this bond was more stable after 6 months 
aging. EDC and GA reduced collagen shrinkage and increased the longevity 
of adhesive interface, especially when associated with the wet-bonding 
technique.  
 
Keywords: Dentin collagen. Cross-linkers agents. Stiffness. Microtensile 
bond test. 
	
	
	

Bianchi L. Dentin collagen biomodification by cross-linkers: effect on 
collagen stiffness, and longevity of resin-dentin adhesion produced by 
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1 INTRODUÇÃO 

 Atualmente, o material de escolha para restaurações do elemento 

dental é a resina composta. Esse material restaurador apresenta importantes 

vantagens sobre outros materiais, como estética, fácil maneabilidade, e 

mínimo desgaste de estrutura dental sadia, uma vez que o preparo cavitário 

convencional não é necessário5,21. Em contrapartida, a longevidade dessas 

restaurações ainda pode ser melhorada6,31. A principal causa de falha dessas 

restaurações é o comprometimento do selamento marginal e da retenção 

proporcionados pela união resina-dente. Essa área é considerada a mais 

fraca das restaurações de resina composta16 e sua degradação resulta em 

desadaptação marginal, com consequente acúmulo de biofilme e possível 

desenvolvimento de lesão de cárie, manchamento e, em casos extremos, 

perda da restauração. Todas essas alterações são relatadas como causas 

para substituições de restauração em resina54-55.  

 A união à dentina é a mais desafiadora devido às características 

inerentes desse substrato, como presença de umidade intrínseca, 

heterogeneidade morfológica e atividade proteolítica61,86,89. Com a finalidade 

de aperfeiçoar a adesão a esse substrato, estudos buscam o 

desenvolvimento de novas técnicas ou o aprimoramento de outras já 

existentes, baseados em novos conhecimentos sobre o substrato e/ou sobre 

engenharia química13,63,84.  

 Além dos avanços envolvendo os materiais restauradores, uma 

importante e crescente frente de pesquisa sobre adesão à dentina foca na 

biomodificação do substrato, tornando-o mais resistente aos processos de 

degradação hidrolítica e enzimática, responsáveis pelo quase 

desaparecimento da camada híbrida 44 meses após seu estabelecimento4. 

Em uma recente publicação, os autores observaram que a degradação do 

colágeno respondeu por 43% dos efeitos detectados pela análise 

estatística44. Essa biomodificação pode ser alcançada por meio da aplicação 

de agentes formadores de ligação cruzada, chamados cross-linkers, os quais 
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agem no colágeno dentinário, melhorando suas propriedades mecânicas e 

dificultando sua degradação pelas proteases dentinárias10.  

Entre os cross-linkers atualmente pesquisados para tal finalidade, 

estão a carbodiimida (EDC), as proantocianidinas (PA) e o glutaraldeído 

(GA)10,20,22,30. Embora cada um desses agentes apresente um mecanismo 

próprio de interação química com o colágeno, o resultado final é o aumento 

do número de ligações intra-moleculares, inter-moleculares e interfibrilares77, 

as quais tornam o colágeno mais rígido e dificultam sua degradação pelas 

enzimas dentinárias, metaloproteinases da matriz (MMPs) e cisteínas 

catepsinas71. Adicionalmente, esses cross-linkers também inativam MMPs66-

67. 

Uma vez que essas enzimas são hidrolases, ou seja, dependem da 

presença de água para exercerem seu efeito sobre o colágeno89, a 

minimização da incorporação de água na união resina-dentina poderia 

melhorar sua longevidade2. Entretanto, a desidratação da matriz dentinária 

após o condicionamento ácido, resulta em contração física dessa matriz 

dificultando ainda mais a infiltração monomérica51,75. 

Portanto, a fundamentação do presente estudo baseia-se na 

possibilidade de aumentar a rigidez do colágeno pela aplicação de cross-

linkers, permitindo a desidratação da matriz dentinária condicionada sem que 

a mesma sofra contração significante. A remoção da água da dentina 

condicionada no momento da aplicação do sistema adesivo, poderia 

favorecer a infiltração de monômeros mais hidrófobos, que resultam na 

formação de polímeros mais resistentes à degradação hidrolítica, ao mesmo 

tempo que impediriam a ação das hidrolases dentinárias.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA	
 

 O colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano, 

geralmente encontrado na forma de fibrilas longas e delgadas que, devido a 

sua conformação, funcionam como um arcabouço para o tecido conjuntivo 

(Wess et al.91, 2005). A molécula de colágeno é formada por uma tripla hélice 

que possui duas cadeias α1 e uma cadeia α2 (Brodsky, Ramshaw17, 1997), 

podendo alcançar 300 nm de comprimento por 1,5 nm de largura. O colágeno 

do tipo I é o predominante entre os nove tipos existentes e apresenta 

repetidas sequências de aminoácidos Gly-X-Y, onde comumente X é uma 

prolina e Y é uma hidroxiprolina (Panwar et al.59, 2013). Naturalmente, as 

moléculas de colágeno se unem, interna e externamente, por meio de 

ligações cruzadas (cross-links), dando origem às fibrilas (Goméz-Guillén et 

al.39, 2002) (Figura 1). A presença de cross-links endógenos inter e intra-

moleculares e inter-fibrilares promove a estabilidade, viscoelasticidade e 

resistência destas estruturas (Yamauchi92, 2000; Charulatha, Rajaram25, 

2003; Bedran-Russo et al.11, 2010).  

 A dentina mineralizada apresenta 70%, em massa, de conteúdo mineral, 

o que contribui para sua rigidez (Inoue et al.46, 2009), 20% de conteúdo 

orgânico e 10% de água (Septier et al.70, 2001; Embery et al.33, 2001). O 

conteúdo orgânico da dentina é formado por 90% de colágeno do tipo I e 

10% de proteínas não-colagenosas, glicoproteínas e outras biomoléculas, 

que foram expressas durante a síntese da matriz extracelular e aprisionadas 

no tecido dentinário após a finalização do processo de mineralização 

(Boskey14, 1991; Marshall et al.52, 1997).  
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Figura 1 - Processo de formação, organização e estrutura de colágeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reproduzido de Ferreira da Silva e Barretto Penna37, 2012. 

A reconstrução do elemento dental com uma restauração adesiva 

requer a remoção do conteúdo mineral superficial da dentina por meio do 

condicionamento com ácidos, frequentemente o ácido fosfórico, ou adesivos 

autocondicionantes. Neste processo, as fibrilas são expostas, proteases 
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como as metaloproteinases da matriz (MMPs) e as cisteínas catepsinas são 

liberadas e ativadas (Pashley et al.62, 2004; Tjäderhane et al.85, 2015) e os 

lugares anteriormente ocupados por cristais de hidroxiapatita são 

preenchidos com moléculas de água que mantêm os espaços interfibrilares, 

evitando o colapso da rede de colágeno (Kanca48, 1992). Assim sendo, a 

dentina condicionada passa a ser composta por 80% de água e 20% de 

conteúdo orgânico, em massa. 

 A camada híbrida, principal estrutura responsável pela retenção 

micromecânica das restaurações resinosas e pelo selamento dentinário, 

forma-se a partir da infiltração da rede de colágeno por monômeros dos 

sistemas adesivos, os quais são convertidos em polímeros in situ 

(Nakabayashi et al.56, 1982). Para tanto, o sistema adesivo deve ser capaz 

de deslocar a água presente nos espaços interfibrilares e assim substituir por 

completo o componente inorgânico removido. No entanto, devido a 

incapacidade do adesivo penetrar a totalidade da área desmineralizada, 

mesmo após a infiltração monomérica, fibrilas de colágeno permanecem 

expostas e envoltas por moléculas de água no interior da camada híbrida  

(Nakabayashi et al.57, 1998; Hashimoto et al.43, 2000; Wang, Spencer90,  

2003; Spencer et al.74, 2004), tornando-as susceptíveis à hidrólise mediada 

por enzimas presentes na própria matriz dentinária, metaloproteinases 

(MMPs) (Tjärderhane et al.87, 1998; Fanchon et al.34, 2004; Tezvergil-Mutluay 

et al.81, 2013), e cisteínas catepsinas (Tersariol et al.80, 2010; Sabatini, 

Pashley65, 2014). Essa atividade enzimática da dentina tem sido indicada 

como responsável pelo desaparecimento de até 70% das fibrilas de colágeno 

presentes na interface adesiva em 44 meses (Armstrong et al.4, 2004).  

 A completa remoção da água presente na interface adesiva 

previamente a aplicação do sistema adesivo poderia favorecer a infiltração de 

monômeros hidrófobos, os quais por sua vez, formam polímeros (Pashley et 

al.63, 2007). Adicionalmente, a remoção do conteúdo aquoso da dentina no 

momento da aplicação do sistema adesivo permite melhorar o grau de 

conversão monomérica (Cadenaro et al.18-19, 2008, 2009) e impede que 

proteases hidrolisem o colágeno (Ito et al.47, 2005), preservando tanto a 

porção resinosa quanto a porção orgânica da camada híbrida. No entanto, a 
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evaporação da água resultaria em colapso das fibrilas desmineralizadas, e 

consequente redução dos espaços interfibrilares, dificultando a propagação 

dos monômeros por entre a rede de colágeno (Spencer et al.75, 2010; Liu et 

al.51, 2011). Uma alternativa para reduzir o grau de contração da dentina 

(colapso das fibrilas de colágeno) frente à desidratação seria aumentar a 

rigidez do colágeno previamente à remoção da água. Isso poderia ser 

realizado por meio de agentes capazes de fixar tecidos biológicos, como os 

agentes promotores de ligações cruzadas (cross-linkers). 

Cross-linkers naturais e sintéticos têm sido utilizados para aumentar o 

número de ligações cruzadas (cross-links) nas moléculas e fibrilas de 

colágeno (Sung et al.76, 1999; Han et al.42, 2003; Bedran-Russo et al.13, 

2014), visando melhorar suas propriedades mecânicas e aumentar sua 

resistência à degradação (Nimni et al.58, 1988; Han et al.42, 2003; Bedran-

Russo et al.10, 2007; Bedran-Russo et al.8, 2011). Dentre estas substâncias 

estão o glutaraldeído (GA), a proantocianidina (PA) e a carbodiimida (1-Etil-3-

[3-dimetilaminopropil] hidroclorito de carbodiimida ou EDC) (Bedran-Russo et 

al.9, 2008; Al-Ammar et al.3, 2009; Bedran-Russo et al.12, 2009; Bedran 

Russo et al.11, 2010).  

O glutaraldeído (GA) e a carbodiimida (EDC) são cross-linkers 

sintéticos com alta afinidade por aminas primárias livres dos resíduos de 

lisina e hidroxilisina e grupos carboxila dos ácidos glutâmico e aspártico das 

moléculas de colágeno, respectivamente (Timkovich83, 1977; Sung et al.76, 

1999; Nimni et al.58, 1988; Chiang et al.28, 2013). Já as proantocianidinas 

(PA) são metabólitos naturais secundários encontradas em frutas, vegetais, 

castanhas, sementes e flores, sendo que as sementes de uva estão entre as 

mais ricas fontes de PAs (Han et al.42, 2003). Ao reagirem com os 

aminoácidos, estes agentes dão origem à novas ligações cruzadas no 

colágeno dentinário, reduzindo sua vulnerabilidade à hidrólise (Al-Ammar et 

al.3, 2009; Bedran-Russo et al.11, 2010; Scheffel et al.67, 2014) e ao mesmo 

tempo, melhorando suas propriedades mecânicas, destacadamente sua 

rigidez. (Castellan et al.23-24, 2013, 2010; Bedran-Russo et al.9, 2008; Fang et 

al.35, 2012). Além disso, também são capazes de inibir a atividade de MMPs, 
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favorecendo ainda mais a longevidade da interface adesiva (Tezvergil-

Mutluay et al.82, 2012; Scheffel et al.66,  2014; Scheffel et al.67, 2014). 

Durante a utilização da técnica úmida para a união resina-dentina, a 

água remanescente na matriz dentinária pode induzir a separação de fases 

quando o BisGMA se faz presente na composição do sistema adesivo 

aplicado (Spencer, Wang73, 2002), como também pode levar à nanoinfiltração 

(Tay et al.79, 2002; Ye et al.93, 2009), à formação de water trees (Tay, 

Pashley78, 2003), e à degradação da matriz dentinária (Brackett et al.15, 2011; 

Tjäderhane et al.88, 2013; Tjäderhane et al.89, 2013). Um dos esforços para 

tentar diminuir a quantidade de água entre as fibrilas de colágeno durante a 

adesão concentra-se na técnica de condicionamento de três passos, na qual 

o segundo passo consiste no uso de primers que possuem solventes como 

acetona ou etanol em sua composição, que por sua vez, realizam a 

desidratação química da matriz dentinária, aumentando dessa forma a 

infiltração resinosa por entre os espaços das fibrilas de colágeno 

(Tjäderhane84, 2015). 

Uma forma simples de remover o maior conteúdo de água possível 

seria a desidratação física da matriz de colágeno com jatos de ar. Entretanto, 

esta alternativa resulta em baixos valores de resistência de união, pois a 

secagem com ar promove o colapso das fibrilas de colágeno, permitindo a 

formação de ligações de hidrogênio entre os peptídeos do colágeno, o que 

por sua vez reduz a dimensão dos espaços que servem como canais de 

difusão  para a infiltração resinosa (Pashley et al.63, 2007). 

O colapso da rede de colágeno durante a secagem com ar é o 

resultado da queda do módulo de elasticidade de 20 GPa da dentina 

mineralizada para 2 MPa na dentina completamente desmineralizada 

(Scheffel et al.66, 2014). Se a dentina desmineralizada puder ser enrijecida 

por agentes cross-linkers (Liu et al.49-50, 2013), a rede de colágeno poderia se 

tornar resistente o suficiente para evitar que as fibrilas sofram colapso 

quando a água é evaporada, mesmo após a técnica de secagem por ar. 

Assim, a premissa do presente trabalho é que o aumento da rigidez da 

matriz dentinária proporcionado pela ação de um agente cross-linker 
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permitiria a desidratação da mesma sem que houvesse colapso dessa matriz 

e consequentemente redução volumétrica dos espaços inter e intrafibrilares. 

Uma matriz com pequeno conteúdo de água, favoreceria a infiltração de 

monômeros hidrófobos e, portanto, a formação de polímeros com um maior 

número de ligações cruzadas, e consequentemente mais resistentes à 

degradação, ao mesmo tempo que dificultaria a ação das proteases 

dentinárias (MMPs e catepsinas), uma vez que essas são hidrolases. 
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3 PROPOSIÇÃO GERAL 
 
3.1 Proposição geral 
 
 Avaliar o efeito da biomodificação do colágeno dentinário por 

diferentes agentes promotores de ligações cruzadas (cross-linkers) sobre a 

sua rigidez, assim como sobre a estabilidade mecânica longitudinal da união 

resina-dentina produzida pela técnica da dentina seca (dry-bonding 

technique). 

 

 

3.2 Proposições específicas 

 
- Avaliar a rigidez da matriz de colágeno tratada com EDC, GA ou PA 

submetida à desidratação;  

- Investigar a resistência de união, imediata e após 6 meses de 

envelhecimento, da união resina-dentina biomodificada por EDC, GA e PA, 

produzida sobre a dentina desidratada (dry-bonding technique). 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Seleção dos dentes 
Cento e quatro (104) pré-molares humanos hígidos foram coletados 

junto ao Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de Araraquara – 

UNESP, mediante aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

mesma Instituição de Ensino Superior (CAAE 32775914.0.0000.5416, Anexo 

p. 63). Os dentes foram limpos para a remoção de restos orgânicos e lavados 

em água corrente para a inspeção macroscópica da coroa dentária. Foram 

selecionados apenas dentes sem lesões de cárie, áreas hipoplásicas e/ou 

hipomineralizadas. Os dentes foram armazenados em solução de timol 0,2% 

em temperatura de 4o C até o momento de sua utilização. 

 

4.2 Obtenção de discos de dentina para análise em transformador 
diferencial linear variável (LVDT) 

Para avaliar o efeito do tratamento com cross-linkers sobre a rigidez da 

matriz de colágeno, quarenta discos (n=40) de dentina com 0,3 mm de 

espessura foram produzidos da porção coronária média dos pré-molares, 

utilizando disco diamantado (Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) montado em 

máquina de corte (ISOMET 1000, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA), sob irrigação 

constante. Para isto, cada dente foi fixado em base de madeira com godiva 

de baixa fusão e foi feito o primeiro corte na região correspondente à união 

cemento-esmalte, perpendicular ao longo eixo do dente, para remoção da 

raíz. Cortes sequenciais foram realizados no sentido da face oclusal até a 

obtenção de uma superfície completamente plana em toda a sua extensão. A 

partir dessa superfície, foi realizado um corte à 0,4 mm de distância para a 

obtenção de um disco de dentina circundado por esmalte com essa 

espessura. Foi obtido um único disco por dente. Esse disco foi, em seguida, 

lixado manualmente em papel abrasivo de granulação 320, umedecido em 

água, até a espessura final de 0,3 mm, aferida pelo uso de paquímetro digital 

(Mod. 500- 144b, Mytutoyo Sul Americana Ltda., SP, Brasil). O desgaste foi 

sempre realizado no lado pulpar dos discos. 
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 Todos os quarenta discos foram completamente desmineralizados em 

solução de ácido fosfórico 10% (12 mL de solução para cada 4 discos) por 18 

horas sob agitação constante, a 4°C. Em seguida, foram abundantemente 

lavados com água deionizada por 2 horas, sob agitação, com trocas 

realizadas a cada 30 minutos, também em temperatura de 4°C. Uma vez 

finalizado o protocolo de desmineralização, a espessura de cada disco foi 

determinada em lupa estereoscópica (Modelo ME 13000, Pitspec Micro 

Enterprises Inc., Norcross, GA, EUA) equipada com dois micrômetros, 

sempre mantendo os discos úmidos. Os discos foram então congelados em 

freezer convencional (-18o C) em grupos de 4, e descongelados segundo 

demanda.  

 

4.3 Avaliação da rigidez da matriz dentinária 
A rigidez da matriz dentinária foi avaliada indiretamente por meio da sua 

contração frente a desidratação, de tal forma que, quanto menor a contração, 

maior a rigidez do colágeno. Para tanto, após descongelamento em 

temperatura ambiente (~ 25o C), cada disco foi individualmente fixado no 

fundo de uma câmara de acrílico com auxílio de um adesivo de cianocrilato 

(Zapit, Dental Ventura, St. Paul, MN, EUA), com a face oclusal voltada para 

cima. Para mensurar as variações na espessura do disco de dentina foi 

utilizada uma sonda de vidro de 0,2 mm de diâmetro, acoplada a um 

transformador diferencial linear variável (Linear Variable Differential 

Transformer, LVDT) (Modelo TM-2, EG&G Inc., Wellesley, MA, EUA). 

Cada disco de dentina desmineralizado na condição hidratado foi 

utilizado como seu próprio controle e foi considerado como base para o 

cálculo da porcentagem de contração da matriz dentinária. A Figura 2 ilustra 

os diferentes desafios aos quais o mesmo disco de dentina foi submetido. Os 

dados foram processados pelos programas Event Timer e Thermal Analysis, 

desenvolvidos especialmente para essa finalidade pelo Departamento de 

Informática da Universidade da Georgia (Augusta, GA, EUA). 

O teste foi iniciado com o espécime na condição hidratado, 

representando 100% da expansão da matriz de colágeno. Após estabilização 
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inicial do gráfico com o disco imerso em água deionizada (Fig. 2, segmento 

A), a água foi removida por sucção e a dentina foi desidratada com gás 

nitrogênio (N2) direcionado para a superfície do disco, causando o colapso da 

matriz e consequentemente redução da espessura do espécime (Fig.2, 

segmento B).  

Os discos de dentina desmineralizados e secos foram então novamente 

saturados com água deionizada para reexpansão completa da matriz até 

atingir estabilidade dimensional (Fig. 2, segmento C). Nesse momento, a 

água foi aspirada e substituída por 5 mL da solução contendo o cross-linker 

pelo tempo pré-determinado (Fig. 2, segmento D) ou com água deionizada, 

conforme os grupos apresentados na Figura 3. Ao final dos tratamentos, os 

discos foram lavados com água deionizada por 10 segundos, e em seguida 

foram novamente desidratados com gás nitrogênio para avaliação do colapso 

pós-tratamento (Fig. 2, segmento E).  Por fim, os discos foram novamente 

reidratados com água deionizada (Fig. 2, segmento F) com a finalidade de 

observar se houve interferência do tratamento com cross-linker na 

capacidade de reexpansão da dentina desmineralizada. 

Figura 2 - Simulação das alterações ocorridas na dentina desmineralizada frente a desidratação 
com gás nitrogênio (N2) e reidratação com água deionizada (pointers). As áreas apontadas 
representam os seguintes fenômenos em sequência: estabilização do disco hidratado (A, controle 
interno), colapso das fibrilas de colágeno quando da desidratação (B), observado a partir da 
redução da dimensão do espécime, reidratação com água deionizada (C), aplicação do cross-
linker (D), nova desidratação após o tratamento com o cross-linker (E), nova reidratação com 
água deionizada e platô atingido após reidratação (F).  

 

 

 

 

 

	

																																																																																																																																					

Fonte: Programas Event Timer e Thermal Analysis.	
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Figura	 3	 -	 Quarenta	 discos	 de	 dentina	 (0,3	 mm	 de	 espessura)	 completamente	
desmineralizados	 foram	 divididos	 em	 cinco	 grupos	 experimentais	 (n=8)	 em	 função	 do	
tratamento	da	matriz	dentinária.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	Elaboração	própria.	

 
4.4 Preparo das soluções de tratamento 
 Todas as soluções de tratamento foram preparadas no momento do 

experimento, conforme descrito na Tabela 1. Após a mistura, a solução foi 

homogeneizada em agitador Vortex por 10 segundos. 

 
Tabela 1 - Princípio ativo, fabricante, mistura e pH das soluções de tratamento dos 
discos de dentina. 

Grupo Princípio ativo Fabricante Mistura/pH 

GA 5% Glutaraldeído 

Sigma-Aldrich 

Corp. St. Louis, 

MO, EUA 

-	0,5	mL	de	GA	50%	

-	4,5	mL	de	água	deionizada*	

pH	6.4	

GA 25% Glutaraldeído 

Sigma-Aldrich 

Corp. St. Louis, 

MO, EUA 

-	2,5	mL	de	GA	50%	

-	2,5	mL	de	água	deionizada	

pH	6.4	

EDC 0,5 mol/L 

(9,6%) 

1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil)carbodiimida 

Sigma-Aldrich 

Corp. St. Louis, 

MO, EUA 

-	0,96	g	de	EDC	

-	10	mL	de	água	deionizada	

pH	6.0	

PA 5% 

Proantocianidina (extraída da 

semente da espécie Vitis 

vinífera) 

Shaanxi Sinuoti 

Biotech Co. 

Ltd., Shaanxi, 

China 

-	0,25	g	PA	

-	5	mL	de	água	deionizada	

pH=5.5	

 

* pH da água deionizada = 8.7    Fonte: Elaboração própria 

Controle negativo (água deionizada) (n=8)  

GA 5% - 60 segundos (n=8) 

PA 5% - 60 segundos (n=8) 

EDC 0,5 mol/L - 60 segundos (n=8) 

Controle positivo (GA 25% por 10 min) (n=8) 

Discos de 
dentina 0,3 mm 

n=40 
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4.5 Obtenção das superfícies planas de dentina para o ensaio mecânico 
de microtração 

Sessenta e quatro (n= 64) pré-molares humanos hígidos foram 

desgastados com auxílio de politriz (DP10; Panambra Industrial e Técnica 

Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e lixa de carbeto de silício de granulação 320, 

sob irrigação constante com água, para remoção completa do terço coronário 

oclusal e obtenção de superfícies de dentina planas. A inexistência de áreas 

de esmalte residual, assim como a presença de trincas, foi confirmada pela 

análise em estereomicroscópio (Modelo SZX7, Olympus, São Paulo, SP, 

Brasil), intervalo de aumento de 20x a 40x. Os dentes foram aleatoriamente 

distribuídos em 4 grupos experimentais (n=16) de acordo com a solução de 

tratamento da dentina, e posteriormente, subdivididos (n=8) de acordo com a 

condição de hidratação da dentina (Figura 4). 

 
Figura 4 - Sessenta e quatro dentes com superfícies planas em dentina foram distribuídos 
aleatoriamente em quatro grupos experimentais (n=16) de acordo com a solução de 
tratamento da dentina condicionada. Cada um desses grupos foi subdividido em dois grupos 
(n=8), de acordo com a condição de hidratação da dentina. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

   Dentina seca (n=8) 

  Dentina úmida (n=8) 

   Dentina seca (n=8) 

  Dentina úmida (n=8) 

Dentina seca (n=8) 

  Dentina úmida (n=8) 

Dentina seca (n=8) 

  Dentina úmida (n=8) 

Controle (água deionizada)  (n=16) 

GA 5% (n=16) 

PA 5% (n=16) 

EDC 0,5 mol/L (n=16) 

Superfícies planas 
de dentina 

n=64 
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4.6 Aplicação dos cross-linkers 
 A dentina exposta foi condicionada por 15 segundos com ácido 

fosfórico 35% (Scotchbond Etchant, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA), lavada de 

forma abundante com água deionizada por 10 segundos e mantida úmida 

após a remoção do excesso de água com papel absorvente. Em seguida, 20 

µL da solução do cross-linker (Tabela 1, exceto para GA 25%) foram 

aplicados sobre a dentina condicionada, com auxílio de uma micropipeta, e 

mantidos sem agitação por 60 segundos. Para o grupo controle, foram 

aplicados 20 µL de água deionizada. Decorrido esse período, a superfície foi 

lavada com água deionizada por 10 segundos, e então delicadamente seca 

com papel absorvente para a manutenção de uma superfície úmida. 

 
4.7 Condição de hidratação da dentina 
 O efeito da aplicação dos cross-linkers foi investigado sobre a dentina 

úmida (controle) e sobre a dentina desidratada. Dessa maneira, 

posteriormente à aplicação dos cross-linkers, em metade dos dentes (n=8), a 

dentina passou por um processo de desidratação por meio de secagem 

vigorosa com jatos de ar livre de contaminação com água e/ou óleo. O jato de 

ar foi aplicado o mais próximo possível da superfície de dentina, de forma 

ininterrupta, por 30 segundos. A mesma unidade odontológica foi utilizada 

durante todo o experimento, e o botão controlador da saída de ar foi sempre 

acionado até o máximo permitido. 

 

4.8 Procedimento adesivo 
 O sistema adesivo selecionado foi o Prime & Bond 2.1 (Dentsply 

Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, Brasil) por não conter água em 

sua composição, tendo a acetona como único solvente. O adesivo foi 

aplicado de acordo com as recomendações do fabricante, exceto pelo fato da 

desidratação da dentina nos grupos específicos. Assim, foi aplicada uma 

primeira camada do adesivo de forma passiva por 20 segundos, com auxílio 

de pincel, cobrindo toda a superfície da dentina, seguida por leves jatos de ar 

(5 segundos a uma distância de 10 cm) com a finalidade de evaporação do 

solvente. Logo após, uma segunda camada foi aplicada e o solvente 

evaporado como descrito acima. A fotoativação foi realizada por 10 segundos 
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(Radii Plus, SDI Ltd., Bayswater, Victoria, Austrália, 1000±10 mW/cm2), 

seguida da inspeção visual do aspecto brilhante da superfície.  

 Concluída a aplicação do adesivo, um bloco de  resina composta Z350 

cor A 3,5 (3M do Brasil Ltda., Sumaré, São Paulo, Brasil) com 3 mm de 

altura, foi construído, utilizando-se a técnica incremental (três incrementos de 

1 mm cada, fotoativados individualmente por 20 s). Finalizados os 

procedimentos adesivos, os dentes foram armazenados imersos em água 

deionizada, em estufa à 37oC,  por 24 horas.  

	

4.9 Obtenção dos espécimes para o ensaio mecânico de microtração 
 Decorridas as 24 horas de armazenamento em água, cada dente foi 

fixado em uma base de madeira com auxílio de godiva e levado a uma 

máquina de cortes (ISOMET 1000, Buehler Ltda, Lake Bluff, IL, EUA), 

equipada com um disco diamantado de 0,3 mm de espessura (Diamond 

Wafering Blade, Buehler Ltda, Lake Bluff, IL, EUA). As raízes foram 

removidas por meio de um corte transversal realizado 2 mm abaixo da junção 

cemento-esmalte, sob constante irrigação com água. Cortes sequenciais de 

0,9 mm de espessura foram realizados correndo toda a extensão da coroa no 

sentido próximo-proximal. Após rotação do dente em 90°, novos cortes foram 

feitos a fim de obter espécimes em forma de palitos com área transversal de 

secção de aproximadamente 0,81 mm2. Por fim, os espécimes foram 

separados do dente por meio de um corte transversal em relação ao longo 

eixo da coroa dentária. 

	 Todos os espécimes foram analisados em lupa estereoscópica 

(Modelo SZX7, Olympus Corporation, Tóquio, Japão), com aumento de 30 

vezes, aproximadamente, para eliminação daqueles que apresentaram 

presença de esmalte na periferia e/ou defeitos na interface, como bolhas ou 

irregularidades nas proximidades da união resina-dentina. A área adesiva de 

cada espécime selecionado foi mensurada individualmente com auxílio de um 

paquímetro digital (Mod. 500-144, Mytutoyo Sul Americana Ltda., São Paulo, 

SP, Brasil) com resolução de 0,01 mm.  
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4.10 Armazenamento dos espécimes (envelhecimento da união resina-
dentina) 
 Os espécimes obtidos do mesmo dente foram divididos aleatoriamente 

em 2 grupos em função do tempo de envelhecimento. Desta forma, alguns 

espécimes foram tracionados 24 horas após sua obtenção enquanto outros 

foram testados após 6 meses de armazenamento. Esses espécimes foram 

mantidos individualmente imersos em 3 mL de solução semelhante à saliva, 

em estufa à 37oC. O pH da solução foi monitorado mensalmente, com auxílio 

de um pHmetro (modelo 8010, Qualxtron, São Paulo, SP, Brasil), sendo que 

a mesma manteve-se estável ao longo dos 6 meses (pH 6.8).  

 Oito fatias (uma para cada dente) de cada grupo de investigação 

foram aleatoriamente selecionadas para análise da nanoinfiltração por MEV. 

 
4.11 Ensaio mecânico de microtração  
 O ensaio mecânico de microtração foi realizado em máquina de 

ensaios mecânicos (EMIC, Emic Equipamentos e Sistemas de Ensaios Ltda, 

São José dos Pinhais, PR, Brasil) ajustada para forças de tração com célula 

de carga de capacidade máxima de 200 N (20 Kgf). Após cada período de 

armazenamento, os espécimes foram individualmente fixados a um 

dispositivo metálico com auxílio de um adesivo de cianoacrilato associado a 

um acelerador também a base de cianoacrilato (Super Bonder Gel e Ativador 

7456, Henkel Loctite Ltda, São Paulo, SP, Brasil). Este dispositivo metálico, 

por sua vez, foi adaptado à máquina de ensaios mecânicos para realização 

do teste de microtração, atuando com velocidade de 0,5 mm/min. Os 

movimentos de tração foram iniciados por meio de um programa 

computadorizado específico (software TESC, INSTRON BRASIL 

Equipamentos Científicos LTDA, São José dos Pinhais, PR, Brasil) e foram 

encerrados no momento da ruptura do espécime, quando os valores de carga 

máxima foram registrados pelo programa. Esses valores foram divididos pela 

área do espécime para a obtenção dos dados em megapascal (MPa = 10,2 

Kgf/cm2 ou 0,10 Kgf/mm2). O valor zero foi atribuído aos espécimes com 

falha prematura. Os espécimes pertencentes ao mesmo dente foram 
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agrupados e a resistência de união média foi computada de tal forma que o 

dente foi considerado como unidade experimental. 

 

4.12 Análise das fraturas 
Concluído o ensaio mecânico de microtração, as duas metades de 

cada espécime foram analisadas conjuntamente em lupa estereoscópica 

(Modelo SZX7, Olympus Corporation, Tóquio, Japão), em aumentos variados 

que permitissem a classificação da fratura em: adesiva, coesiva da dentina 

ou coesiva da resina. 

 

4.13 Protocolo de nanoinfiltração e análise em MEV 
 O protocolo de nanoinfiltração seguido de análise em MEV foi 

realizado após cada período de armazenagem, de acordo com a metodologia 

descrita por Tay et al.79 (2002). As fatias selecionadas previamente ao ensaio 

mecânico (n=8 por grupo) foram revestidas com duas camadas de verniz 

ácido resistente (Colorama, Ceil Com Exp Ind Ltda, São Paulo, SP, Brasil), 

deixando apenas a interface e cerca de 0,5 mm ao seu redor expostos. As 

fatias foram mantidas em água deionizada por 20 minutos, com o objetivo de 

reidratação e prevenção de artefatos advindos da dessecação anteriormente 

à imersão em solução amoniacal de nitrato de prata  (pH 9,5) por 24 horas, 

na ausência de luz. Em seguida, as fatias foram lavadas com água 

deionizada por 60 s sob leve agitação e imersas em solução reveladora 

(Revelador Kodak, São José dos Campos, São Paulo, Brasil) por 8 horas sob 

luz fluorescente. Na sequência, as fatias foram novamente lavadas em água 

deionizada por 60 s e mantidos em solução de glutaraldeído 2,5% por mais 8 

horas, para posterior polimento com sequência de lixa de carbeto de silício 

com granulações de 400, 600, 800, 1200, 2400 e 4000. Finalizado o 

polimento, as fatias foram desidratadas por 12 horas previamente à 

metalização com carbono e análise em microscópio eletrônico de varredura 

(FEI Inspect S 50, FEI, Hillsboro, Oregon, EUA). Imagens foram capturadas 

em aumentos de 500x, 1000x e 4000x, para a visualização da presença de 

íons prata na interface de união, representativa do fenômeno de 

nanoinfiltração e consequentemente da degradação dessa interface.  
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4.14 Análise estatística 
O conjunto de valores de contração da matriz dentinária apresentou 

distribuição normal (Shapiro-Walkis, p=0,649) e os grupos foram 

homocedásticos (Levene, p=0,648). Portanto, esses dados foram submetidos 

ao teste de ANOVA à um critério fixo (“agentes de ligação cruzada”) 

complementado pelo teste de Tukey, para a comparação dos grupos aos 

pares. Os dados de resistência de união foram analisados em função dos 

fatores de variação (1) tratamento da dentina condicionada, (2) condição de 

hidratação da dentina e (3) período de envelhecimento. Uma vez que os 

dados também apresentaram distribuição normal e os grupos apresentaram 

homocedasticidade, a análise foi iniciada pela aplicação do teste de ANOVA 

a três critérios fixos. Em seguidas os fatores do estudo foram agrupados aos 

pares e foram utilizados testes de ANOVA a dois fatores fixos. Por fim, para 

os testes que revelaram haver interação entre fatores, foi aplicado o teste de 

ANOVA a um critério fixo. Todos os testes foram complementados por testes 

de Tukey para comparação dos grupos aos pares no evento de rejeição da 

hipótese nula de igualdade entre os grupos. Por fim, as inferências 

estatísticas foram baseadas no nível de significância de 5%, ou seja, grupos 

foram considerados diferentes estatisticamente quando p<0,05. Os dados 

referentes a nanoinfiltração foram descritos qualitativamente, considerando-

se que quanto maior a presença de íons prata maior a degradação da união 

resina-dentina. 
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5 RESULTADOS 

A porcentagem média de contração da matriz dentinária após 

aplicação de água deionizada (controle) ou dos diferentes cross-linkers, 

seguida de desidratação com nitrogênio (N2), está apresentada na Figura 

5. Os dados demonstraram que a desidratação da matriz dentinária 

tratada apenas com água deionizada resultou em uma contração média 

de 60,7%. Após essa contração inicial, para todos os espécimes, a matriz 

dentinária foi capaz de expandir até a espessura original após a 

hidratação com água deionizada (Figura 6).  

 
Figura 5 - Contração da matriz dentinária após o tratamento com diferentes agentes 
de ligação cruzada ou água deionizada (controle). Espessura média inicial da matriz 
de dentina=305,3±45,2 µm. Colunas representam médias e barras de erro 
representam desvios-padrões, n=5; com exceção do controle, n=20. Grupos 
identificados com a mesma letra não diferem estatisticamente (Tukey, p>0,05). No 
interior das colunas, números representam média desvio-padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma pequena contração da matriz dentinária (<5%) foi observada 

em resposta à aplicação dos agentes cross-linkers. Entretanto, todos 

foram capazes de reduzir significantemente a porcentagem de contração 

resultante da desidratação da matriz com N2, com exceção da PA 

aplicada por 60 s, a qual não diferiu do controle (Figura 5). O efeito 
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promovido foi estatisticamente comparável para o EDC e o GA 5% e 25%. 

O aumento de 5 vezes na concentração de GA não resultou em aumento 

significativo da rigidez do colágeno proporcionada por este composto 

(Figura 5).  

 
Figura 6 - Representação gráfica do comportamento da matriz dentinária em 
diferentes etapas do processo de adesão utilizando agentes de ligação cruzada 
(cross-linkers) em comparação à utilização de água (controle). A média de contração 
da matriz dentinária após desidratação inicial [N2 (1)] foi em torno de 61%.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
A despeito do aumento da rigidez do colágeno observado para o EDC, 

a matriz dentinária foi capaz de recuperar sua espessura inicial após 

hidratação. O mesmo não foi observado para os tratamentos com GA (Figura 

6). 

A aplicação de um cross-linker sobre a dentina condicionada, 

previamente a utilização do sistema adesivo não interferiu na resistência de 

união imediata (24 horas) à dentina úmida. A média de resistência de união 

observada para o grupo controle foi comparável às médias obtidas para os 

grupos tratados com os cross-linkers, sem diferença entre eles (Tabela 2, 

coluna). Quando o sistema adesivo Prime & Bond 2.1 foi aplicado sobre a 

dentina seca, os maiores valores de resistência de união foram observados 
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para o EDC e para o GA, sem diferença entre eles. A PA resultou em valores 

comparáveis aos observados para o grupo controle, e inferiores aos demais 

cross-linkers (Tabela 2, coluna). 

 

Tabela 2 - Comparação da resistência de união imediata (24 horas) dos diferentes 
tratamentos da dentina condicionada aplicados sobre a dentina úmida ou seca. 

Tratamento da 
dentina 

condicionada 

Condição de hidratação da dentina 

Úmida Dif. Seca 

Água deionizada 37,6±9,2 A Sig. 24,6±9,1 b 

PA 5% 34,1±8,2 A Sig.       27,8±7,4 b 

EDC 0,5 mol/L 38,4±7,1 A N.s. 39,7±8,3 a 

GA 5% 42,5±13,2 A N.s. 31,6±12,1 ab 

 

Números são média ± desvio-padrão (MPa), n=8.  
Dif. Permite comparação entre a condição úmida e seca.     
Sig. Indica diferença estatisticamente significante (p<0,05) enquanto N.s. indica ausência 
de diferença estatística (p>0,05).    
Aa Letras permitem comparações apenas dentro de cada coluna. Médias indicadas com 
letras iguais, não diferem estatisticamente (Tukey, p>0,05). 
PA = proantocianidina; EDC = carbodiimida; GA = glutaraldeído 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 A desidratação da dentina interferiu negativamente na resistência de 

união imediata do sistema adesivo quando nenhum agente cross-linker foi 

aplicado. Com exceção da PA, os demais cross-linkers foram capazes de 

contrapor esse efeito deletério, e ausência de diferença estatística foi 

observada quando comparadas as condições dentina úmida e seca (Tabela 

3, linhas).   

Na Tabela 3 estão apresentados os valores de resistência de união 

para cada tratamento da dentina condicionada, mantida úmida ou seca, após 

6 meses de envelhecimento em solução do tipo saliva artificial. 
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Tabela 3 - Resistência da união (RU) resina-dentina em função dos diferentes 
tratamentos da dentina condicionada, da condição de hidratação da dentina e do 
tempo de envelhecimento. 

Tratamento 
da dentina 

condicionada 

Condição de 
hidratação 
da dentina 

Tempo de envelhecimento 
Redução 

da RU (%) 
24 horas 6 meses 

Água 
deionizada 

Úmida 37,6±9,2 a 29,8±4,8 b 20,7 

Seca 24,6±9,1 b   28,4±6,0 b -15.4 

     

PA 5% 
Úmida 34,1±8,2 a 27,8±11,0 b 18,5 

Seca 27,8±7,4 b 36,9±11,8 a -32,7 

     
EDC 0,5 
mol/L 

Úmida 38,4±7,1 a 33,5±9,4 ab 12,8 

Seca 39,7±8,3 a 28,9±9,3 b 27,2 

     

GA 5% 
Úmida 42,5±13,2 a 39,4±17,3 a 7,3 

Seca 31,6±12,1 a 30,5±10,3 a 3,5 
 

Números são média ± desvio-padrão (MPa), n=8. Comparações são permitidas apenas dentro de 
cada tratamento. Médias indicadas com letras iguais, não diferem estatisticamente (Tukey, p>0,05). 
PA = proantocianidina; EDC = carbodiimida; GA = glutaraldeído 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

As maiores porcentagens de redução da resistência de união após o 

envelhecimento foram observadas para o grupo tratado com água, quando da 

manutenção da dentina úmida (controle, 20,7% de redução). Uma elevada 

porcentagem de perda de resistência de união também foi vista para o grupo 

onde a dentina condicionada foi saturada com EDC, seguido de desidratação 

previamente à aplicação do sistema adesivo (27,2%).  Entretanto, apenas 

12,8% de redução foi observada quando a dentina foi mantida úmida após a 

aplicação desse cross-linker, sem diferença estatística entre os valores 

registrados após 24 horas e 6 meses de envelhecimento (Tabela 3).  

Dos cross-linkers investigados, apenas o GA foi capaz de manter a 

resistência de união estável após 6 meses de envelhecimento, 

independentemente da condição de hidratação da dentina. A perda de 
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resistência de união foi de apenas 3,5% para a dentina seca e de apenas 

7,3% quando o GA foi aplicado sobre a dentina úmida (Tabela 3).  

Um fato interessante foi observado quando do uso da PA sobre a 

dentina seca. Embora esse cross-linker tenha sido negativamente afetado 

pela desidratação da dentina condicionada (Tabela 3), após 6 meses de 

envelhecimento esse mesmo grupo apresentou aumento de 32,7% da 

resistência de união.  

Os tipos de fratura encontrados em função dos fatores de variação do 

estudo podem ser analisados de acordo com a Tabela 4. A fratura 

predominante foi a adesiva, independente do fator ou combinação entre eles, 

impossibilitando a associação de um tipo específico de fratura com uma 

condição particular de tratamento da dentina condicionada. De uma forma 

geral, um pequeno aumento da porcentagem de fraturas adesivas foi 

observado em função do envelhecimento das interfaces. 
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Tabela 4 - Distribuição dos tipos de fratura em função do tratamento da dentina 
condicionada, da condição de hidratação da dentina e do período de 
envelhecimento. 
 

Tempo	de	
envelhecimento	

Condição	de	
hidratação	da	

dentina	

Tratamento	da	dentina	condicionada	

Água	 PA	5%	 EDC	0,5	mol/L	 GA	5%	

24	horas	

Úmida	

A	=	23	(74,2%)*						

R	=	3	(9,7%)	

D	=	1	(3,2%)	

CR	=	1	(3,2%)	

CD	=	3	(9,7%)	

A	=	15	(71,4%)	

	R	=	1	(4,8%)	

	D	=	1	(4,8%)	

	CD	=	4	(19%)	

A	=	20	(71,4%)	

R	=	4	(14,3%)	

D	=	1	(3,6%)	

CR	=	1	(3,6%)	

CD	=	2	(7,1%)	

A	=	16	(69,6%)	

R	=	4	(17,4%)	

D	=	2	(8,7%)	

CD	=	1	(4,3%)	

Seca	

A	=	16	(69,6%)	

R	=	2	(8,7%)	

D	=	1	(4,3%)	

CR	=	1	(4,3%)	

CD	=	3	(13%)	

A	=	18	(94,7%)	

R	=	1	(5,3%)	

A	=	13	(68,4%)	

R	=	4	(21%)	

D	=	1	(5,3%)	

CD	=	1	(5,3%)	

A	=	14	(63,6%)	

R	=	5	(22,7%)		

CD	=	3	(13,6%)	

6	meses	

Úmida	

	

A	=	20	(62,5%)	

R	=	6	(18,75%)	

D	=	2	(6,25%)	

CR	=	1	(3,1%)	

CD	=	3	(9,4%)	

A	=	21	(84%)	

R	=	3	(12%)	

D	=	1	(4%)	

A	=	24	(92,3%)	

R	=	1	(3,8%)	

CD	=	1	(3,8%)	

A	=	17	(77,3%)	

R	=	4	(18,2%)	

CD	=	1	(4,5%)		

Seca	

A	=	17	(74%)	

R	=	3	(13%)	

D	=	3	(13%)	

A	=	15	(79%)	

R	=	1	(5,3%)	

D	=	3	(15,7%)	

A	=	11	(64,7%)	

R	=	2	(11,8%)	

D	=	3	(17,6%)	

CD	=	1	(5,9%)	

A	=	12	(70,6%)	

R	=	1	(5,9%)	

D	=	2	(11,8%)	

CR	=	2	(11,8%)	

 

*Os valores representam frequência absoluta (porcentagem do total de espécimes do grupo). 

A = adesiva  R = resina D = dentina CR = coesiva em resina CD= coesiva em dentina.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Nanoinfiltração foi observada em todos os espécimes analisados em 

MEV, sem exceção. Quando o sistema adesivo Prime & Bond 2.1 foi aplicado 

sobre a dentina úmida, houve um aumento evidente da infiltração de nitrato 

de prata em função do envelhecimento dos espécimes apenas para os 

espécimes do grupo controle (Figura 7, água deionizada). Para os espécimes 

tratados com PA, EDC ou GA, esse aumento não foi evidenciado (Figura 7). 
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 Quando a dentina foi desidratada previamente à aplicação do sistema 

adesivo, infiltração comparável de nitrato de prata foi observada para os 

espécimes do grupo controle envelhecidos por 24 horas ou 6 meses (Figura 

8, água deionizada). Entre os cross-linkers, aumento da nanoinfiltração foi 

observado com mais evidência para o EDC, quando os períodos de 24 horas 

e 6 meses foram comparados. 
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Figura 7 - Fotomicrografias em MEV de interfaces produzidas sobre a dentina mantida 
úmida após o condicionamento ácido e previamente tratada com os cross-linkers, após 24 
horas e 6 meses de envelhecimento em solução tipo saliva. RC: resina composta; A: 
adesivo; D: dentina; POINTER : presença de nitrato de prata. x4,000. Fonte: Elaboração 
própria. 
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Figura 8 - Fotomicrografias em MEV de interfaces produzidas sobre a dentina desidratada 
após o condicionamento ácido e tratada com os cross-linkers, após 24 horas e 6 meses de 
envelhecimento em solução tipo saliva. RC: resina composta; A: adesivo; D: dentina; 
POINTER : presença de nitrato de prata. x4,000. Fonte: Elaboração própria. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 A seleção de resinas compostas como a principal alternativa para a 

realização de procedimentos restauradores diretos têm crescido 

vertiginosamente nas últimas décadas72. Embora as restaurações adesivas 

possam ser facilmente estabelecidas a partir de passos simples como o 

condicionamento ácido da dentina e a aplicação de um primer e um adesivo, 

sua durabilidade ainda apresenta limitações61,85.  

 O presente trabalho buscou, a partir da associação da técnica dry-

bonding ao pré-tratamento da dentina condicionada com agentes cross-

linkers, estabelecer uma união adesiva mais estável e durável. Para o 

sucesso da técnica dry-bonding a remoção do conteúdo aquoso sem 

provocar o colapso das fibrilas de colágeno é um passo crítico63. Desta 

forma, foi realizada a análise do efeito da aplicação de cross-linkers na 

prevenção da contração da matriz dentinária utilizando um transformador 

linear diferencial variável (Linear variable differential transformer – LVDT). 

Este dispositivo é um transdutor de deslocamento linear, capaz de registrar 

pequenos movimentos da ordem de micrômetros com base nas diferentes 

posições do núcleo móvel do transformador e tem sido empregado em 

estudos prévios que também utilizaram a dentina desmineralizada como 

objeto de avaliação7,32,63.   

 Todas as substâncias testadas foram capazes de reduzir a 

porcentagem de contração da dentina desmineralizada com exceção da PA. 

Os cross-linkers avaliados apresentam mecanismos de ação distintos. O GA 

é um aldeído com alta afinidade por aminas capaz de formar ligações 

bifuncionais, unindo duas moléculas de colágeno. Este agente consegue ligar 

mesmo aminoácidos distantes a partir da formação de polímeros longos e 

complexos26.  Já o EDC, ativa os grupos carboxila dos ácidos glutâmico e 

aspártico distribuídos pela estrutura do colágeno, favorecendo a formação de 

uma nova ligação peptídica com uma amina livre, proveniente principalmente 

de uma lisina ou hidroxilisina83,94. Ao aumentar o número de ligações 

cruzadas, o GA e o EDC elevam a rigidez do tecido dentinário, que assim 

oferece maior resistência ao colapso frente a evaporação da água. 
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 Os resultados mostraram que o GA 25% não foi capaz de reduzir a 

contração da rede de colágeno em comparação ao GA 5%, sugerindo um 

excesso de GA na solução em relação ao número de aminas livres nas 

fibrilas. A taxa de reação deste cross-linker com o colágeno é determinada 

pela concentração de aminas com um par de elétrons não compartilhado, que 

é fortemente influenciada pelo pH da solução. Golomb et al.38, em 1987, 

demonstraram que o GA aplicado em uma relação de 4/10 peso/peso 

(GA/tecido) atinge a taxa de incorporação máxima de aproximadamente 300 

nM/mg em pH fisiológico mesmo após sete dias de incubação. A solução de 

GA 5% utilizada neste estudo apresenta uma relação de 10/1 peso/peso 

(GA/dentina) e uma concentração de 0,53 M, valor muito superior à 

incorporação máxima relatada acima. Além disso, altas concentrações de GA 

favorecem o surgimento de polímeros de alto peso molecular, formando uma 

espécie de escudo na superfície das fibrilas, impedindo o acesso de mais GA 

ao interior do colágeno27. 	

 A ação moderada da PA em reduzir significativamente o colapso da 

rede de colágeno pode ser justificada pelo macromodelo utilizado neste 

estudo. A espessura da dentina desmineralizada foi de aproximadamente 300 

µm, ao invés dos 10 µm encontrado na condição clínica após 

condicionamento com ácido fosfórico 37% por 15 segundos1,60. A PA quando 

misturada à água forma uma suspensão e devido ao alto peso molecular 

desta substância, bem como sua tendência em formar polímeros, tem sua 

infiltração limitada (dados não publicados). Desta forma, sugere-se que a PA 

não foi capaz de reagir com o colágeno presente no interior do disco de 

dentina, aumentando o número de ligações cruzadas somente na superfície 

do espécime, deixando o interior suscetível à contração. 

 Embora a presença de água na matriz dentinária seja favorável para a 

manutenção dos espaços interfibrilares41, ela também contribui 

negativamente para o estabelecimento de uma camada híbrida estável4. O 

gradiente de água presente no substrato e sua maior concentração no soalho 

da região condicionada, provoca a separação de fases dos monômeros do 

sistema adesivo, a redução da conversão polimérica e viabiliza a hidrólise do 

colágeno dentinário exposto mediante a ação de proteases ativadas como as 
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metaloproteinases da matriz (MMPs) e as cisteínas catepsinas53,62, bem 

como a lixiviação de polímeros instáveis36,75.  

 A remoção do excesso de água por evaporação reduziu a resistência 

de união (RU) imediata entre resina e substrato. Ao utilizar o sistema adesivo 

Prime & Bond 2.1, que contem acetona como solvente, a reidratação da 

dentina pelo sistema adesivo foi evitada, preservando o efeito da 

desidratação nos grupos de dentina seca. A redução da RU reflete a 

infiltração deficiente do adesivo devido a contração da matriz de dentina. Já 

os grupos tratados com GA e EDC não tiveram a RU imediata influenciada 

pela condição de hidratação do substrato. Isso porque, o colágeno 

biomodificado por agentes promotores de ligações cruzadas torna-se mais 

rígido, mantendo os espaços interfibrilares abertos, que funcionam como 

canais para a difusão dos monômeros adesivos, aumentando dessa maneira 

a retenção micromecânica entre resina e dentina.  

 Após 6 meses de armazenamento não foi observada redução da RU 

nos espécimes tratados com GA e EDC quando a dentina foi mantida úmida. 

Além de aumentar o número de ligações cruzadas nas fibrilas de colágeno, 

elevando sua rigidez e resistência à degradação, estes agentes também são 

capazes de inibir as metaloproteinases da matriz (MMPs). As MMPs são 

proteases que hidrolisam o colágeno exposto, degradando a união resina-

dentina61. Desta forma, os agentes cross-linkers atuam na preservação da 

interface adesiva em duas frentes distintas, a biomodificação do colágeno 

dentinário e a inibição de proteases11,66-67. Embora haja preocupação quanto 

à citotoxicidade destes agentes fixadores45, recentemente, Scheffel et al.68-69, 

(2015a e 2015b) demonstraram que a aplicação transdentinária destas 

substâncias nas concentrações utilizadas no presente estudo não exercem 

efeitos tóxicos sobre células odontoblastóides.  

 O GA exerceu o mesmo efeito positivo observado para a dentina 

úmida sobre a dentina seca. Em 2009, Cilli29 e colaboradores demonstraram 

resultados semelhantes, sugerindo que o aumento no número de ligações 

cruzadas do colágeno, provocado pelo GA, pode auxiliar a manter a rede de 

fibrilas em estado parcialmente expandido, um pré-requisito importante para 

posterior desidratação química com etanol e interdifusão de monômeros 
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resinosos, como por exemplo HEMA, no caso onde se usa a desidratação 

química anterior ao procedimento adesivo40. Contudo, a desidratação da 

dentina por jatos de ar foi realizada por um tempo reduzido, apenas 3 

segundos. Em relação aos demais cross-linkers, resultados não esperados 

foram observados para os espécimes tratados com EDC e PA, onde o EDC 

não foi capaz de reduzir a degradação da interface adesiva e a PA aumentou 

a RU após 6 meses de armazenamento. Para responder e justificar estes 

achados mais estudos são necessários. Embora em 24h a RU registrada 

para o grupo controle seco foi significativamente menor do que o úmido, não 

pôde ser observada diferença entre a RU imediata e após 6 meses de 

armazenamento na dentina seca. Apesar do colapso das fibrilas de colágeno 

e menor infiltração do sistema adesivo, sugere-se que a ausência de água 

tenha favorecido a polimerização do adesivo infiltrado, reduzindo a 

degradação da porção resinosa da interface adesiva. 

 O tratamento da dentina não influenciou o tipo de fratura observada 

após o teste de microtração e todos os grupos apresentaram predominância 

de fratura adesiva. A análise do processo de nanoinfiltração reflete os dados 

encontrados no teste mecânico e evidenciou a degradação sofrida pela 

camada híbrida ao longo do tempo, sendo atenuada pela aplicação dos 

agentes promotores de ligação cruzada. Quando associados à técnica úmida, 

observou-se uma interface adesiva mais consistente com menor infiltração de 

íons prata, principalmente para os grupos tratados com GA e EDC, dados 

estes que corroboram com a literatura64,68.  

Com base nos achados deste estudo, pode-se concluir que não apenas 

a condição de hidratação da dentina, mas também o tipo de agente cross-

linker utilizado exercem efeitos sobre as propriedades mecânicas do 

colágeno e degradação da interface adesiva. Por esse motivo, estudos 

devem ser intensificados nesta área, com a finalidade de compreender 

melhor a interação cross-linker/dentina e a durabilidade do efeito destas 

substâncias na camada híbrida. Além disso, o efeito da desidratação da 

dentina após a biomodificação do colágeno necessita ser avaliada por 

períodos de tempo mais longos e também in vivo. 
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7 CONCLUSÃO 

 
 De acordo com as metodologias do estudo e com base nos 

resultados obtidos, foi possível concluir que: 

- Todos os tratamentos com cross-linkers aumentaram a resistência do 

colágeno frente a desidratação, com exceção da proantocianidina (PA) 5%; 

- A desidratação da dentina foi prejudicial à resistência de união imediata 

quando nenhum cross-linker foi aplicado; 

-  A aplicação dos cross-linkers não afetaram a resistência de união imediata 

quando a dentina foi mantida úmida, entretanto, EDC e GA a 5% resultaram 

em aumento da resistência de união à dentina seca; 

- Após 6 meses de envelhecimento, houve degradação significante para o 

grupo controle (água deionizada) quando a dentina foi mantida úmida. 

Embora a desidratação da dentina tenha reduzido os valores imediatos de 

resistência de união, essa união foi mais estável  após 6 meses; 

- O glutaraldeído 5% foi o único cross-linker capaz de prevenir a degradação 

da união resina-dentina após 6 meses de envelhecimento, 

independentemente da condição de hidratação do substrato. 
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APÊNDICE A - Ilustrações da Metodologia* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Todas as ilustrações deste apêndice são de minha autoria. 
 

Figura 1. (a) superfícies planas obtidas em dentes pré-molares; (b) e (c) aplicação de 

ácido fosfórico a 35% por 15 segundos, recobrindo toda a superfície dentinária.  

Figura 2. (a) lavagem abundante com água destilada por 10 segundos; (b) secagem com 

papel absorvente para manutenção da superfície úmida. 

(a) 

(a) 

(b) (c) 

(b) 
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(a) 
(b) 

Figura 3. (a) aplicação de 20 µL da solução de agente cross-linker por 60 segundos; (b) a 

solução de proantocianidina (PA) 5% apresenta coloração amarelo-amarronzada. 

Figura 4. Para a utilização da técnica dry-bonding, a superfície em dentina foi desidratada 

por meio de secagem vigorosa com jatos de ar por 30 segundos, livre de contaminação 

de água e/ou óleo. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 5. (a) aplicação da primeira camada do adesivo de forma passiva por 20 s, com 

auxílio de pincel, cobrindo toda a superfície da dentina, seguida por leves jatos de ar com 

a finalidade de evaporação do solvente. Logo após, uma segunda camada foi aplicada e 

o solvente evaporado como descrito acima; (b) fotoativação realizada por 10 segundos; 

(c) construção de um bloco de resina composta com 3mm de altura, utilizando-se a 

técnica incremental, fotoativados individualmente por 20 s. 

Figura 6. (a) fixação em placa de madeira da coroa com auxílio de godiva para obtenção 

dos espécimes para o ensaio de microtração; (b) cortes sequenciais de 0,9 mm de 

espessura por toda extensão da coroa no sentido próximo-proximal; (c) espécimes em 

forma de palitos com área transversal de secção de aproximadamente 0,81 mm2. 

(a) (b) (c) 
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(b) (c) 

(a) 

Figura 7. (a) fixação do espécime a um dispositivo metálico com auxílio de um adesivo de 

cianoacrilato; (b) dispositivo adaptado à máquina de ensaios mecânicos para realização 

do teste de microtração; (c) demonstração de fratura do espécime. 
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Figura 8. (a); (b); (c); (d) fixação do espécime de dentina na base de acrílico para 

avaliação da rigidez de colágeno por meio do protocolo de LVDT. 

(b) (a) 

(c) (d) 

Figura 9. (a); (b); (c); Equipamento LVDT (Linear Variable Differential Transformer), e 

espécime em posição para análise da rigidez do colágeno. 

(a) (b) 

(c) 
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ANEXO 
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