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RESUMO 

 

A degradação da dentina pelas metaloproteinases da matriz (MMPs) pode 

facilitar a progressão de lesões erosivas. Objetivos: Avaliar, por meio de uma série 

de 5 subprojetos: 1) A atividade de MMPs em dentina bovina e humana; 2) O efeito 

do chá verde contra erosão/abrasão de dentina; 3 e 4) Géis contendo inibidores de 

MMPs  (epigallocatechin-3-galatte-EGCG, clorexidina-CHX e sulfato ferroso-FeSO4) 

sobre a prevenção de erosão de dentina sozinha ou associada à abrasão, 

respectivamente, e 5) Sobre a degradação de colágeno e desgaste. Material e 

Métodos: 1) Extração proteica de dentina de coroa e raiz bovina e humana foi 

realizada (ácido cítrico a 0,87 M, pH 2,3) e testada por zimografia e atividades 

gelatinolíticas; 2) Voluntários (n=10) bochecharam chá verde ou água  (1 min, 10 

mL) entre os desafios erosivos (Coca-Cola, pH 2,6,  4x/dia/5 min, extraoralmente) e 

abrasivos. A abrasão (escova elétrica + dentifrício não fluoretado) foi realizada 

imediatamente ou 30 min depois da erosão por 30 s. O desgaste da dentina foi 

analisado por perfilometria (µm); 3 e 4) Voluntários (n=10-13) utilizaram dispositivos 

palatinos contendo 12 blocos de dentina e distribuídos aleatoriamente para 6 grupos, 

de acordo com o tipo de gel aplicado ou não (não tratado-NT). Os géis tinham 

composição idêntica, exceto pela presença de EGCG (400 µM), CHX (0,012%), 

FeSO4 (1 mM), flúor (NaF-1,23%) ou sem ativo (Placebo-P). Os géis foram ou não 

aplicados sobre os espécimes em fina camada e removidos depois de 1 min. A 

erosão (Coca-Cola, pH 2,6, 4x5min/dia, extraoralmente) foi realizada por 5 ou 10 

dias, respectivamente. A cada dia, depois do primeiro e último desafios erosivos, os 

blocos eram (ERO) ou não escovados (ERO+ABR) por 15 s (escova elétrica + 

solução de dentifrício não fluoretado). O desgaste da dentina foi avaliado por 

perfilometria (µm) depois de 5 e 10 dias. 5) Dentina (n=45/grupo) foi desmineralizada 

com ácido cítrico (0,87 M, pH 2,3) por 36 h. Na sequência, foi ou não tratada (NT) 

com os mesmos géis descritos acima e estocada em saliva artificial (5 dias, 37ºC), 

contendo inibidores de protease EDTA-free e colagenase (Clostridium histolyticum, 

238 U/mL). A degradação de colágeno foi analisada pelo conteúdo de hidroxiprolina 

(µg/mL) e o desgaste dentinário avaliado por perfilometria (µm, n=12/grupo,). Os 

dados foram analisados por ANOVA (p<0,05). Resultados: A dentina bovina mostrou 

ser um substrato confiável para estudos envolvendo atividades de MMPs.  O chá 

verde reduziu o desgaste dentinário para todas as condições. A média de desgaste 



e de degradação de colágeno foi significativamente reduzida para os géis 

experimentais quando comparados aos géis NaF e P ou NT, em todos os protocolos 

testados. Para ERO, o desgaste não aumentou significativamente com tempo, 

enquanto que para ERO+ABR, foi observado um aumento significativo com o tempo 

para os gel de NaF e NT. Conclusão: O uso de bochecho com chá verde, bem como 

de um gel como veículo de aplicação de inibidores de MMP demonstrou reduzir 

consistentemente a degradação de colágeno e o desgaste e promoveu prevenção 

duradoura contra erosão e erosão mais abrasão em dentina.  

 
 

Palavras-chave: Abrasão. Dentina, Erosão. Flúor. Metaloproteinases da matriz. 

MMP. 



ABSTRACT 

 

Matrix metalloproteinases inhibition as a new strat egy to prevent dentin 
erosion   

 

 The dentin degradation by matrix metalloproteinases (MMPs) can increase 

the progression of erosive lesions. Objectives: Five studies were conducted to 

evaluate: 1) The activity of MMPs in bovine and human dentin; 2) The effect of green 

tea rinse against dentin erosion/abrasion; 3 and 4) Gels containing MMP inhibitors 

(epigallocatechin-3-galatte-EGCG, chlorexidine-CHX and ferrous sulphate-FeSO4) to 

prevent dentin erosion alone or associated with abrasion, respectively, and 5) On 

collagen degradation and wear. Material and Methods: 1) Protein extraction from 

crown and root of bovine and human dentin was performed (0.87 M citric acid, pH 

2.3) and tested by zymography and gelatinolytic activities; 2) Volunteers (n=10) 

rinsed with green tea or water  (1 min, 10 mL) between the erosive (Coke, pH 2.6,  

4x5min/day, extraorally) and abrasive challenges. The abrasion (electric toothbrush + 

fluoride-free toothpaste) was performed immediately or 30 min after erosion for 30 s. 

Dentin wear was analyzed by profilometry (µm); 3 and 4) Volunteers (n=10-13) wore 

palatal devices containing 12 bovine dentin blocks randomly allocated to 6 groups, 

according to the type of gels applied or not (not treated-NT). The gels had identical 

composition, except for the presence of EGCG (400 µM), CHX (0.012%), FeSO4 (1 

mM), fluoride (NaF-1.23%) or not (Placebo-P). Gels were applied or not on 

specimens once in a thin layer and removed after 1 min. Erosion (Coke, pH 2.6, 4x5 

min/day, extraorally) was performed for 5 or 10 days, respectively. Each day, after 

first and last erosive challenges, blocks were (ERO) or not brushed (ERO+ABR) for 

15 s (electric toothbrush + fluoride-free toothpaste slurry). Dentin wear was evaluated 

by profilometry (µm) after days 5 and 10. 5) Demineralization of dentin (n=45/group) 

was performed with 0.87 M citric acid, pH 2.3, for 36 h. In sequence, dentin was or 

not (NT) treated with the same gels described above. Specimens were stored in 

artificial saliva (5 days, 37ºC), containing EDTA-free protease inhibitors and 

collagenase (Clostridium histolyticum, 238 U/mL). Collagen degradation was 

analyzed by hydroxyproline content (µg/mL) and dentin wear was evaluated by 

profilometry (µm, n=12/group). Data were analyzed by ANOVA (p<0.05). Results: 

Bovine dentin showed to be a reliable substrate for studies involving the activity of 



MMPs. Green tea significantly reduced the dentin wear for all conditions. The mean 

wear and collagen degradation was significantly reduced for the experimental gels 

when compared to NaF and P gels or NT in all protocols tested. For ERO, wear did 

not significantly increase with time, while for ERO+ABR, significant increase along 

time was observed for NaF, P and NT. Association between ERO and ABR was only 

able to significantly increase the wear at 10 days for NaF and NT. Conclusion: The 

use of green tea rinse and a gel as a vehicle to deliver MMP inhibitors to dentin was 

shown to consistently reduce collagen degradation and provide long-lasting 

prevention against dentin erosion and erosion plus abrasion.  

 

Key words: Abrasion. Dentin. Erosion. Fluoride. Matrix metalloproteinases. MMP 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, foi constatada uma redução na incidência de cárie 

dentária em países desenvolvidos (PETERSSON; BRATTHALL, 1996). Dessa 

forma, os dentes permanecem hígidos por mais tempo na boca, o que os tornam 

susceptíveis a outros tipos de lesões, sendo uma delas a erosão dentária.  

A erosão dentária é definida como perda irreversível de estrutura dentária, 

devido a um processo químico, sem envolvimento de micro-organismos (IMFELD, 

1996; LITONJUA et al., 2003), desencadeado por ácidos de origem intrínseca e 

extrínseca. Os ácidos intrínsecos são oriundos do estômago em pacientes que 

apresentam anorexia, bulimia nervosa e problemas gastroesofágicos (SCHEUTZEL; 

1996). A hiposalivação também pode ter influência no aparecimento da lesão, devido 

à diminuição na liberação de saliva responsável pelo equilíbrio do pH 

(tamponamento dos ácidos) (SCHEUTZEL, 1996).  

Os ácidos de origem extrínseca incluem os alimentos, as bebidas, os 

medicamentos e produtos ácidos advindos do ambiente de trabalho (ECCLES; 

JENKINS, 1974; IMFELD, 1996; LITONJUA et al., 2003; YIP et al., 2003; LUSSI et 

al., 2004; MAGALHÃES et al., 2009b).  

Atualmente, os ácidos extrínsecos têm sido considerados os principais 

fatores relacionados com a ocorrência de erosão dentária, em função de uma 

mudança dos hábitos dietéticos da população, que tem consumido com maior 

frequência alimentos ácidos (ASHER; READ, 1987; NUNN, 1996; YIP et al., 2003). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004), o 

consumo de refrigerantes aumentou no Brasil em 490% de 1995 a 2003. 

O frequente consumo de bebidas ácidas tem alto impacto sobre a dentina, 

especialmente para a população idosa, na qual é comum a ocorrência de recessão 

gengival e a subsequente exposição de dentina radicular, sendo este tecido dentário 

altamente susceptível à erosão (HARA et al., 2006b).  

A dentina contém 18-20% de material orgânico, sendo 90% colágeno tipo 

I. A presença de uma superfície dentinária rica em colágeno parece diminuir a 

difusão de ácidos para o tecido, minimizando a erosão dentária (OGAARD et al., 

1988; KLONT; TEN CATE, 1991; KLETER et al., 1994; GANSS et al., 2004; HARA et 

al., 2005). No entanto, esta matriz orgânica pode ser degradada mecânica ou 
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quimicamente, o que irá facilitar a posterior desmineralização. A degradação química 

da matriz orgânica ocorre pela ação das metaloproteinases da matriz (MMPs) 

presentes na própria dentina ou na saliva. Já foram detectadas as MMPs 1, 2, 3, 8, 9 

e 20 em dentina e/ou saliva. Todas elas teriam potencial para degradar a matriz 

dentinária em situações patológicas, mas seu papel específico no desenvolvimento 

de lesões de cárie ainda não foi completamente elucidado, embora tenha sido 

relatado que indivíduos que apresentam alta concentração de MMPs na saliva ou 

dentina têm maior susceptibilidade à cárie dentária (CHAUSSAIN-MILLER et al., 

2006). Isto ocorre porque as MMPs tornam-se ativas quando o pH cai, durante o 

metabolismo bacteriano, sendo que a subsequente neutralização salivar permite a 

degradação da matriz dentinária, já que as MMPs, embora sejam ativadas em pH 

ácido, não podem degradar a matriz orgânica de dentina neste pH (TJÄDERHANE 

et al., 1998). Por isso, estudos sobre agentes inibidores das MMPs são de grande 

valia para o tratamento de determinados pacientes (BAKER et al., 2002). No caso de 

pacientes de risco à erosão dentária, pode-se hipotetizar que a inibição das MMPs, 

poderia reduzir a velocidade de remoção desta superfície rica em colágeno, tendo, 

consequentemente, um efeito benéfico na prevenção da erosão dentinária.  

Dentre os potenciais inibidores das MMPs, o chá verde, obtido da 

Cammelia sinensis, parece ter um bom potencial terapêutico, principalmente pelo 

fato de ser um produto natural e sem efeitos colaterais (CHAUSSAIN-MILLER et al., 

2006).  

Em virtude do exposto, se for comprovado o efeito do chá verde na 

inibição da erosão dentinária, a sua utilização poderá ser uma importante ação 

preventiva disponível para esta alteração dentária, constituindo-se uma medida de 

grande viabilidade, por se tratar de um produto natural, de fácil obtenção, baixo 

custo, sem efeitos colaterais e cujo potencial terapêutico e preventivo vem sendo 

sugerido para vários outros tratamentos. Em adição, se um dos mais utilizados 

princípios ativos do chá verde, o EGCG (epigallocatechin-gallate), tiver um efeito 

similar ou mesmo superior ao chá na inibição da erosão dentinária, bem como outros 

inibidores de metaloproteinases, como a clorexidina e o sulfato ferroso, poder-se-á 

pensar na incorporação dos mesmos a produtos odontológicos de uso diário, como 

dentifrícios e soluções para bochecho, ou de uso profissional, como vernizes e géis 

de aplicação tópica.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Atualmente, muito se investiga a respeito da presença da camada 

orgânica que resta após a desmineralização (seja pelas bactérias envolvidas na 

formação da lesão cariosa, pelo condicionamento ácido ou pela erosão dentária) 

presente na dentina, a qual pode ser afetada por enzimas do próprio hospedeiro, as 

MMPs. Estas estão presentes tanto na saliva quanto nos tecidos dentários duros. As 

MMPs compreendem um grupo de enzimas capazes de degradar quase todas as 

proteínas da matriz extracelular, incluindo o colágeno desnaturado (CHAUSSAIN-

MILLER et al., 2006; HANNAS et al., 2007). A colagenase MMP-8 e as gelatinases 

MMP-2 e -9 são as principais enzimas relacionadas à degradação da matriz de 

colágeno na dentina (MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000; MAZZONI et al., 2007; 

SULKALA et al., 2007; MAZZONI et al., 2009), bem como, a MMP-3 está presente 

na dentina (MAZZONI et al., 2011) e parece exercer alguma influência (BOUKPESSI 

et al., 2008).  

Essas enzimas foram identificadas nas lesões de cárie tanto na forma 

latente, quanto na forma ativa. Com a queda do pH na presença de ácidos, as 

formas latentes destas enzimas tornam-se ativadas (TJÄDERHANE et al., 1998).  

Suspeita-se que a atividade das MMPs possa estar envolvida na 

degradação das fibrilas de colágeno não protegidas pela incompleta infiltração de 

monômeros resinosos na dentina condicionada por ácido (PASHLEY et al., 2004; 

HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b), o que 

poderia explicar a degradação progressiva da camada híbrida observada em 

inúmeros estudos in vitro (CARRILHO et al., 2007a; MUNCK et al., 2003) e in vivo 

(CARRILHO et al., 2007b; HASHIMOTO et al., 2000; HEBLING et al., 2005).  

A erosão dentária é considerada um processo progressivo e destrutivo, 

caracterizado pela perda do tecido duro dos dentes por ação de ácidos contidos em 

bebidas e/ou alimentos, ou ainda, provenientes do próprio organismo (MAGALHÃES 

et al., 2009b). Sendo assim, poder-se-ia relacionar a progressão dos desgastes 

dentários por erosão com o processo de degradação das fibrilas de colágeno pelas 

MMPs após exposição do ambiente oral ao meio ácido, uma vez que a ação química 

dos ácidos sobre o dente causa a degradação da matriz orgânica, rica em colágeno, 

pelas MMPs e tem-se relatado que a perda dessa matriz causa uma aceleração na 
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desmineralização do dente (OGAARD et al., 1988; KLONT; TEN CATE, 1991; 

KLETER et al., 1994; GANSS et al., 2001). 

O frequente consumo de bebidas ácidas apresenta alto impacto sobre a 

dentina, um tecido dentário altamente susceptível à erosão (HARA et al., 2006b). A 

dentina contém 18-20% de material orgânico, sendo 90% dele colágeno tipo I. 

Entretanto, a manutenção de uma superfície dentinária rica em colágeno parece 

diminuir a difusão de ácidos para o tecido mineralizado, minimizando a erosão 

dentária (OGAARD et al., 1988; KLONT; TEN CATE, 1991; KLETER et al., 1994; 

GANSS et al., 2001).  

Inicialmente, quando há exposição da dentina aos ácidos, os minerais 

presentes na dentina peritubular/intertubular são liberados, ocorrendo aumento do 

diâmetro dos túbulos (MEURMAN et al., 1991) e exposição da camada superficial da 

matriz de colágeno da dentina desmineralizada. Assim, é possível que essa camada 

superficial de matriz de colágeno proteja a camada subjacente de dentina 

mineralizada contra forças mecânicas e de desgaste, ou seja, o processo de 

desmineralização da dentina diminui à medida que a quantidade de colágeno não 

degradado aumenta, uma vez que é atribuída à matriz de colágeno a capacidade de 

prevenir a difusão iônica através da dentina (KLONT; TEN CATE, 1991; KLETER et 

al., 1994). Existe uma controvérsia na literatura com relação à degradação da matriz 

de colágeno. Tem-se especulado que a matriz de colágeno pode ser degradada 

tanto mecanicamente, pela ação de forças abrasivas como aqueles decorrentes da 

escovação dentária (GANSS et al., 2010), quanto quimicamente pela ação das 

MMPs, endopeptidases responsáveis pela degradação de praticamente todas as 

proteínas da matriz extracelular, incluindo colágeno intacto ou desnaturado (VISSE; 

NAGASE, 2003). No entanto, existem trabalhos mostrando que essa degradação 

ocorre apenas quimicamente, pela ação das MMPs, já que as cerdas das escovas 

não seriam capazes de alcançar, desorganizar ou remover fibrilas (GANSS et al., 

2001). 

Metaloproteinases da matriz (MMPs), coletivamente conhecidas como 

matrixidinas, formam uma família multigene dentro da classe das metaloproteinases 

de endopeptidases que mediam a degradação de praticamente todas as moléculas 

da matriz extracelular (MEC), incluindo colágeno nativo e desnaturado (VISSE; 

NAGASE, 2003; SORSA et al., 2004). Agora, reconhece-se que as MMPs degradam 
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normalmente vários substratos, com sobreposição considerável de substratos entre 

MMPs individuais (HANNAS et al., 2007).  

A ativação das MMPs poderia exercer um papel na progressão da erosão 

dentinária, uma vez que a quebra do colágeno leva à progressão de lesões de cárie 

em dentina (TJÄDERHANE et al., 1998). A prévia inibição das MMPs tem mostrado 

ser efetiva na prevenção da degradação da matriz da dentina em cárie dentinária 

(SULKALA et al., 2001). Assim, na presença de colagenases, a degradação da 

matriz desmineralizada poderia levar à progressão da erosão. Portanto, a 

manutenção da matriz desmineralizada poderia ser uma boa medida para prevenção 

de erosão em dentina.  

Essa revisão de literatura apresentará de forma suscinta um conceito 

sobre MMPs, bem como suas funções na cavidade bucal. A seguir será discutido o 

papel destas enzimas no desenvolvimento da cárie e na recidiva da lesão cariosa 

devido à infiltração em restaurações de resinas compostas, bem como, o possível 

mecanismo de ação das MMPs na progressão da erosão de dentina. Será discutido 

ainda o efeito protetor do sulfato ferroso contra cárie e erosão.  

 

2.1 Metaloproteinases da matriz e suas funções na c avidade bucal  

 

As MMPs constituem uma importante família de endopeptidases 

metalodependentes e representam a maior classe de enzimas responsáveis pela 

degradação ou reabsorção de praticamente todos os componentes da matriz 

extracelular (MEC), facilitando o remodelamento e a migração celular (VISSE; 

NAGASE, 2003). Essas enzimas regulam a maior parte dos processos de 

desenvolvimento, homeostase e doença (STERNLICHT; WERB, 2001), sendo 

sintetizadas como zimogênios inativos que requerem ativação. As MMPs 

apresentam propriedades estruturais funcionais diferentes, porém todas exibem 

capacidade de degradar uma ou mais moléculas constituintes da MEC. 

Normalmente, estas moléculas são secretadas como zimogênios e encontram-se 

desativadas por inibidores específicos, também conhecidos como inibidores 

teciduais de MMPs (TIMPs) (VISSE; NAGASE, 2003).  Atualmente, das 24 MMPs 

diferentes identificadas, 23 delas são encontradas nos seres humanos (NAGASE; 

WOESSNER, 1999; VISSE; NAGASE, 2003; NUTTALL et al., 2004). Foi sugerido 

que cada MMP é capaz de degradar um substrato em particular. Esse conceito levou 
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ao uso de uma nomenclatura de acordo com o substrato de ação das MMPs. Sendo 

assim, em geral, as colagenases quebram colágeno fibrilar intacto, as gelatinases 

degradam o colágeno desnaturado (gelatina) e as metaloelastases atacam a 

elastina, embora atualmente, reconhece-se que as MMPs podem agir sobre 

múltiplos substratos, coincidindo entre MMPs individuais (HANNAS et al., 2007).  

A classificação das MMPs baseada nos seus substrato é amplamente 

utilizada, sendo as mesmas usualmente divididas entre 6 subgrupos: colagenases 

(MMP-1, -,8, -13 e -18 ou colagenase 1, colagenase 2, colagenase 3 e colagenase 

4, respectivamente); gelatinases (MMP-2 ou gelatinase A e MMP-9 ou gelatinase B) 

ou ainda, colagenases tipo IV; estromelisinas (MMP-3, -10, -11 ou estromelisina 1, 2, 

3, respectivamente); matrilisinas (MMP-7 ou matrisilina 1, MMP-26 ou matrilisina 2); 

metaloproteinases tipo membrana (MMP-14, -15, -16, 17, - 24, -25 ou MT1-MMP, 

MT2-MMP, MT3-MMP, MT4-MMP, MT5-MMP, MT6-MMP, respectivamente) e outras 

(MMP-12 ou elastase macrofágica, MMP-19, MMP-20 ou enamelisina, MMP-21 ou 

MMP Xenopus, MMP-23 ou CA-MMP, MMP-27 ou CMMP ou Gallus e MMP-28 ou 

epilisina (HANNAS et al., 2007). 

Em geral, a classificação das MMPs corresponde à função de degradação 

de um determinado substrato. Portanto, as colagenases têm a habilidade em clivar o 

colágeno intersticial do tipo I, II e III e são capazes de digerir outras moléculas da 

MEC, além de moléculas que não fazem parte da MEC. As gelatinases degradam 

colágeno desnaturado, gelatina. A estromelisina 1 (MMP-3) e a estromelisina 2 

(MMP-10) possuem especificidades ao substrato similares, mas a MMP-3 possui 

maior eficiência proteolítica e também ativa proMMPs. As matrilisinas processam 

moléculas da superfície celular e as MMPs tipo membrana (MT-MMP) são capazes 

de ativar a pro-MMP-2, exceto a MT4-MMP. Essas enzimas podem também digerir 

moléculas da MEC, sendo que a MT1-MMP é capaz de degradar colágeno tipo I, II e 

III e também possui papel importante na angiogênese (VISSE; NAGASE, 2003; 

HANNAS et al., 2007). 

As MMPs são geralmente expressas como zimogênios inativos e o “pró” 

domínio1 deve ser dissociado do catalítico antes da enzima ser ativada. Essa 

                                                
1 As MMPs possuem uma estrutura formada por 5 domínios  protótipos, seguidos pela adição ou 
deleção de domínios regulatórios. As MMPs clássicas devem ter dois domínios, denominados de 
prodomínio (com cerca de 80 aminoácidos) e domínio catalítico, contendo um sítio ativo Zn+2 in Visse 
R, Nagase H: Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases: structure, function, 
and biochemistry. Circ Res 2003;92:827-839. 
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dissociação pode ser realizada pela autocatálise ou pela ação de outras enzimas 

proteolíticas, como a furina, plastina ou ainda por outras MMPs (GEIGER; HARPER, 

1981). Além de serem ativadas pelas proteinases, as MMPs podem ser ativadas in 

vitro por agentes químicos, como os agentes modificadores de tiol, a glutadiona 

oxidada, o detergente surfactante dodecil sulfato de sódio (SDS), agentes 

caotrópicos e oxigênios reativos. O tratamento térmico também pode levar à 

ativação das MMPs (VISSE; NAGASE, 2003). Esses agentes provavelmente agem 

por meio da modificação da interação zinco-cisteína, representado pelo domínio 

cisteína-switch2. Tem sido demonstrado in vitro e in vivo que mudanças no pH 

podem ativar as gelatinases  (TJÄDERHANE et al., 1998; VUOTILA et al., 2002), o 

que será explicado em detalhes mais adiante. 

Existem diversos estudos indicando que as MMPs exercem um papel 

fundamental no desenvolvimento e remodelamento dos tecidos orais, incluindo a 

dentina (Figura 1 ). Estão envolvidas no desenvolvimento do esmalte, bem como na 

fluorose  (CATERINA et al., 2000; DENBESTEN et al., 2002; BARTLETT et al., 

2004). Elas estão também associadas com o remodelamento da matriz orgânica da 

dentina (HALL et al., 1999; MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000; SULKALA et al., 

2002).  A ativação das MMP-2, -8 e -9 tem sido demonstrada desempenhar papel 

crucial na quebra do colágeno da dentina de lesões cariosas (TJÄDERHANE et al., 

1998; SULKALA et al., 2002). Foram identificadas ainda MMPs em processos 

inflamatórios de polpa e região periapical  (GUSMAN et al., 2002; WAHLGREN et al., 

2002) e doenças periodontais (SORSA et al., 2006). As MMPs também são 

componentes essenciais no crescimento e invasão de tumores (SORSA et al., 

2004). Mais recentemente, tem-se destacado o papel das MMPs na perda adesiva 

das restaurações numa relação tempo-dependente (PASHLEY ET AL., 2004; TAY; 

PASHLEY, 2004; CARRILHO et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b; GARCIA-

GODOY et al., 2007; CHEN et al., 2008). 

A matriz de dentina é uma complexa rede de estruturas fibrilares e 

globulares que constituem o arcabouço orgânico da dentina (MARSHALL et al., 

1997).  O colágeno tipo I é o principal componente da matriz dentinária, enquanto 

que as proteoglicanas e outras proteínas não colagenosas completam essa porção 

orgânica (LINDE; GOLDBERG, 1993; EMBERY et al., 2001; BUTLER et al., 2003; 

                                                                                                                                                   
 
2 Representa o domínio catalítico, no qual a MMP será clivada para ficar na forma ativada. 
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GOLDBERG; SMITH, 2004). Já foram identificadas as MMP-2, -3, -8 e -9 em dentina 

humana (MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000; MAZZONI et al., 2007; SULKALA et 

al., 2007; MAZZONI et al., 2009; SANTOS et al., 2009; MAZZONI et al., 2011). Elas 

estão presentes em dentina cariada, tanto na forma ativa quanto na forma latente 

(pró-ativa) (TJÄDERHANE et al., 1998; VAN STRIJP, 2003). Em adição, a MMP-20 

está presente ao menos no fluido dentinário (SULKALA et al., 2002).  

 
Fonte – Tjäderhane, 2001 

Figura 1 - Possíveis sítios de ação das MMPs (representadas por estrelas) na dentina e polpa. 

As MMPs podem participar na organização da matriz orgânica da dentina na pré-

dentina (A) ou podem regular a mineralização pelo controle do turnover 

proteoglicano da pré-dentina (B). As MMPs são incorporadas na dentina 

mineralizada (C). Elas podem degradar o colágeno intratubular e outras proteínas 

(D) ou participar na formação da dentina intratubular e mineralização (E). Em 

progressão de cárie, as MMPs podem estar envolvidas na liberação e ativação dos 

fatores de crescimento ligado à dentina (F), os quais ativariam reações de defesa da 

polpa. Visto que as MMPs possuem um papel na progressão da cárie dentinária, as 

MMPs ligadas à matriz podem participar na patogênese da cárie ou degradação da 

interface dentina-restauração (G). Durante a dentinogênese reparadora, as MMPs 

podem ter um papel na degradação da matriz ou contribuir na formação da dentina 

reparadora atubular (H). Finalmente, as MMPs podem participar na regulação do 

turnover da MEC no tecido pulpar (I) em condições fisiológicas e patológicas 

(Tjäderhane et al., 2001). 
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2.2 O papel das MMPs na progressão da cárie dentári a e na recidiva da lesão 

cariosa por infiltração em restaurações de resinas compostas  

 

A cárie dentária é definida como uma doença infecciosa causada por 

certas bactérias (Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e Lactobacilli) 

presentes na cavidade bucal. Em processos cariosos, essas bactérias produzem 

ácidos que se difundem através dos tecidos dentários calcificados, diminuindo o pH 

local para abaixo de 5,5, levando à dissolução dos cristais de apatita (CHAUSSAIN-

MILLER et al., 2006). A lesão pode ser iniciada no esmalte ou cemento, e 

eventualmente, progride para a dentina subjacente. Depois que parte mineral da 

dentina é dissolvida, a matriz orgânica da dentina é exposta à degradação por 

enzimas derivadas do hospedeiro ou das bactérias. É fato que a colagenase 

bacteriana não resiste à queda para um pH extremamente ácido (pH 4,3), sugerindo-

se que a contribuição dessas enzimas para a degradação da matriz pode ser menos 

importante, e que enzimas proteolíticas derivadas  do hospedeiro, como as MMPs 

dentinárias e salivares, devam ter um papel mais importante na degradação da 

matriz orgânica da dentina (TJÄDERHANE et al., 1998; CHAUSSAIN-MILLER et al., 

2006).  

Por outro lado, em Odontologia adesiva, foi demonstrado que a exposição 

por condicionamento ácido de matrizes colágenas da dentina que foram infiltradas 

incompletamente por dimetacrilatos as torna sensíveis à degradação hidrolítica, 

mesmo na ausência de colonização bacteriana (PASHLEY et al., 2004). Os autores 

sugerem que as MMPs da matriz de dentina mineralizada poderiam ter sido ativadas 

durante o procedimento de condicionamento ácido, e seriam provavelmente 

responsáveis pela degradação de colágeno. 

Entre as 24 diferentes MMPs que já foram identificadas (HANNAS et al., 

2007), a ativação das gelatinases (MMP-2 e MMP-9), localizadas tanto em dentina 

(MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000; MAZZONI et al., 2007)  quanto em saliva 

(VAN STRIJP, 2003), tem demonstrado exercer um papel na degradação do 

colágeno da dentina em lesões de  cárie, assim como na camada híbrida (SULKALA 

et al., 2001; CARRILHO et al., 2005; HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 

2007a; CARRILHO et al., 2007b).  

Os TIMPs (inibidores teciduais de metaloproteinases) são os maiores 

inibidores de MMPs. Eles mantêm o equilíbrio entre destruição e formação de matriz, 
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e em muitas doenças, quando o equilíbrio entre MMPs e TIMPs é rompido, pode 

haver degradação do excesso de tecido ou acúmulo de matriz extracelular. Assim, a 

atual tendência para restabelecer o balanço MMP-TIMP a fim de bloquear ou 

reverter o progresso da doença, envolve acrescentar TIMPs no local ou inibir a 

atividade das MMPs (CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006).  

 

2.3 O papel das MMPs sobre a progressão da erosão d e dentina 

 

Basicamente, o esmalte do dente permanente é composto por uma parte 

mineral (85% do volume), na forma de cristais de (hidróxi ou flúor) apatita, 

organizados em prismas. Quando o pH está menor do que 4,5, os cristais de apatita 

são facilmente dissolvidos pelos ácidos, gerando uma lesão superficial (BUZALAF et 

al., 2010). Diferentemente do esmalte, a dentina permanente contém 47% de 

componentes inorgânicos (apatita), 33% de componentes orgânicos (colágeno) e 

20% de água. Estudos têm demonstrado que a desmineralização da dentina é 

primeiramente aparente na interface inter e peritubular da dentina. Com o aumento 

do tempo de exposição, o ataque erosivo resulta no afunilamento dos túbulos, até 

que a dentina peritubular é completamente dissolvida. A desmineralização erosiva 

resulta na exposição de uma camada externa de matriz orgânica totalmente 

desmineralizada, seguida por uma zona parcialmente desmineralizada, até que 

sejam atingidas áreas mais internas da dentina (MEURMAN et al., 1991; KINNEY et 

al., 1995). A taxa de desmineralização da dentina diminui quando a quantidade de 

colágeno degradável aumenta. Acredita-se que a matriz desmineralizada dificulta a 

difusão iônica para dentro e para fora da área desmineralizada (KLONT; TEN CATE, 

1991; KLETER et al., 1994). A matriz orgânica da dentina pode ser degradada 

mecânica e quimicamente, pela ação das MMPs (BIRKEDAL-HANSEN, 1995).  

As MMPs podem ser ativadas pela queda no pH abaixo de 4,5, seguida 

pela neutralização (TJÄDERHANE et al., 1998), como ocorre durante o processo 

carioso quando o pH no biofilme cai em poucos minutos após a ingestão de açúcar 

até ser neutralizado pelos tampões salivares. O mesmo raciocínio poderia ser 

aplicado para a erosão em dentina (Figura 2) . Depois de um desafio erosivo, a 

queda do pH causa desmineralização da dentina, expondo as fibrilas de colágeno. 

Ao mesmo tempo, a queda do pH ativa as MMPs da dentina e/ou da saliva, as quais, 

quando o pH retorna ao nível neutro, degradam a matriz orgânica desmineralizada, 
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então permitindo o progresso da perda dentinária. É proposto que a aplicação de 

inibidores de MMP poderia reduzir a perda de dentina durante os desafios erosivos 

subsequentes. A camada protetora composta de matriz orgânica desmineralizada 

dificultaria a difusão do ácido e reduziria a progressão da erosão em dentina 

(GANSS et al., 2004). 

 

 
Fonte – Tjäderhane et al., 1998, modificado 

Figura 2  – Apresentação esquemática das sequências alternadas de desmineralização e degradação 

da matriz orgânica em uma lesão de dentina erodida, demonstrando as mudanças no pH 

(A) e mudanças correspondentes na lesão erosiva 9B). Imediatamente depois de um 

desafio erosivo (DE), o pH diminuiu abaixo  do nível no qual a desmineralização ocorre 

(pH ≤ 4,5, linha pontilhada). Abaixo deste pH, as MMPs latentes são convertidas nas 

formas ativas (Tjäderhane et al., 1998). De acordo com a capacidade tampão da saliva, o 

pH aumenta lentamente, mas a desmineeralização continua até o pH 5,5 (DM = período 

de desmineralização). Durante a desmineralização, as fibrilas de colágeno da matriz 

orgânica ficam expostas (B). Durante o pH baixo, a atividade das MMPs é baixa. Com o 

aumento do pH, a atividade das MMPs aumenta e então a matriz de colágeno  

desmineralizada é hidrolisada (DC = degradação do colágeno) (B). A sequência é repetida 

a cada desafio erosivo. Ilustração modificada de Tjäderhane et al. (1998).  

 

Portanto, partindo-se dos conhecimentos em biologia molecular e do 

papel das MMPs nos diversos fenômenos que ocorrem na cavidade oral, o uso de 

inibidores de MMPs passou a ser considerado eficaz no tratamento dos problemas 

que ocorrem na cavidade oral. A clorexidina (CHX) (GENDRON et al., 1999) e o 

polifenol epigallocatechin-3-gallate, componente do chá verde  (EGCG), apresentam 
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atividades inibitórias sobre distintas MMPs (DEMEULE et al., 2000; GARBISA et al., 

2001; SARTOR et al., 2002; CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006) e seriam princípios 

ativos ideais para estudos envolvendo inibição de MMPs como estratégia para 

prevenção de erosão dentinária.  

 

2.4 Efeito do sulfato de ferro na redução da progre ssão de cárie e erosão  

 

Resultados de estudos conduzidos em humanos e animais têm mostrado 

que íons ferro (Fe+2 e Fe+3) possuem propriedades cariostáticas. O ferro adicionado 

à sacarose, sozinho ou em combinação com outros íons, como flúor e cobre, 

possuem grande efeito na redução do potencial cariogênico do açúcar (BOWEN; 

PEARSON, 1994; ROSALEN et al., 1996; MIGUEL et al., 1997a, b, c). 

O mecanismo exato relacionado às propriedades cariostáticas do ferro 

ainda não é conhecido, mas algumas hipóteses têm sido sugeridas, como redução 

da solubilidade do esmalte em ácidos (TORELL, 1988), redução da acidogenicidade 

da placa dentária (OPPERMANN; ROLLA, 1980), efeito bactericida e bacteriostático 

nos estreptococos mutans (DUNNING et al., 1998). Uma possível explicação para 

esse efeito seria a diminuição na acidogenicidade do biofilme dentário 

(OPPERMANN; ROLLA, 1980). O ferro poderia ter um efeito na colonização 

bacteriana da superfície do esmalte, bem como no metabolismo do biofilme dentário, 

reduzindo a produção de ácido lático e também a taxa de incorporação do açúcar 

para dentro da bactéria pela ação do sistema fosfotransferase (DUNNING et al., 

1998). Devulapalle; Mooser (2001) demonstraram, in vitro, que 6 mmol/L de sulfato 

de ferro (FeSO4)  podem reduzir a atividade da glicosiltransferase (DEVULAPALLE; 

MOOSER, 2001). Essa enzima é um dos fatores de virulência mais importantes dos 

estreptococos mutans (HAMADA; SLADE, 1980; LOESCHE, 1986; RYTOMAA et al., 

1988). Estudos in situ mostraram que o ferro reduz a desmineralização de blocos de 

esmalte in situ e altera a composição do biofilme formado em situação de alto 

desafio cariogênico (PECHARKI et al., 2005; MARTINHON et al., 2006), 

aumentando a concentração de fósforo (MARTINHON et al., 2006) e diminuindo a 

contagem de estreptococos do grupo  mutans (PECHARKI et al., 2005). 

Experimentos in vitro utilizando modelos abióticos que simulam condições 

erosivas (ácido acético) demonstraram que o ferro é capaz de diminuir a 
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desmineralização da hidroxiapatita sintética (BROOKES et al., 2004) ou pó de 

esmalte dentário bovino (BUZALAF et al., 2006).   

Assim, foi utilizado o sulfato de ferro como suplemento de bebidas 

erosivas, usando o mesmo modelo abiótico, utilizando-se pó de esmalte bovino 

(KATO et al., 2007a) ou em bloco (KATO et al., 2007b) e substituindo-se o ácido 

acético por bebidas ácidas comerciais à base de ácido fosfórico (Coca-Cola®) ou 

ácido cítrico (Sprite Zero®), contendo ou não o sulfato de ferro. Houve redução do 

potencial erosivo para as duas bebidas testadas, porém não foi significativa a 

diferença para a bebida cítrica, podendo-se concluir que o tipo de ácido pode 

influenciar no seu efeito antierosivo (KATO et al., 2007a; KATO et al., 2007b).  

Diante de tais resultados, foi utilizado o sulfato de ferro como bochecho 

durante 1 min na prevenção da erosão e erosão associada à abrasão (SALES-

PERES et al., 2007). Durante 5 dias experimentais, 10 voluntários utilizaram 

dispositivos palatinos, contendo blocos de esmalte e dentina. Os resultados 

indicaram que o esmalte apresentou mais desgaste que a dentina sobre todas as 

condições experimentais, sendo que a solução de ferro causou uma redução 

significativa na %PDS (porcentagem de perda de dureza superficial) no esmalte e 

uma redução significativa no desgaste na dentina. 

Da mesma forma descrita anteriormente por Sales-Peres et al., (2007), foi 

feita a tentativa de se adicionar o sulfato ferroso à bebiba ácida à base de cola para 

redução do seu efeito erosivo num estudo in situ e, novamente, os resultados foram 

significativamente melhores para a dentina do que para o esmalte (KATO, 2007). 

Assim, fica claro que o íon ferro tem ação inibitória sobre a 

desmineralização dentária, seja em processo carioso ou erosivo. Assim, o seu 

potencial na inibição da erosão merece ser testado sob outras condições, como por 

exemplo, seu possível potencial inibidor sobre MMPs, já que seu efeito na inibição 

da desmineralização parece ser melhor sobre a dentina que sobre o esmalte (KATO, 

2007). 

Em virtude do exposto, acredita-se que a inibição das MMPs e a 

consequente redução da degradação de colágeno podem apresentar um efeito 

benéfico na prevenção da erosão dentinária, o que foi avaliado na série de estudos 

apresentados nesta tese, utilizando protocolos in vitro e in situ. Antes de serem 

iniciados os estudos propriamente ditos, foi necessário avaliar se a dentina bovina 

poderia ser utilizada nos experimentos, o que foi feito por meio de um protocolo in 
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vitro. O primeiro estudo in situ/ex vivo avaliou o efeito de bochecho com chá verde 

na prevenção da erosão dentinária, associada ou não à abrasão (Subprojeto 2 ). Em 

estudos subsequentes, também empregando protocolos erosivos in situ/ex vivo, os 

inibidores de MMPs CHX e EGCG ou sulfato ferroso (Subprojeto 3 ) foram 

empregados utilizando-se géis como veículos, a fim de prolongar o tempo de contato 

dos mesmos com a dentina. Como houve inibição total da erosão dentinária, num 

estudo subsequente, o tempo de desafio erosivo foi estendido, sendo associado 

também a desafio abrasivo (Subprojeto 4 ). Por fim, foi realizado um estudo in vitro 

de prova-de-conceito, a fim de se demonstrar que a utilização dos géis contendo 

inibidores de MMPs é capaz de reduzir a degradação da camada de dentina 

desmineralizada (Subprojeto 5 ).  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo geral deste estudo é avaliar o efeito de inibidores de MMPs 

sobre a prevenção da erosão da dentina, associada ou não à abrasão.  

As seguintes hipóteses nulas foram testadas: 

1) A dentina bovina não pode ser utilizada como substituta de dentina 

humana em estudos envolvendo perfil de atividade de MMPs; 

2) O bochecho com chá verde, depois do consumo de uma bebida ácida, 

não é capaz de diminuir o seu efeito sobre a erosão e a erosão associada à abrasão 

imediata ou mediata da dentina bovina in situ; 

3) O sulfato de ferro não é um inibidor de MMPs; 

4) O uso de diferentes inibidores de MMPs na forma de gel em uma única 

aplicação tópica antes do consumo de uma bebida ácida, não é capaz de diminuir o 

seu efeito sobre a erosão de dentina bovina in situ; 

5) O uso de diferentes inibidores de MMPs na forma de gel de uma única 

aplicação tópica antes do consumo de uma bebida ácida, não é capaz de diminuir o 

seu efeito sobre a erosão associada ou não à abrasão de dentina bovina a longo 

prazo in situ. 

6) Géis contendo inibidores de MMPs não são capazes de preservar a 

matriz orgânica de dentina bovina submetida à erosão in vitro. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Subprojeto 1: Perfil de expressão e atividade d as metaloproteinases da 

matriz em dentina bovina e humana 

 

 O manuscrito referente a este subprojeto está em fase final de revisão 

junto ao periódico Caries Research (Anexo E ). 

 

4.1.1 Delineamento experimental 

 

Blocos de incisivos bovinos e molares humanos foram obtidos de raízes e 

coroas. Foram, então, triturados utilizando-se um moinho criogênico. O pó de 

dentina foi desmineralizado em ácido cítrico a 0,87 mol/L pH 2,3 por 24 h a 4°C sob 

agitação. Após a centrifugação, o pó desmineralizado de dentina foi suspendido em 

um tampão de extração e sonificado três vezes. As amostras foram incubadas por 

24 h no tampão de extração. Após a centrifugação, o sobrenadante foi coletado e o 

total de concentração de proteínas foi medido pelo método de Lowry. Foi realizada 

análise zimográfica e da atividade gelatinolítica para as MMPs -2 e -9. (Figura 3 ). 
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Figura 3 -  Desenho esquemático do protocolo de extração de MMPs de dentina humana e bovina. 

 

4.1.2 Obtenção e preparo da amostra 

 

Para a realização deste estudo foram utilizados incisivos bovinos obtidos 

do Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda (Bauru-SP) e terceiros molares obtidos nas 

clínicas de cirurgia da FOB-USP, após aprovação pelo CEP Institucional (Proc. 

128/2008, Anexo B ). Após obtenção, os dentes permaneceram armazenados em 

recipientes de vidro, contendo solução de timol, em temperatura ambiente por no 

mínimo 6 meses.  

Os dentes foram fixados com godiva termoativada (Kerr Corporation, 

EUA) numa placa de acrílico (40 mm X 40 mm X 5 mm) para facilitar a adaptação 

posterior na máquina de corte. A placa de madeira foi parafusada em um aparelho 

de corte de precisão ISOMET Low Speed Saw (Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, EUA) e, 

com auxílio de dois discos diamantados (Isomet 1000; Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) 

e um espaçador de 4 mm, foram obtidas fatias com a mesma espessura, tanto da 

raiz quanto da coroa de dentes humanos (RH e CH, respectivamente) e bovinos (RB 

e CB, respectivamente), como demonstrado na Figura 4a . Em seguida, a superfície 
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de esmalte foi totalmente removida, utilizando-se lixas de carbeto de silício de 

granulação 320 para desgaste de todo esmalte remanescente na Politriz 

Metalográfica, em alta velocidade (Figura 4b ). Os fragmentos de dentina foram 

então triturados em um moedor convencional tipo gral e pistilo (VEB Leuchtenbau 

4600, Alemanha) (Figuras 4c e 4d ) e o pó de dentina congelado até sua utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  Resumo das etapas realizadas para obtenção do pó da dentina. a- máquina de corte e 
corte em coroa bovina; b- desgaste do esmalte para obtenção de dentina, utilizando-se 
politriz; c- trituração da dentina em triturador tipo gral e pistilo; d- obtenção do pó de 
dentina.  

 

4.1.3 Extração das proteínas  

Aproximadamente 1 g de pó de dentina de raiz ou coroa, humana e 

bovina foram desmineralizados com 10 mL de solução de ácido cítrico 0,26 mmol/L 

a 4°C por 24 h, sob agitação (MAZZONI et al., 2007).  Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas a 8000 rpm (Sorval RC2-B, Waltham, MA, EUA)  e o pó de 

a b 

c d 
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dentina desmineralizado lavado duas vezes em água gelada sob agitação em vórtex 

e centrifugado a 2000 rpm, por 1 min. Após as lavagens, o pó foi ressuspenso em 

tampão de extração contendo Tris-HCl a 50 mmol/L pH 6,0, CaCl2 a 5 mmol/L, NaCl 

a 100 mmol/L, Triton X-100 a 0,1%, NONIDET P-40 a 0,1%, ZnCl2 a 0,1 mmol/L, 

NaN3 0,02% e inibidores de protease.  

As amostras foram então submetidas ao ultrassom a 30-40 W (Branson 

Sonic Power Co e Smithkline Company, Modelo Sonifier Cell Disruptor, Danbury, 

EUA), sendo feitas 3 exposições de 20 s cada a 4°C,  com intervalo de 2 min. Em 

seguida, os tubos foram centrifugados a 18000 rpm por 30 min a 4°C e o 

sobrenadante foi coletado. Para precipitação das proteínas foi adicionado ao 

sobrenadante sulfato de amônio para a concentração final de 85%, incubando-se por 

30 min a 4°C. Após este procedimento, as amostras f oram centrifugadas a 18000 

rpm por 30 min a 4°C. A Figura 5  demonstra os passos citados.  Ao final deste 

procedimento, um pellet deveria se formar, o que não aconteceu.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Procedimentos para obtenção do pellet. a- Desmineralização do pó de dentina com ácido 

cítrico; b- centrifugação; c- coleta do sobrenadante;  d- ressuspensão do pó de dentina em 
tampão de extração; e- sonificação; f- centrifugação; g- precipitação com sulfato de 
amônio. 
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A hipótese para tal foi que o moinho utilizado não foi adequado, pois o 

mesmo não apresentava controle de temperatura, e o calor gerado no atrito poderia 

ter resultado na desnaturação das proteínas. Um dos pontos importantes no preparo 

da amostra para a técnica de zimografia é que as amostras não devem ser extraídas 

sob condições redutoras, pois isso acarreta na perda da estrutura nativa da proteína, 

impedindo que a mesma seja ativada. O calor é uma condição redutora e por esse 

motivo, a trituração foi realizada, utilizando-se um moinho criogênico (Fisher 

Scientific, Modelo Spex SamplePrep 6770, PA, EUA), que acabara de ser adquirido.  

Além desta alteração, ao reler o artigo de Mazzoni et al. (2007), foi observada a 

existência de uma informação contraditória, onde na seção de materiais e métodos 

dizia que a concentração do ácido cítrico era 0,26 mol/L enquanto que na tabela 

fornecida nos resultados, a informação dada era que a concentração do ácido era de 

0,87 mol/L. Diante disto, o experimento foi repetido, utilizando-se o ácido cítrico a 

0,87 mol/L. Porém, a formação do pellet novamente não aconteceu. 

Diante destas tentativas infrutíferas, suspeitou-se que as amostras 

poderiam ser o problema, já que tinham sido preparadas a partir de dentes antigos 

(~1 ano de armazenamento), e como relatado na literatura, a quantidade da MMP-2 

em dentina é reduzida com o tempo (MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000). Outra 

hipótese foi que as amostras poderiam não ter sido corretamente conservadas, uma 

vez que foram mantidas em timol e à temperatura ambiente por longo tempo (6 

meses no mínimo), o que poderia ter causado degradação das proteínas.  

O próximo passo foi, então, a busca por amostras frescas, que foram 

coletadas diretamente do frigorífico citado anteriormente. Cinquenta incisivos 

bovinos frescos foram obtidos de animais jovens, os quais são usualmente abatidos 

no frigorífico Mondelli. Os dentes foram coletados, limpos e imediatamente 

armazenados em azida sódica 0,02% a 4°C. Da mesma m aneira, cerca de 40 

terceiros molares humanos foram obtidos de voluntários jovens, com idade entre 18 

e 25 anos, da clínica de cirurgia da Faculdade de Odontologia de Bauru. No dia após 

a coleta, os dentes foram cortados e lixados para remoção do esmalte, como feito 

para os blocos anteriores. Os novos fragmentos de dentina foram então triturados 

em moinho criogênico (Fisher Scientific, Modelo Spex SamplePrep 6770, PA, EUA) 

(Figura 6 ) e o pó de dentina foi liofilizado para conservação da amostra até o dia da 

sua utilização.  As amostras foram divididas em quatro grupos: raiz bovina (RB), raiz 

humana (RH), coroa bovina (CB) e coroa humana (CH).  
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                  Figura 6  - Moinho criogênico para trituração da amostra 

 

Os procedimentos de extração e quantificação foram realizados na 

Universidade de Oulu, Finlândia, sob supervisão do prof. Leo Tjäderhane.  

 

4.1.4 Extração das proteínas a partir de amostras r ecém preparadas 

 

De posse de amostras novas, cerca de 1 g de pó de dentina de raiz ou 

coroa, humana ou bovina foi desmineralizado com 10 mL de solução de ácido cítrico 

ou ácido acético a 0,26 mol/L e 0,87 mol/L pH 2,3 a 4°C por 24 h, sob agitação  

(MAZZONI et al., 2007), pois as informações referentes às concentrações dos ácidos 

testados eram contraditórias. A formação de pellet obtida a partir da 

desmineralização por ácido cítrico a 0,87 mol/L foi a que apresentou os melhores 

resultados. Sendo assim, para o protocolo experimental foi utilizado o ácido cítrico a 

0,87 mol/L para desmineralização do pó de dentina.  

O protocolo experimental foi, portanto, adaptado de Mazzoni et al. (2007). 

O pó de dentina desmineralizada foi suspenso em tampão de extração (Tris-HCl a 

50 mmol/L e pH 6,0, CaCl2 a 5 mmol/L, NaCl a 100 mmol/L, Triton X-100 a 0,1%, 

NONIDET P-40 0,1%, ZnCl2 a 0,1 mmol/L, NaN3 0,02%) e coquetel de inibidores de 

proteases livre de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) (Complete Protease 

Inhibitor Cocktail Tablet, EDTA Free, Roche). As amostras foram tratadas com 

ultrassom a 30-40 W (Branson Sonic Power Co e Smithkline company, Modelo 

Sonifier Cell Disruptor, Danbury, EUA), sendo feitas 3 exposições de 20 s cada a 



4 Material e Métodos 59

4°C, com intervalo de 2 min. Os tubos foram centrif ugados a 18000 rpm (19900 X g) 

por 30 min a 4°C e o sobrenadante foi coletado. A e ste sobrenadante foi adicionado 

sulfato de amônio 85% para a precipitação das proteínas e feita incubação overnight 

(4°C). A seguir, as amostras foram centrifugadas a 18000 rpm (19900 X g) por 30 

min a 4°C.  O sobrenadante foi descartado e o pellet foi redissolvido em um tampão 

de extração diluído 10X, e dialisado através de uma membrana para microdiálise de 

50 kDa (Thermo Scientific, Rockford, IL, EUA)  por 24 h. Por fim, as amostras foram 

estocadas a 4°C até análise.   

 

4.1.5 Quantificação de proteínas  

 

A concentração total de proteína foi mensurada pelo método de Lowry et 

al. (1951), utilizando o kit DC Protein Assay Reagent (Amersham-Pharmacia, Milão, 

Itália) e albumina como padrão. A leitura da absorbância foi realizada por 

espectofotometria (EGeG Wallac, Modelo Victor 1420 Multilabel Counter, Turku, 

Finlândia) com comprimento de onda 660 nm, utilizando-se o software Wallac 1420 

Victor, versão1.00. Foram feitas determinações de proteína total, utilizando o método 

adaptado de Lowry (1929) (LOWRY et al., 1951), em triplicata e em três diferentes 

estágios de preparo das amostras: antes da precipitação proteica, após a 

precipitação proteica e antes da diálise ou após a precipitação proteica e após a 

diálise. 

Os sobrenadantes foram coletados e concentrados 4 vezes em um 

concentrador de proteínas refrigerado (Savant Speedvac System, UVS400A, 

Arizona, EUA). Foi observada maior concentração para os substratos que não foram 

precipitados com sulfato de amônio e dialisados.  

 

4.1.6 Zimografia 

Vários métodos foram desenvolvidos para acessar a quantidade das 

formas ativa e latente de enzimas proteolíticas provenientes dos tecidos, fluidos 

biológicos e de purificações. Um dos métodos mais comuns é a zimografia 

(KLEINER; STETLER-STEVENSON, 1994), que é uma técnica de eletroforese na 

qual um substrato proteico, geralmente a gelatina, é copolimerizado com acrilamida 

(LAEMMLI, 1970) durante a confecção do gel de separação. As enzimas são 
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separadas sob condições não redutoras, renaturadas com dodecil sulfato de sódio -

SDS (geralmente Triton X-100) e então incubadas em tampão adequado. As formas 

inativas das metaloproteinases (zimogênios) são ativadas sob o processo de 

desnaturação e renaturação. Baseia-se na associação entre digestão do substrato e 

verificação da massa molecular das proteases (MÄKELÄ et al., 1994). O gel é 

corado com Coomassie Blue e a presença da enzima é indicada pela ausência de 

coloração nas áreas (bandas) nas quais o substrato foi degradado. A zimografia 

fornece informação qualitativa e semiquantitativa (SNOEK-VAN BEURDEN; VON 

DEN HOFF, 2005). Ela mostra a atividade enzimática por meio da identificação do 

peso molecular. Uma vez que as formas das metaloproteinases ativas e inativas 

apresentam peso molecular distintos, pode-se verificar se uma determinada banda 

corresponde à forma ativa ou inativa de uma MMP. 

 

4.1.6.1 Etapas da Zimografia 

 
4.1.6.1.1 Preparo do Gel de Separação e do Gel de L argada  

Primeiramente, o gel de separação foi colocado entre as placas de vidro 

com o auxílio de uma pipeta e foram aguardados 30 min para sua polimerização, em 

temperatura ambiente. O gel de poliacrilamida contém gelatina como substrato.  

Em seguida, o gel de largada foi polimerizado, juntamente com o pente, 

para a delimitação dos poços de inserção das amostras. O gel foi protegido com 

gaze embebida em água, para impedir a inibição de sua polimerização pelo 

oxigênio. 
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Tabela 1  - Descrição dos constituintes do gel de poliacrilamida 

Reagente/Solução  Gel de Separação  

a 11% 

Gel de Largada  

a 4% 

Água deionizada (H2Od) 2120 µL 2970 µL 

30% Acrilamida + 

0,8% Bisacrilamida 2920 µL 670 µL 

Tampão do Gel de Separação 

(Tris Cl) pH 8,8 2000 µL 

---- 

Tampão do Gel de Largada 

(Tris Cl) pH 6,8 

----- 1250 µL 

Gelatina 800 µL ------ 

10 % SDS 80 µL 50 µL 

TEMED 8 µL 5 µL 

Persulfato de amônio 10% 80 µL 50 µL 

 

4.1.6.1.2 Padrão de peso molecular  

O padrão de peso molecular (Pre stained SDS-PAGE Standards – Low 

Range, Cat n0 161-0305, Control 300002319. BIO-RAD Laboratories Inc, CA,EUA) 

foi inserido no primeiro poço, calibrado com os pesos moleculares descritos na 

Figura 7  que se segue. 

 

 
                 Figura 7- Descrição dos marcadores de peso molecular 
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4.1.6.1.3 Controles positivos 

Controles positivos foram utilizados para confirmar as bandas 

correspondentes a MMP-2 e MMP-9 recombinantes humana. Foram inseridos em 

poços separados, contendo 0,5 ng de cada enzima MMP-2 e MMP-9 (PF037 e 

PF038, respectivamente Calbiochem, EMD, Biosciences Inc., La Jolla, Ca, EUA) 

4.1.6.1.4 Corrida e incubação do gel 

 
O tampão de corrida foi colocado nas partes superior e inferior do tanque. 

A câmara de vidro foi colocada dentro da cuba e coberta com tampão. O eletrodo 

positivo (vermelho) foi ligado à parte inferior da cuba, enquanto o eletrodo negativo 

(preto) foi acoplado à sua porção superior. As amostras foram submetidas à 

eletroforese em condições não redutoras (LAEMMLI, 1970).  

Para a realização da zimografia, as amostras obtidas da extração da 

dentina bovina (CB, CH, RB e RH) foram imersas em um tampão não redutor (Tris 

HCl/SDS 0,1 mol/L pH 6,8) na proporção de 2:1 (v/v) antes da aplicação no “poço” 

correspondente do gel (Sistema Bio-Rad (Mini-Protean® Tetra Cell System; EUA). 

Após a aplicação de todas as amostras, o sistema de placas que suporta o gel foi 

mantido a uma temperatura de 4ºC, ajustando a mili-amperagem para 20 mA, 

enquanto as amostras passavam pelo gel de largada e, em seguida, ajustou-se a 

amperagem para 10 mA para o restante da corrida. O gel de separação contendo 

11% de poliacrilamiada a 110 V por aproximadamente 2 h e 15 min (SULKALA et al., 

2007). Com o objetivo de se confirmar se as enzimas estudadas eram MMPs, um gel 

representativo com as amostras foram incubadas em 1,10 fenantrolina a 3 mmol/L, 

um inibidor específico de MMP. (Figuras 8 e 9 ). 
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                 Figura 8 – Cuba de eletroforese                 Figura 9 – Separação das proteínas durante o                        
                                                                                                        processo de eletroforese 
 

 

4.1.6.1.5 Coloração e Descoloração do gel 

 

Ao final da corrida, o sistema foi desmontado e o gel separado e colocado 

em recipiente plástico para a substituição do tampão de corrida por Tampão I de 

enxágue (Tris HCl, Tween 80 a 2,5%, NaN3 a 0,02% (p/v), pH 7,5 a 22ºC) e Tampão 

II (Tris HCl, Tween 80 a 2,5%, NaN3 a 0,02% (p/v), ZnCl2 a 10 µmol/L, CaCl2 a 100 

mmol/L). As soluções foram descartadas após a agitação por 30 min e substituídas 

por Tampão III (Tris HCl, NaN3 a 0,02% (p/v), ZnCl2 a 10 µmol/L, CaCl2 a 100 

mmol/L, pH 7,5, solução de incubação). Nessa etapa de incubação, o gel foi mantido 

em estufa (Orion®; estufa de cultura 502; Fanem; Brasil) a 37ºC durante 24 h. 

Terminado o período de incubação, a solução de Tampão III foi substituída pelo 

Corante de Coomassie Blue G-250 (0,5%). O gel ficou nesse corante por um período 

de 30 min. Por fim, a solução corante foi substituída por uma solução descorante 

(metanol 30% + ácido acético 10%) (Figuras 10 e 11 ). Para confirmação dos 

resultados, o protocolo de preparo e corrida do gel de zimografia foi realizado em 

triplicata. 
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               Figura 10 – Gel no tampão de enxágue                  Figura 11 – Incubação do gel em estufa   
                                                                                                                    a 37ºC por 24 h  
 
 

4.1.7 Análise Densitométrica 

 

A quantificação foi feita por meio da análise da quantidade de digestão 

enzimática. Os géis foram escaneados e então foi realizada a densitometria. O 

escâner registra a densidade para cada pixel em uma escala. A densidade da banda 

é calculada subtraindo-se o background ou plano de fundo. Esse método permite 

que a variável do background não interfira na análise das bandas. Os valores são 

obtidos em percentual da densidade de volume adjacente (ODu/mm2) (KLEINER; 

STETLER-STEVENSON, 1994). O gel foi escaneado (Image Scanner; modelo 

PowerLock 1120UDS; Amersham Biosciences; Suecia) e analisado em um 

densitômetro (Kodak Molecular Imaging, Rochester, EUA, software versão 4,5), 

(SORSA et al., 1994) para a quantificação das bandas. 

A verificação da atividade enzimática foi feita como bandas negativas de 

massa molecular correspondente às enzimas com atividade gelatinolítica. Por meio 

desse processo, foram observadas bandas de atividade proteolítica, as quais 

correspondem às formas de MMP-2 e MMP-9. De acordo com o peso molecular 

identificado, pode-se identificar a atividade gelatinolítica. A MMP-2 é secretada na 

forma latente de 72 kDa e, quando clivada, adquire a forma de 59-62 kDa (SALO et 

al., 1983). Por outro lado, a MMP-9 é sintetizada e secretada na pró-forma latente de 

92 kDa e processada para ser ativada nas formas de 68-82 kDa (SORSA et al., 

1992).  
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4.1.8 Determinação do perfil de atividade das MMP-2  e -9  

A atividade total das MMPs 2 e 9 foi determinada nos substratos de 

dentina (2 µg) com auxílio do kit específico de atividade gelatinolítica, 

separadamente para cada MMP  (Matrix Metalloproteinases, MMP-2 e 9, Activity 

Assay Biotrak System, GE Healthcare, Reino Unido, #RPN2631 e #RPN2634 para a 

MMP-2 e MMP-9, respectivamente), de acordo com as instruções do fabricante. O 

limite de detecção da atividade da enzima foi determinada a 0,5 e 0,25 µg/mL para a 

MMP-2 e MMP-9, respectivamente e a curva de calibração foi de r2>0,95. A 

detecção da atividade da enzima foi determinada com ou sem a adição de APMA 

(acetato de 4-aminofenilmercúrio), um atividador de MMP. A leitura da absorbância 

foi realizada por espectofotometria (EGeG Wallac, Modelo Victor 1420 Multilabel 

Counter, Turku, Finlândia) com comprimento de onda 660 nm, utilizando-se o 

software Wallac 1420 Victor, versão1.00. Os experimentos foram feitos em triplicatas 

(Figuras 12 a 15 ). 
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    Figura 12 – Padrões específicos de detecção             Figura 13 – Preparo das amostras em  
                        para a MMP-2 e MMP-9                                                microplaca 

 

       
    Figura 14 – Leitura colorimétrica da atividade         Figura 15 - Leitura colorimétrica da atividade 
                        da MMP-2                                                                da MMP-9     
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4.2 Subprojeto 2: Avaliação do efeito do chá verde,  inibidor natural das 

metaloroteinases da matriz, sobre a erosão da denti na: um estudo in situ  

  

O manuscrito referente a este subprojeto foi publicado no periódico 

Journal of Applied Oral Science (Anexo F ). 

 

4.2.1 Delineamento experimental 

 

Dez voluntários adultos participaram de um estudo cruzado e cego 

(pesquisador), realizado em 2 fases. Em cada fase, os voluntários realizaram um 

bochecho por 1 min, com 10 mL de chá verde ou água de abastecimento, 

dependendo da fase. Em seguida, a erosão foi provocada pela imersão do 

dispositivo em 150 mL de Coca-Cola®, durante 5 min. Na sequência, os voluntários 

realizaram os bochechos com o aparelho posicionado na boca, utilizando 10 mL da 

solução, durante 1 min. Para avaliação da erosão associada à abrasão, uma das 

fileiras horizontais, contendo 2 dos blocos, foi escovada, realizando-se movimentos 

de vai-e-vem com escova elétrica e dentifrício não fluoretado durante 30 s em cada 

bloco, imediatamente após a erosão. Outra fileira horizontal recebeu escovação 

após 30 min do bochecho (escovação mediata). Estes procedimentos foram 

repetidos 4 vezes ao dia, durante 5 dias, para cada uma das fases. A variável de 

resposta utilizada para avaliação da alteração da dentina foi a perfilometria 

(desgaste) (Figura 16 ). 
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Figura 16 – Desenho esquemático do protocolo experimental do subprojeto 2. 

 
4.2.2 Obtenção dos dentes e preparo dos blocos de d entina  

Aproximadamente 150 dentes incisivos bovinos extraídos de gado da raça 

Nelore com idade média de 36 meses, abatidos para consumo no Frigorífico 

Vangélio Mondelli Ltda., em Bauru, SP, foram utilizados no presente estudo. Os 

incisivos foram limpos com curetas periodontais para remover todo e qualquer 

resíduo de tecido gengival aderido à superfície e posteriormente armazenados em 

solução de timol a 0,1%, pH 7,0, no qual ficaram imersos durante todo o período de 

preparo dos espécimes de dentina. A solução foi trocada periodicamente e o período 

mínimo de imersão dos dentes foi de 30 dias. 

Os dentes foram fixados com godiva termoativada (Kerr Corporation, 

EUA) no canto inferior direito de uma pequena placa de acrílico cristal (40 mm X 40 

mm X 5 mm) para facilitar a adaptação na máquina de corte. A placa de acrílico foi 

acoplada em um aparelho de corte de precisão ISOMET Low Speed Saw (Bulher 
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Ltda., Lake Bluff, IL, EUA) e com o auxílio de dois discos diamantados dupla face – 

XLI 2205, “hight concentration”, 102 mm X 0,3 mm X 12,7 mm (Extec Corp., Enfield, 

CT, EUA / Ref: 12.205) e um espaçador de aço inoxidável (7 cm de diâmetro, 4 mm 

de espessura e orifício central de 1,3 cm) entre os discos com velocidade de 300 

rpm, refrigerado com água deionizada, foram obtidos os espécimes de dentina 4 mm 

X 4 mm da porção mais plana da coroa (terço médio), através de uma secção dupla 

no sentido cérvico-incisal e outra no sentido mésio-dista (Figuras 17 e 18 ). 

 

 
                      Figura 17 -  Máquina de corte                 Figura 18 - Obtenção dos espécimes 

Por fim, estes blocos foram submetidos a uma planificação. Para tal, 

foram fixados com cera pegajosa em discos de acrílico de 30 mm de diâmetro por 8 

mm de espessura, com a superfície da dentina mais externa voltada para baixo. A 

dentina mais interna foi planificada em uma Politriz Metalográfica com um sistema 

múltiplo capaz de realizar o polimento automático de 6 corpos de prova (APL 4, 

Arotec, Cotia, SP) com o uso de uma lixa de carbeto de silício de granulação 320 

(Extec. Corp.), em baixa velocidade, durante período de até 15 s, apenas para 

planificação da dentina interna (Figuras 19 e 20 ). 
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                            Figura 19 - Politriz                             Figura 20 – Planificação da dentina 

 

Em seguida, os blocos foram retirados da placa e limpos com xilol 

(Pharmácia Específica manipulação de fórmulas, Bauru, SP), para remover resíduos 

de cera. Os blocos novamente foram fixados, mas com a superfície do esmalte 

voltada para cima, com a finalidade de desgastar o esmalte até a exposição da 

dentina. Para isso, foi utilizada broca de diamante acoplada à caneta de alta rotação, 

irrigada com água deionizada por aproximadamente 5 min, até o início da exposição 

da dentina (Figura 21 ). A seguir, utilizaram-se lixas de carbeto de silício de 

granulação 320 para desgaste de todo esmalte remanescente na Politriz 

Metalográfica, em baixa velocidade. Para finalizar, foram utilizadas lixas 600 e 1200 

(Extec. Corp.) em alta velocidade até a superfície apresentar aspecto vítreo, durante 

30 e 60s, respectivamente (Figura 22 ). Entre as trocas de lixas, os discos contendo 

os blocos foram lavados em ultrassom T7 Thornton (Unique Ind. e Com. de produtos 

Eletrônicos Ltda., São Paulo, SP), durante 2 min, com água deionizada (200 mL), a 

fim de impedir interferência dos grãos na lisura do tecido. 

Para o polimento final, utilizou-se um disco de feltro (Extec. Corp.) 

umedecido em solução de diamante de 1  µm (Buehler), durante 6 s. Após o último 

polimento, os blocos retornaram ao ultrassom durante 10 min. Metade da superfície 

da dentina foi protegida com esmalte de unha (Risque, Niasi, Taboão da Serra-SP), 

superfície esta que serve como lado controle (sem exposição à erosão superficial) e 

é importante para futura análise de desgaste. 
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4.2.3 Amostra e grupos experimentais 

Para o estudo foram necessários 140 blocos de dentina, dentre os quais 

foram selecionados 120 blocos. Os mesmos foram padronizados a partir da média 

de microdureza de superfície, com uma variação permitida dentro de 10% da média. 

A microdureza superficial foi aferida pelo Microdurômetro (HMV 2000, Shimadzu 

Corporation, Japão) acoplado em um software, composto por um penetrador 

diamantado piramidal tipo KNOOP, com carga de 25 g aplicada por 5 s, por meio da 

realização de cinco endentações, realizadas em diferentes posições da dentina e 

com distância mínima entre elas de 200 µm (Figuras 21 a 23 ).  

         
Figura 21 – Microdurômetro acoplado ao                  Figura 22 – Penetração da ponta tipo Knoop 

                              computador                                                         para obtenção da endentação   
 
 

 

Figura 23 – Imagem de uma endentação feita para avaliação 
                                                            da microdureza no bloco de dentina 
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Na sequência, os blocos foram aleatoriamente alocados para os grupos 

de acordo com o número de voluntários (n=10) e com o tipo de bochecho (chá verde 

ou água de abastecimento) e ocasião da escovação (imediata ou mediatamente 

após o bochecho). Cada grupo foi divido em 3 subgrupos (ERO – só erosão, 

ERO+ABR imediata - erosão associada à abrasão imediatamente após o bochecho 

e ERO+ABR mediata – erosão associada à abrasão mediatamente, após 30 min do 

bochecho). 

 
Figura 24 – Desenho esquemático do dispositivo palatino contendo os espécimes de  

dentina que foram submetidos à erosão (ERO), erosão associada à abrasão por escovação 
imediatamente após a erosão (ERO+ABR-I) ou após 30 min (ERO+ABR-30min). 

  

4.2.4 Seleção dos voluntários 

Foram selecionados dez adultos jovens, na faixa etária de 18 a 30 anos, 

residentes em área fluoretada, a partir de uma anamnese e uma avaliação de 

parâmetros salivares. Este trabalho foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da FOB – USP (processo nº 021/2007, Anexo C ). Os voluntários 

só participaram da pesquisa, após explicação minuciosa de seus objetivos a partir 

de uma leitura da carta de esclarecimento ao voluntário e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para a análise in situ, os voluntários tiveram seus arcos superiores 

moldados com alginato para a confecção do modelo de gesso pedra e do dispositivo 

intrabucal palatino em resina acrílica, no qual foram realizados 6 nichos (4x4x3 mm), 

3 de cada lado (esquerdo e direito), para a fixação de 6 blocos de dentina com cera 

pegajosa, os quais ficaram na mesma altura da resina (Figura 24 ).   
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4.2.5 Protocolo in situ  

O dispositivo foi instalado um dia antes do início da fase experimental, à 

noite, após a última higiene bucal, para permitir a formação da película adquirida. 

Durante todo o estudo e sete dias antes do experimento, os voluntários utilizaram 

dentifrício não fluoretado para a higiene bucal (Crest placebo, Proctor & Gamble, 

EUA). Os voluntários também foram instruídos a evitarem passar a língua sobre as 

amostras para evitar abrasão (GREGG et al., 2004). Além disso, receberam 

orientações por escrito e oral para não utilizarem quaisquer tipos de produtos 

fluoretados ou antibacterianos.    

Durante os 5 dias do experimento, os voluntários só removeram o 

aparelho para a realização das refeições (café da manhã, almoço, jantar e antes de 

dormir), ocasião em que o dispositivo deveria permanecer envolvido em gaze 

umedecida por água de abastecimento. O intervalo máximo entre as refeições 

deveria ser de pelo menos 2 h. Após as refeições, a higiene bucal deveria ser 

realizada. Na sequência, o dispositivo deveria voltar à boca e após 5 min, o 

experimento era realizado.  

Para provocar erosão, os voluntários imergiram o dispositivo em um copo 

contendo 150 mL de refrigerante (Coca-Cola®), por 5 min, à temperatura ambiente 

(SALES-PERES et al., 2007). O chá verde (Yamamotoyama, Midori Indústria de Chá 

Ltda, São Miguel Arcanjo-SP, Figura 25 ) foi preparado conforme instruções do 

fabricante (infusão de 2 g da erva em sachê durante 1 min, em 180 mL de água 

fervente), e o bochecho foi realizado com o aparelho posicionado na boca, 

utilizando-se 10 mL da solução, durante 1 min, após a erosão, associada ou não à 

abrasão imediata ou mediata por escovação. O chá preparado foi submetido a uma 

análise do conteúdo de EGCG através de HPLC (Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência), tendo sido encontrada uma concentração de 0,185 mg/mL (403,5 

µmol/L). Também foi submetido a uma análise do conteúdo de flúor pelo método 

direto (Eletrodo Orion 9609), tendo sido encontrada uma concentração de 0,87 ppm. 

Como controle, os voluntários realizaram bochecho com água de abastecimento 

(0,6-0,8 ppm F), após a erosão, associada ou não à abrasão imediata e mediata. 

Para avaliação da erosão associada à abrasão, a abrasão foi promovida pela 

escovação de duas fileiras horizontais contendo 4 dos blocos com escova elétrica 

(Colgate Montions Multi-action, Brasil) por 30 s (166 oscilações/segundo) e 0,3 g de 
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dentifrício não fluoretado (Crest Proctor & Gamble, EUA) em cada bloco. Uma das 

fileiras horizontais foi escovada imediatamente após a erosão. A outra fileira 

horizontal recebeu escovação após 30 min do bochecho (escovação mediata). 

 

 

Figura 25 – Chá verde em sachê utilizado para bochecho 

 

4.2.6 Análise do desgaste  

Ao final das fases experimentais, o esmalte cosmético de unha foi 

removido por deslocamento, utilizando-se cuidadosamente uma espátula. Na 

sequência, o desgaste da superfície da dentina foi avaliado na interface controle-

erosão por perfilometria, utilizando um perfilômetro Hommel Tester T1000 basic 

(Hommelwerke GmbH ref. # 240851, Schwenningem, Alemanha) para análise do 

desgaste sofrido pela ação do refrigerante em relação ao lado controle. O aparelho 

foi conectado a um microcomputador que processa as informações com o auxílio de 

um software (Turbo Datawin-NT, Versão 1.34, Copyright© 2001). Os espécimes 

foram secos e o desgaste na dentina foi determinado em relação à superfície de 

referência (lado controle, protegido pelo esmalte de unha). Cinco leituras foram 

realizadas em cada bloco. Os traços perfilométricos foram tomados da superfície de 

referência (lado controle), atravessando a superfície exposta (lado experimental), 

percorrendo um total de 3 mm. A média da profundidade de desgaste foi obtida pela 

distância em micrometros entre a linha média do gráfico, correspondente à área 

protegida do espécime (superfície de referência) e o pico de desgaste (Figuras 26 a 

29). 
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             Figura 26 - Perfilômetro                                   Figura 27 – Ponta apalpadora realizando  
                                                                                     a  leitura do desgaste 

  

 

Figura 28  - Sentido da leitura para quantificação do desgaste  
(do lado controle para o lado experimental).
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Figura 29 - Ilustração esquemática, mostrando o desgaste dos espécimes testados. (A) início                                  

da leitura feita pelo perfilômetro, (B) final da leitura feita pelo perfilômetro e (d) 
desgaste ocasionado (µm). 

 

4.2.7 Análise estatística 

Foi utilizado o software GraphPad Prism 4 versão 4.0 para Windows 

(GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). Inicialmente foram checadas a 

normalidade e a homogeneidade dos dados, utilizando-se os testes de Kolmogorov-

Smirnov e Bartlett, respectivamente. Estando estes parâmetros satisfeitos, os dados 

foram analisados por ANOVA a 2 critérios de medidas repetidas, e teste de 

Bonferroni para comparações individuais. O nível de significância adotado foi de 5%.  
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4.3 Subprojeto 3: Géis de aplicação tópica contendo  inibidores de MMPs da 

matriz na prevenção contra erosão dentinária    

 

Os manuscritos referentes a este subprojeto foram publicados nos 

periódicos Caries Research (Anexo G ) e Journal of Dental Research (Anexo H ). 

 

4.3.1 Parte 1 - Determinação da inibição da MMP- 2 e -9 pelo sulfato 

ferroso 

Com o objetivo de verificar o efeito do FeSO4 sobre a atividade das MMP-

2 e -9, MMP-2 e -9 recombinantes humanas (PF037 e PF038, respectivamente 

Calbiochem, EMD, Biosciences Inc., La Jolla, Ca, EUA) foram aplicadas em gel, 

contendo 11% de poliacrilamida, como descrito no item 4.1.6.1.4 do Material e 

Métodos. Depois da eletroforese, os géis foram incubados em tampão I (Tris HCl a 

50 mmol/L, Tween 80 a 2,5%, NaN3  a 0,02% (p/v), pH 7,5 a 22ºC) durante 30 min, 

posteriormente em tampão II (Tris HCl a 50 mmol/L, Tween 80 a 2,5%, NaN3  a 0,2% 

(p/v), ZnCl2 a 10 µmol/L e CaCl2 a 100 mmol/L) por mais 30 min. A seguir, os géis 

foram recortados em tiras de ~2 cm, e cada tira foi incubada a 37ºC (Orion®; estufa 

de cultura 502; Fanem; Brasil) por exatamente 18 h em tampão III (Tris HCl a 50 

mmol/L, NaN3  a 0,2% (p/v), ZnCl2 a 10 µmol/L e CaCl2 a 100 mmol/L), contendo 

FeSO4 a 0,05, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 ou 1,5 mmol/L. Depois do período de incubação, 

os géis foram extensivamente enxaguados em tampão I para remover os íons 

metálicos solúveis e foram então, reincubados em tampão III a 37ºC por mais 18 h. 

Com o objetivo de se quantificar a relação de inibição das MMPs pelo FeSO4, as 

bandas eletroforéticas foram escaneadas (Image Scanner; modelo PowerLock 

1120UDS; Amersham Biosciences; Suécia) e analisado em um densitômetro (Kodak 

Molecular Imaging, Rochester, EUA, software versão 4,5), para a quantificação das 

bandas (SORSA et al., 1994), como descrito no item Kodak Molecular Imaging, 

Rochester, EUA, software versão 4,5 como descrito no item 4.1.7 do Material e 

Métodos.  Para se confirmar se as enzimas avaliadas eram MMPs, amostras 

representativas de MMPs foram incubadas com 1,10-fenantrolina a 3 mmol/L, que é 

um inibidor específico de MMP. A porcentagem de inibição da atividade enzimática 

foi analisada em função da concentração do metal. O efeito inibitório do FeSO4 foi 

determinado em função da concentração do metal que inibia 50% da atividade da 
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enzima (IC50). A porcentagem de inibição do FeSO4 foi determinada comparando-se 

a atividade das MMPs com o seus controles (sem FeSO4). Cada gel foi feito em 

triplicata (Figura 30 ). 

 
Figura 30 – Desenho esquemático do protocolo do subprojeto 3, parte 1.  

 
4.3.2 Parte 2 - Efeito de géis contendo inibidores de MMPs na prevenção 

da erosão dentinária in situ 

 

4.3.2.1 Delineamento experimental 

 

Dez voluntários (n=10) utilizaram dispositivo palatino contendo blocos de 

dentina (n=10/grupo) tratados previamente com gel de aplicação tópica, contendo: 

EGCG a 10 (EGCG10) ou 400 µM (EGCG400), clorexidina a 0,012%, FeSO4 a 1 

mM, F a 1,23% (NaF) ou sem nenhum princípio ativo (placebo) durante 1 min. A 

erosão foi realizada fora da boca em um copo contendo Coca-Cola® (5 min), 4X/dia 

durante 5 dias e a erosão analisada por meio do desgaste (µm) (Figura 31 ). 
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                     Figura 31 – Desenho esquemático do protocolo do subprojeto 3, parte 2 

 

4.3.2.2 Obtenção dos dentes e preparo dos blocos de  dentina  

 

Semelhante ao item 4.2.2 do Material e Métodos. 

 

4.3.2.3 Amostra e grupos experimentais 

 

Semelhante ao item 4.2.3 do Material e Métodos. 

Na sequência, os blocos foram aleatoriamente alocados por sorteio para 

os grupos de acordo com o número de voluntários (n=10) e com o tipo de tratamento 

(gel contendo, EGCG a 10 e 400 µM, clorexidina a 0,012%, FeSO4 a 1 mM, fluoreto 

de sódio a 1,23% e gel placebo, como controle negativo).  
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4.3.2.4 Seleção dos voluntários 

 

Semelhante ao item 4.2.4 do Material e Métodos, sendo que foram 

selecionados dez adultos jovens, na faixa etária de 20 a 30 anos, residentes em 

área fluoretada (0,6-0,8 mg F/L), de acordo com os critérios de inclusão (RIOS et al., 

2006b), a partir de uma anamnese e uma avaliação de parâmetros salivares. Este 

trabalho foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOB – 

USP (processo nº 119/2008, Anexo D ).  

 

4.3.2.5 Protocolo in situ e tratamento 

 

Os participantes iniciaram o uso do dispositivo palatino 12 h antes do 

início dos desafios erosivos e para permitir a formação de película adquirida (HARA 

et al., 2006a). Os géis foram então aplicados em uma fina camada, utilizando um 

microbrush durante 1 min. A seguir, foram cuidadosamente removidos com cotonete. 

Todos os géis apresentavam a mesma composição (hidroxicelulose, propilenoglicol, 

metilparabeno, imidazolidinil ureia e água deionizada), exceto pela presença do 

princípio ativo: EGCG10 (EGCG 10 µM), EGCG400 (EGCG 400 µM), CHX 

(clorexidina a 0,012%), Fe (FeSO4 1 mM) NaF (1,23%). O gel placebo não continha 

nenhum princípio ativo (controle negativo) (Figuras 32 e 33 ). 

Na fase intraoral, os voluntários foram instruídos a começarem os 

desafios erosivos 6 h depois do tratamento com o gel. Nos 5 dias seguintes, os 

desafios erosivos foram realizados extraoralmente 4 vezes por dia em horários 

predeterminados (8, 12, 16 e 20 h) após as principais refeições, ocasião em que o 

dispositivo deveria permanecer envolvido em gaze umedecida por água de 

abastecimento. O intervalo máximo entre as refeições deveria ser de 2 h. Após as 

refeições, a higiene bucal deveria ser realizada. Na sequência, o dispositivo deveria 

voltar à boca e após 5 min, a erosão era realizada.  
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Figura 32  - Géis formulados para aplicação            Figura 33  – Utilização do microbrush para 
                    tópica                                                                         aplicação do gel    
 
 

Para a erosão dos blocos de dentina, os voluntários foram instruídos a 

remover o dispositivo e imergi-lo em um copo contendo 150 mL de bebida à base de 

cola (pH= 2,6; Coca-Cola Company Spal, Porto Real, RJ, Brasil) durante  5 min, em 

temperatura ambiente. Depois do desafio erosivo, os voluntários deveriam tomar um 

gole da bebida e o dispositivo era então reinserido na boca. 

Durante todo o estudo e sete dias antes do experimento, os voluntários 

utilizaram dentifrício não fluoretado para a higiene bucal (Crest placebo, Proctor & 

Gamble, EUA). Os voluntários também foram instruídos a evitarem passar a lingual 

sobre as amostras para evitar abrasão (GREGG et al., 2004). Além disso, receberam 

orientações por escrito e falada para não utilizarem qualquer tipo de produto 

fluoretado ou antibacteriano.    

 

4.3.2.6 Análise do desgaste  

 

Semelhante ao item 4.2.6 do Material e Métodos. 

 

4.3.2.7 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Dois blocos de dentina representando cada grupo foram analisados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram inicialmente imersas 

em solução fixadora de Karnovsky por 24 h e abundamente enxaguadas com 

tampão cacodilato a 0,1 mol/L. Os blocos foram fraturados em duas partes para 

visualização da superfície, bem como da secção transversa da dentina 
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desmineralizada e sua matriz orgânica. As amostras foram então secas em 

temperatura ambiente por 24 h em dessecador e pulverizados com ouro (Figuras 34 

e 35). As amostras foram analisadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV, 

Type XL30; Philips Electron Optics, Eindhoven, Holanda). A voltagem de aceleração 

foi de 25 kV e as magnificações utilizadas foram de 70, 2.000 e 8.000-vezes (Figura 

36). 

    
          Figura 34 - Preparo das amostras para                Figura 35 – Amostra metalizada com ouro  
               microscopia eletrônica de varredura                                               
 

 

Figura 36 -  Microscópio eletrônico de varredura acoplado ao computador 
 Universidade de São Paulo – São Carlos 

 

4.3.2.8 Análise estatística 

 

Foi utilizado o software GraphPad InStat versão 3.0 para Windows 

(GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). Inicialmente foram checadas a 

normalidade e a homogeneidade dos dados, utilizando-se os testes de Kolmogorov-
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Smirnov e Bartlett, respectivamente. Uma vez que estes parâmetros foram 

satisfeitos, os dados foram analisados por ANOVA de medidas repetidas e pelo teste 

de Tukey para comparações individuais. O nível de significância adotado foi de 5%.  
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4.4 Subprojeto 4: Géis de aplicação tópica contendo  inibidores de 

metaloproteinases da matriz na prevenção da erosão associada ou não à 

abrasão a longo prazo   

 

4.4.1 Delineamento experimental 

 

Treze voluntários (n=13) utilizaram um dispositivo palatino contendo 

blocos de dentina (n=26/grupo), durante uma fase total de 10 dias. As amostras de 

dentina foram previamente tratadas com gel de aplicação tópica, contendo 400 µM 

de EGCG (EGCG400), clorexidina a 0,012%, FeSO4 a 1 mM, F a 1,23% (NaF), sem 

nenhum princípio ativo (placebo), durante 1 min, ou não receberam nenhum tipo de 

tratamento (controle negativo). A seguir, foram submetidas à erosão extraoral (4 

vezes/dia, Coca-Cola®, 5 min) ou erosão associada à abrasão extraoral (2 vezes/dia, 

dentifrício não fluoretado e escova elétrica, 15 s/amostra). O desgaste foi analisado 

por perfilometria (µm) após o quinto e o décimo dias dos desafios erosivos e/ou 

abrasivos (Figura 37 ).  
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Figura 37 - Desenho esquemático do protocolo do Subprojeto 4 

 
4.4.2 Obtenção dos dentes e preparo dos blocos de d entina  

 

Aproximadamente 300 dentes incisivos bovinos extraídos de gado da raça 

Nelore com idade média de 36 meses, abatidos para consumo no Frigorífico 

Vangélio Mondelli Ltda., Bauru, SP, foram utilizados no presente estudo. Os 

incisivos foram limpos com curetas periodontais para remover todo e qualquer 

resíduo de tecido gengival aderido à superfície e posteriormente armazenados em 

solução de azida sódica a 0,02% e cloreto de sódio a 0,9%, pH 7,0, no qual ficaram 

imersos durante todo o período de preparo dos espécimes de dentina. A solução foi 

trocada periodicamente e o período mínimo de imersão dos dentes foi de 30 dias. 
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Os dentes foram fixados com godiva termoativada (Kerr Corporation, 

EUA) no canto inferior direito de uma pequena placa de acrílico cristal (40 X 40 X 5 

mm) para facilitar a adaptação na máquina de corte. A placa de acrílico foi acoplada 

em um aparelho de corte de precisão ISOMET Low Speed Saw (Bulher Ltda., Lake 

Bluff, IL, EUA) e com o auxílio de dois discos diamantados dupla face – XLI 2205, 

“hight concentration”, 102 mm X 0,3 mm X 12,7 mm (Extec Corp., Enfield, CT, EUA / 

Ref: 12.205) e um espaçador de aço inoxidável (7 cm de diâmetro, 4 mm de 

espessura e orifício central de 1,3 cm) entre os discos com velocidade de 300 rpm, 

refrigerado com água deionizada, foram obtidos os espécimes de dentina 4 X 4mm 

da porção mais plana da coroa (terço médio), através de uma secção dupla no 

sentido cérvico-incisal e outra no sentido mésio-distal.  

Por fim, estes blocos foram submetidos a uma planificação. Para tal, 

foram fixados com cera pegajosa em discos de acrílico de 30 mm de diâmetro por 8 

mm de espessura, com a superfície da dentina mais externa voltada para baixo. A 

dentina mais interna foi planificada em uma Politriz Metalográfica com um sistema 

múltiplo capaz de realizar o polimento automático de 6 corpos de prova (APL 4, 

Arotec, Cotia, SP) com o uso de uma lixa de carbeto de silício de granulação 320 

(Extec. Corp.), em baixa velocidade, durante período de até 15 s, apenas para 

planificação da dentina interna. 

Em seguida, os blocos foram retirados da placa e limpos com xilol 

(Pharmácia Específica manipulação de fórmulas, Bauru - SP), para remover 

resíduos de cera. Os blocos foram novamente fixados, mas com a superfície do 

esmalte voltada para cima, com a finalidade de desgastar o esmalte até a exposição 

da dentina. Para isso, foi utilizada broca de diamante acoplada à peça reta, irrigada 

com água deionizada por aproximadamente 5 min, até o início da exposição da 

dentina. A seguir, utilizaram-se lixas de carbeto de silício de granulação 320 para 

desgaste de todo esmalte remanescente na Politriz Metalográfica, em baixa 

velocidade. Para finalizar, foram utilizadas lixas 600 e 1200 (Extec. Corp.) em alta 

velocidade até a superfície apresentar aspecto vítreo, durante 30 e 60 s, 

respectivamente. Entre as trocas de lixas, os discos contendo os blocos foram 

lavados em ultrassom T7 Thornton (Unique Ind. e Com. de produtos Eletrônicos 

Ltda., São Paulo, SP), durante 2 min, com água deionizada (200 mL), a fim de 

impedir interferência dos grãos na lisura do tecido. 
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Para o polimento final, utilizou-se um disco de feltro (Extec. Corp.) 

umedecido em solução de diamante de 1 µm (Buehler), durante 60 s. Após o último 

polimento, os blocos retornaram ao ultrassom durante 10 min. Metade da superfície 

da dentina foi protegida com esmalte de unha (Risque, Niasi, Taboão da Serra-SP), 

superfície esta que serve como lado controle (sem exposição à erosão superficial) 

importante para futura análise de desgaste. 

 

4.4.3 Amostra e grupos experimentais 

 

Para o estudo foram necessários 200 blocos de dentina, dentre os quais 

foram selecionados 156 blocos. Os mesmos foram padronizados a partir da média 

de microdureza de superfície, com uma variação permitida dentro de 10% da média. 

A microdureza superficial foi aferida pelo Microdurômetro (HMV 2000, Shimadzu 

Corporation, Japão) acoplado em um software, composto por um penetrador 

diamantado piramidal tipo KNOOP, com carga de 25 g aplicada por 5 s, por meio da 

realização de cinco endentações, realizadas em diferentes posições da dentina e 

com distância mínima entre elas de 200 µm, como descrito no item 4.2.3 do Material 

e Métodos.  

Na sequência, os blocos foram aleatoriamente alocados por sorteio para 

os grupos de acordo com o número de voluntários (n=13), com o tipo de tratamento 

(gel contendo, EGCG a 400 µM, clorexidina a 0,012%, FeSO4 a 1 mM fluoreto de 

sódio a 1,23% e gel placebo e sem tratamento, como controles negativos) e com a 

condição experimental (erosão e erosão associada à abrasão).  

 

4.4.4 Seleção dos voluntários 

 

Foram selecionados treze adultos jovens, na faixa etária de 18 a 30 anos, 

residentes em área fluoretada (0,6-0,8 mg F/L), de acordo com os critérios de 

inclusão (RIOS et al., 2006b), a partir de uma anamnese e uma avaliação de 

parâmetros salivares. Este trabalho foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da FOB – USP (processo nº 019/2008, Anexo D ). Os voluntários 

só participaram da pesquisa após explicação minuciosa de seus objetivos a partir de 

uma leitura da carta de esclarecimento ao voluntário e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Para a fase in situ, os voluntários tiveram seus arcos superiores moldados 

com alginato para a confecção do modelo de gesso pedra e do dispositivo intrabucal 

palatino em resina acrílica, no qual foram realizados 12 nichos (4x4x3 mm), 6 de 

cada lado (esquerdo e direito), para a fixação de 12 blocos de dentina com cera 

pegajosa, os quais ficaram na mesma altura da resina (Figura 38). .  

 

 
Figura 38 - Dispositivo palatino contendo 12 blocos de dentina. Vermelhos 

indicam blocos que foram submetidos à erosão e azuis foram 
submetidos à erosão associada à abrasão por escovação. 

  

4.4.5 Protocolo in situ e tratamento 

 

Os participantes iniciaram o uso do dispositivo palatino 12 h antes do 

início dos desafios erosivos, para permitir a formação de película adquirida (HARA et 

al., 2006a). Os géis foram então aplicados em uma fina camada, utilizando um 

microbrush durante 1 min. A seguir, foram cuidadosamente removidos com cotonete. 

Todos os géis apresentaram a mesma composição (hidroxicelulose, propilenoglicol, 

metilparabeno, imidazolidinil ureia e água deionizada), exceto pela presença do 

princípio ativo: EGCG (EGCG 400 µM), CHX (clorexidina a 0,012%), Fe (FeSO4 1 

mM) NaF (flúor a 1,23%). O gel placebo não conteve nenhum princípio ativo (P, 

controle negativo) e foi acrescido um grupo que não recebeu nenhum tratamento 

(ST, controle negativo). 
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Na fase intraoral, os voluntários foram instruídos a começarem os 

desafios erosivos 6 h depois do tratamento com o gel. Nos 10 dias seguintes (tendo 

um intervalo no quinto dia), os desafios erosivos foram realizados extraoralmente 4 

vezes por dia em horários predeterminados (8, 12, 16 e 20 h) após as principais 

refeições, ocasião em que o dispositivo deveria permanecer envolvido em gaze 

umedecida por água de abastecimento. O intervalo máximo entre as refeições 

deveria ser de 2 h. Após as refeições, a higiene bucal deveria ser realizada. Na 

sequência, o dispositivo deveria voltar à boca e após 5 min, a erosão deveria ser 

realizada.  

Para a erosão dos blocos de dentina, os voluntários receberam um kit 

voluntário (Figura 39 ) e foram instruídos a remover o dispositivo e imergi-lo em um 

copo contendo 150 mL de bebida à base de cola (pH= 2,6; Coca-Cola Company 

Spal, Porto Real, RJ, Brasil) durante  5 min, em temperatura ambiente. Depois do 

desafio erosivo, os voluntários deveriam tomar um gole da bebida e o dispositivo 

então, reinserido na boca. 

Duas vezes por dia, depois do primeiro e terceiro desafios erosivos, a 

abrasão foi realizada imediatamente em uma das fileiras. Cada amostra deveria ser 

escovada extraoralmente com uma escova elétrica (Colgate® Motions Multi-action, 

Brasil) por 15 s (166 oscilações/s), usando uma gota (cerca de 35 µL) de solução de 

dentifrício não fluoretado (Bitufo, SP, Brasil, proporção dentifrício:água = 1:3, pH 

6,8). 

Durante todo o estudo e sete dias antes do experimento, os voluntários 

utilizaram o dentifrício não fluoretado para a higiene bucal (Bitufo, SP, Brasil). Os 

voluntários também foram instruídos a evitarem passar a lingual sobre as amostras 

para evitar abrasão (GREGG et al., 2004). Além disso, receberam orientações por 

escrito e falada para não utilizarem qualquer tipo de produto fluoretado ou 

antibacteriano.    
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Figura 39  – Kit entregue ao voluntário, contendo uma bebida à base de cola por dia, copo 

para imersão do dispositivo palatino em bebida extraoralmente, caixa plástica 
para armazenamento do dispositivo durante os períodos de refeição, escova 
elétrica para escovação das amostras, escova de dentes, fio dental e dentifrício 
não fluoretado para uso do voluntário e solução de dentifrício para uso nas 
amostras. 

 
4.4.6 Análise do desgaste  

 

Ao final das fases experimentais e antes da avaliação de desgaste, o 

esmalte cosmético de unha foi removido cuidadosamente com uma espátula, 

evitando-se o contato com a superfície a ser analisada. O desgaste da superfície de 

dentina foi avaliado na interface controle-erosão-controle por análise do gráfico 

topográfico, utilizando um Perfilômetro (MarSurf GD 25, Mahr, Göttingen, Alemanha) 

(Figura 40 ). Para tal, a ponta apalpadora foi colocada na parte controle e percorreu 

até a parte erodida até a segunda área controle, perfazendo-se um percurso de 

apalpe de aproximadamente 2,5 mm no eixo X e 5 mm no eixo Y (Figura 41 . Por 

meio da utilização do software MarSurf XT 20 (Mahr, Göttingen, Alemanha), 

instalado em um computador ligado ao perfilômetro, obteve-se um gráfico 

topográfico da área total a ser analisada, o qual permitiu quantificar a diferença de 

altura (eixo Z) entre as faces controle-erosão-controle (Figura 42 ). A partir da 

imagem topográfica, determinava-se um gráfico formado por 5 linhas, representando 
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cada leitura (Figura 43 ). Para cada linha, eram determinados 2 pontos, sendo um de 

cada lado controle, e outro na região de maior desgaste (erosão). Portanto, a média 

de desgaste por espécime representou a média de 10 leituras.  O desgaste foi 

analisado no 5º e 10º dias após o início do estudo in situ. 

 

    
Figura 40 – Perfilômetro acoplado ao computador   Figura 41 - Ponta apalpadora realizando a 
                                                                                                             leitura do desgaste 

 

 
Figura 42 – Imagem topográfica obtida pela leitura da superfície da dentina. As cores quentes 

representam área não desgastada (lado controle) e as cores frias representam a área 
desgastada pelo desafio erosivo 
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Figura 43 –  Imagem topográfica convertida em gráfico formado por 5 linhas, representando cada 

leitura. Para cada linha, eram determinados 2 pontos, sendo um de cada lado 
controle, e outro na região de maior desgaste (erosão). A média de desgaste por 
espécime representou a média de 10 leituras. 

 

4.4.7 Análise estatística 

 

Foi utilizado o software Statistica for Windows versão 7.0 (Stat Soft Inc., 

Tulsa, EUA). Os dados passaram pelos testes de normalidade e homogeneidade. 

Foi adotada ANOVA de medidas repetidas a três critérios, a saber: condição (ERO 

ou ERO+ABR), tipo de tratamento (diferentes géis) e tempo (5 ou 10 dias). A seguir, 

foi aplicado teste de Tukey para comparações individuais. O nível de significância 

adotado foi de 5%.  
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4.5 Subprojeto 5: Estudo de prova de conceito – Efe ito de inibidores de 

metaloproteinases da matriz sobre a preservação da matriz orgânica  de 

dentina bovina submetida à erosão in vitro  

 

 Levando-se em consideração que a dentina desmineralizada resulta na 

exposição da matriz rica em colágeno, procurou-se explicar o mecanismo de ação 

dos inibidores de MMPs para comprovação do conceito de que a prevenção da 

erosão ocorre realmente pela preservação da camada de colágeno não degradada. 

Para tal, foi avaliada a liberação de hidroxiprolina de blocos de dentina bovina 

desmineralizada submetidos a tratamento prévio com géis contendo diferentes 

inibidores de MMPs e expostos à ação de uma colagenase bacteriana, num estudo 

in vitro. 

 

4.5.1 Delineamento experimental 

 

Duzentos e setenta dentes bovinos (n=9/grupo, repetido em quintuplicata) 

foram cortados ao longo eixo do dente, com espessura de 4 mm. A superfície foi 

polida (lixas 320, 600, 1200 e feltro). Para padronização do tamanho da superfície a 

ser submetida ao tratamento, foi colada fita adesiva (0,5 X 1 cm) sobre a face 

vestibular. O restante de toda a superfície do dente foi recoberta com esmalte de 

unhas. Em tubos J10 de 10 mL foram colocadas 3 amostras, as quais foram 

submetidas à desmineralização, adicionando-se 5 mL de ácido cítrico a 0,87 M, 

pH=2,3, durante 36 h, a 4ºC. A seguir, as amostras foram retiradas do ácido, lavadas 

e enxugadas levemente com papel absorvente. Logo em seguida, foi realizado 

tratamento com aplicação tópica de gel, durante 1 min. Os grupos (n=45/grupo) 

foram divididos de acordo com o tipo de tratamento em: sem tratamento, gel 

placebo, gel contendo EGCG a 400 µM, gel contendo clorexidina (CHX) a 0,012%, 

gel contendo FeSO4 a 1 mM e gel contando NaF a 1,23%. Cada grupo foi submetido 

à degradação do colágeno desmineralizado pela ação da colagenase de Clostridium 

histolyticum (238,2 U/mL), adicionada em 5 mL de saliva artificial contendo inibidor 

de protease EDTA-free durante 5 dias, a 37ºC. As amostras foram concentradas 

1000 X e hidrolisadas com HCl 6 mol/L a 98ºC durante 24 h. Foram liofilizadas 

novamente e ressuspensas em água (600 µL) para então ser realizada a dosagem 

da hidroxiprolina, em triplicata  (Figura 44 ). As amostras de dentina foram também 
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analisadas por perfilometria (desgaste, µm) e submetidas à microscopia eletrônica 

de varredura com secagem em ponto crítico. 

 
Figura 44 – Desenho esquemático do protocolo do subprojeto 5 

 
4.5.2 Preparo das amostras de dentina e tratamento 

 

Para cada análise (n=5), 45 espécimes de dentina foram preparados a 

partir de fatias da coroa de incisivos bovinos (pool de 9 espécimes para cada tipo de 

tratamento). O processo de seleção foi semelhante ao procedimento descrito no item 

4.4.2 do Material e Métodos. Os dentes foram fixados com godiva termoativada (Kerr 

Corporation, EUA) no canto inferior direito de uma pequena placa de acrílico cristal 

(40 mm X 40 mm X 5 mm) para facilitar a adaptação na máquina de corte. A placa 

de acrílico foi acoplada em um aparelho de corte de precisão ISOMET Low Speed 

Saw (Bulher Ltda., Lake Bluff, IL, EUA) e inicialmente, foi separada a coroa da raiz. 

Cada amostra de dentina foi obtida, removendo-se o esmalte das superfícies 

vestibular e lingual. Para isso, com o auxílio de dois discos diamantados dupla face 

– XLI 2205, “high concentration”, 102 mm X 0,3 mm X 12,7 mm (Extec Corp., Enfield, 
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CT, EUA / Ref: 12.205) e um espaçador de aço inoxidável (7 cm de diâmetro, 4 mm 

de espessura e orifício central de 1,3 cm) entre os discos com velocidade de 300 

rpm, refrigerado com água deionizada, foram obtidos os espécimes de dentina (4 

mm de espessura), através de uma secção dupla ao longo do eixo do dente (Figura 

45).  

Por fim, estes blocos foram submetidos a uma planificação e polimento da 

superfície de dentina, semelhante ao procedimento descrito no item 4.2.2 do 

Material e Métodos.  

Para padronização do tamanho da superfície a ser submetida ao 

tratamento, fita adesiva (0,5 X 1,0 cm) foi colada sobre a face vestibular. O restante 

de toda a superfície do dente foi recoberta com esmalte de unha (Figura 48 ). Em 

tubos J10 de 10 mL foram colocados 3 espécimes, os quais foram submetidos à 

desmineralização, adicionando-se 5 mL de ácido cítrico a 0,87 mol/L, pH=2,3, 

durante 36 h, a 4ºC (Figura 47 ). A seguir, os espécimes foram enxaguados com 

água deionizada por 30 s e o excesso de água foi removido com papel absorvente. 

Imediatamente, os espécimes foram submetidos ao tratamento com gel de aplicação 

tópica, contendo diferentes tipos de inibidores de MMPs, durante 1 min (Figura 48 ). 

Os grupos (n=45/grupo) foram divididos de acordo com o tipo de tratamento em: 

sem tratamento, gel placebo, gel EGCG a 400 µM, gel clorexidina (CHX) a 0,012%, 

gel FeSO4 a 1 mM e gel NaF a 1,23%. Cada grupo foi submetido à degradação do 

colágeno pela ação da colagenase de Clostridium histolyticum (238,2 U/mL, 

Collagenase, High-purity de Clostridium histolyticum, Sigma-Aldrich, EUA) 

adicionada em 5 mL de saliva artificial (CaCl2 a 0,70 mmol/L, MgCl2.6H2O a 0,20 

mmol/L, KH2PO4 a 4 mmol/L, KCl a 30 mol/L, NaN3 a 0,30 mmol/L, Tampão HEPES  

(ácido) a  20 mmol/L (PASHLEY et al., 2004) , contendo inibidor de protease EDTA-

free (Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablet, EDTA Free, Roche), sob 

incubação por 5 dias, a 37ºC. 
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Figura 45 - Amostra de dentina obtida, removendo-     Figura 46 – Proteção da superfície com                           
-se o esmalte das superfícies vestibular e lingual                              esmalte de unha 

 

    
Figura 47 – Desmineralização das amostras           Figura 48  – Amostra desmineralizada. Neste          

caso não foi tratada com o gel de 
aplicação (grupo não tratado). 

 

 
Figura 49 - Concentrador de amostra 
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O pool obtido da saliva artificial de cada grupo (n=9) foi então concentrado 

(Concentrador Eppendorf AG; Concentrador plus; Alemanha) até a obtenção de 5 

mL (1000 X) (Figura 49 ) e hidrolisada com HCl 6 mol/L a 98ºC, durante 24 h. Na 

sequência a amostra foi liofilizada e ressuspensa em água (600 µL) para a dosagem 

da hidroxiprolina (em quintuplicata).  

 

4.5.3 Determinação da hidroxiprolina 

O colágeno é sintetizado intracelularmente em pequenas porções e 

exportado para fora da célula, onde, através da atuação de enzimas polimerizantes, 

é definido com a estrutura própria de colágeno, em hélice-tripla. Cada uma destas 3 

"fitas" de proteínas são formadas quase inteiramente por glicina (que representa 1/3 

da seqüência), prolina e lisina, como por mais dois aminoácidos que são 

modificados após serem colocados pelos ribossomos: a hidroxiprolina e a 

hidroxilisina (WIKIPÉDIA, 2011). 

O conteúdo de hidroxiprolina pode ser determinado em procedimentos 

colorimétricos, nos quais a amostra é hidrolisada em ácido, filtrado e diluído. A 

hidroxiprolina é oxidada com cloramina-T. Depois da diluição com DAB (4-

dimethylaminobenzaldehyde), uma coloração vermelho-púpura é obtida, a qual pode 

ser mensurada colorimetricamente a (WOESSNER, 1961).  

Portanto, com o objetivo de determinar a quantidade de colágeno 

degradado na dentina, foi mensurado o conteúdo de hidroxiprolina (JAMALL et al., 

1981), conforme descrito abaixo: 

a) Tampão acetato-citrato: O tampão foi preparado previamente, 

dissolvendo-se 57 g de acetato de sódio tri-hidratado, 37,5 g de citrato trisódico e 

5,50 g de ácido cítrico monohidratado em 395 mL de isopropanol e completado para 

1 L com água deionizada e destilada. O pH dessa solução foi 6,5 e foi ajustado para 

6,0 pela adição de ácido clorídrico 12 M. 

b) Solução de Cloramina-T: Uma solução de estocagem a 7% do sal de 

sódio de p-toluenesulfon-chloramide (Cloramina T, Sigma-Aldrich, EUA) foi 

preparada em água destilada e deionizada. A solução de trabalho de cloramina T foi 

preparada fresca, pela diluição com tampão acetato-citrato (Reagente A: 3,9 mL de 

Cloramina T com 1,1 mL de Tampão Acetato / Citrato). 

c) Reagente de Ehrlich: Dez gramas de p-dimethylaminobenzaldehyde 

(DAB) foram dissolvidos em 11 mL de ácido perclórico 60% (p/v). Essa solução foi 
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estocada em frasco escuro por no máximo 2 semanas. Imediatamente antes de 

cada experimento, 3 mL dessa solução foram misturados com 8 mL de isopropanol 

(Reagente B).  

d) Solução de hidroxiprolina: 1,0 mg de hidroxiprolina (Sigma-Aldrich, 

catalog H5, 440-9, EUA) diluída em isopropanol 50% para um volume final de 1mL. 

 

Todos os reagentes foram estocados sob refrigeração a 4ºC e levados à 

temperatura ambiente antes do uso. 

A seguir, o procedimento de análise foi realizado após a cuidadosa 

otimização de todos os parâmetros críticos. Isso incluiu: tempo de incubação, 

temperatura, pH, bem como a concentração oxidante em relação à quantidade de 

hidrólise presente e ausente na hidroxiprolina adicionada (Figura 50 ). As condições 

de formação de cromóforo, utilizando-se hidroxiprolina, foram otimizadas com o 

objetivo de se confirmarem as condições ótimas do experimento. 

Padrões de hidroxiprolina: para obtenção da curva padrão de hidroxiprolina, 

foram preparados padrões contendo 1, 2, 4, 8 12 e 16 µL de hidroxiprolina da 

seguinte forma: 

 

                          Blanck- 2,000 mL Isopropanol 50% 

P1- 1 µL hidroxiprolina + 1,199 mL Isopropanol 50% 

 P2 - 2 µL hidroxiprolina + 1,198 mL Isopropanol 50% 

 P3 - 4 µL hidroxiprolina + 1,196 mL Isopropanol 50% 

 P4 - 8 µL hidroxiprolina + 1,192 mL Isopropanol 50% 

   P5 - 12 µL hidroxiprolina + 1,188 mL Isopropanol 50% 

  P6 - 16 µL hidroxiprolina+ 1,184 mL Isopropanol 50% 

 

4.5.3.1 Procedimento 

 

Duzentos µL do reagente A foram adicionados às alíquotas da amostra, 

agitados e mantidos em temperatura ambiente por 10 min (Figura 51 ). A seguir, foi 

adicionado 1 mL do reagente B, feita agitação e aquecimento a 50ºC em banho 

Maria (EVLAB; B.M./E.V. 015; Londrina; PR; Brasil) por 90 min (Figuras 52 e 53 ). A 

leitura da absorbância foi realizada com comprimento de onda de 558 nm em 
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cubetas de quartzo (Pharmacia Biotech; Ultrospec 2000; UV/ Visible 

Spectrophotometer; Cambridge; England). A curva de calibração foi estabelecida 

pela absorbância dos padrões de hidroxiprolina contra a quantidade de hidroxiprolina 

nestes padrões (r2 = 0,98). Os dados da absorbância foram convertidos, utilizando-

se a fórmula de conversão linear da curva padrão para obtenção da quantidade de 

hidroxiprolina da amostra, em µg. As análises de hidroxiprolina foram realizadas em 

triplicata, para cada experimento conduzido em quintuplicata (Figura 54 ). 

4.5.5 Análise do desgaste  

Semelhante ao item 4.4.6 do Material e Métodos do Subprojeto 4. 
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 Figura 50 - Otimização de todos os parâmetros críticos  

e preparo prévio dos reagentes 
 
 

     
Figura 51 – Adição do reagente A às amostras        Figura 52 – Adição do reagente B (Erlich) 

 

     
Figura 53 –  Banho Maria a 50ºC por 90 min             Figura 54 – Amostras prontas para análise              
                                                                                                              colorimétrica 
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4.5.6 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Dois blocos de dentina representando cada grupo foram analisados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram inicialmente imersas 

em solução fixadora de Karnovsky por 24 h e abundamente enxaguadas com 

tampão cacodilato a 0,1 mol/L. Os blocos foram fraturados em duas partes para 

visualização da superfície. A seguir as amostras foram secas em ponto crítico e 

pulverizadas com ouro (Figuras 55 a 57 ). As amostras foram analisadas em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV, Leo 435VP Electron Microscopy Ltd, 

Clifton Road Cambridge CB1 3QH, Inglaterra) (Figura 58 ). A voltagem de 

aceleração foi de 25 kV e as magnificações utilizadas foram de 70, 2.000 e 8.000 

vezes. 

   
Figura 55 – Preparo das amostras para secagem     Figura 56 – Equipamento de secagem em ponto 
                    em ponto crítico                                                           crítico 
 
 

    
Figura 57 – Metalização com ouro                           Figura 58 – Microscópio eletrônico de varredura                                                                                                                             

Universidade de São Paulo – ESALQ/Piracicaba 
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4.5.7 Análise estatística 

 

Para análise tanto da dosagem de hidroxiprolina quanto da perda de 

dentina, foi utilizado o software GraphPad Prism 4 versão 4.0 para Windows 

(GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). Inicialmente foram checadas a 

normalidade e a homogeneidade. Sendo estes critérios satisfeitos, os dados foram 

analisados por ANOVA e teste de Tukey para comparações individuais. Também foi 

avaliada a presença de correlação entre os resultados obtidos para a dosagem de 

hidroxiprolina e os dados de perda de dentina, através de regressão linear. O nível 

de significância adotado foi de 5%.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Subprojeto 1 

 

Os dados de quantificação de proteína obtidos em absorbância foram 

tabulados em uma planilha de Excel (Microsoft Office 2007, EUA) para conversão 

linear, sendo transformados em mg/mL (Tabela 1). A concentração de proteínas 

obtida foi maior quando se fez apenas a extração, sem realização de precipitação ou 

diálise. Assim, esta condição foi escolhida para a realização do experimento 

(obtenção de amostra para realização de zimografia e determinação de atividade 

das MMP-2 e -9). Em adição, a concentração de proteínas foi similar para os 4 

grupos (Tabela 2 ). 

Tabela 2  – Quantificação proteica (mg/mL±DP) para os diversos grupos, após extração por diferentes 

metodologias.  

Grupos  Diálise a 

mg/mL 

Com 

precipitação b 

mg/mL 

Sem 

precipitação c 

mg/mL 

Raiz bovina (RB) 0,083±0,004 0,078±0,000 0,109±0,002 

Raiz humana (RH) 

Coroa bovina (CB) 

Coroa humana (CH) 

0,087±0,001 

0,081±0,000 

0,086±0,000 

0,078±0,000 

0,077±0,000 

0,077±0,000 

0,108±0,001 

0,114±0,002 

0,106±0,001 
a Extração + precipitação com sulfato de sulfato de amônio a 85% + diálise. 
b Extração + precipitação com sulfato de sulfato de amônio a 85% 
c Extração apenas 

 

O gel de zimografia representa a presença tanto das formas da pró-

enzima, quanto da enzima ativa, de ambas as metaloproteinases testadas (MMP-2 e 

MMP-9) em todos os substratos testados (Figura 59 ). 
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Figura 59 - Atividade gelatinolítica das enzimas formas ativa e pró de MMP-2 e -9.                     
Coluna 1 – MWM, padrão de peso molecular; Colunas 2 e 3 – Controle 
positivos de MMPs recombinantes humanas (MMP-2 e MMP-9, 
respectivamente); Colunas 4 a 7: amostras de MMPs extraídas de dentina da 
coroa bovina (CB), coroa humana (CH), raiz bovina e raiz humana (RH),  
respectiv amente.  

 

Foi examinada a presença e atividade de MMPs em dentina bovina e 

humana e foi possível identificar e quantificar duas das mais importantes MMPs 

presentes na dentina, as gelatinases A e B (MMP-2 e -9). A quantificação do perfil de 

atividade das MMP-2 e -9 depois da extração proteica dos diferentes substratos está 

apresentada na Tabela 3.  “Endog” indica a atividade endógena das enzimas obtidas 

sem adição de APMA às amostras. A atividade total foi obtida pela adição de APMA 

às amostras. “Ativada” indica a pró enzima que foi ativada pelo APMA, obtida pela 

subtração da atividade endógena da atividade total. 

Foi possível observar que a atividade de ambas as enzimas foi em geral 

similar para os substratos testados, especialmente para a MMP-9. Com relação à 

MMP-2, a atividade total foi 30% maior na dentina humana que na dentina bovina, 

tanto para raiz quanto para a coroa. Quando as amostras de coroa foram 

comparadas com as amostras de raízes, a atividade total da MMP-2 foi 

aproximadamente 20% maior em amostras de raízes. 
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Tabela 3  – Quantificação da atividade das MMP-2 e -9 (ng/mL ± DP) para os diferentes grupos. 

Substratos 
MMP-2 

(ng/mL ± DP)  

MMP-9 

(ng/mL ± DP) 

Blanck (tampão de 

extração) 
0,14 ± 0,00 0,05 ± 0,00 

RB Endog 3,42 ± 0,51 1,80 ± 0,02 

RB Ativada 8,01 ± 1,91 13,11 ± 0,20 

RB atividade total 11,43 ± 2,21 14,91 ± 2,02 

RH Endog 5,59 ± 0,00 4,61 ± 0,02 

RH Ativada 8,98 ± 2,01 10,73 ± 0,43 

RH atividade total 14,57 ± 2,01 15,34 ± 1,31 

CB Endog 5,06 ± 1,70 6,61 ± 0,06 

CB Ativada 4,59 ± 0,54 8,75 ± 0,83 

CB atividade total 9,65 ± 1,16 15,36 ± 1,32 

CH Endog 10,57 ± 1,35 4,00 ± 0,05 

CH Ativada 1,78 ± 0,60 11,46 ± 0,83 

CH atividade total 12,35 ± 0,93 15,46 ± 1,32 

* RB – Raiz bovina; RH – raiz humana; CB – coroa bo vina; CH – coroa humana 

“Endog” indica atividade endógena das enzimas. “Ativada” indica as pró enzimas que foram ativadas pelo APMA. Atividade 

total é a adição das duas condições previamente mencionadas.  

 

 

  



5 Resultados 
 
108 

5.2 Subprojeto 2 

 

Foi encontrada diferença significativa entre as condições (F=4,50, 

p=0,021) e entre os tratamentos (F=65,45, p<0,0001). A interação entre esses 

fatores não foi significativa (F=0,71, p=0,500). A Tabela 4  mostra que o chá verde 

reduziu significativamente o desgaste da dentina para todas as condições (p<0,01). 

Para ambos os tratamentos, o desgaste foi significativamente maior quando foi 

realizada abrasão imediatamente depois da erosão quando comparado à erosão 

sozinha. Somente quando o bochecho foi realizado com água (controle), seguido de 

abrasão é que houve um maior desgaste, quando comparado à condição de erosão 

sozinha (p<0,05). Nenhuma diferença significativa no desgaste foi observada 

quando as condições ERO+ABR-I e ERO+ABR-30-min foram comparadas, para 

ambos os tratamentos. 

 

Tabela 4 -  Desgaste (µm) das amostras de dentina submetidas à erosão ou erosão + abrasão 
(imediata ou depois de 30 min) tratadas com chá verde ou água. Média ± DP (IC 
95%).  

 Condições   

Tratamento  Erosão  
Erosão + abrasão 

imediata  

Erosão + 

abrasão 30 

min 

TOTAL 

Água A 

(Controle)  

0,98±0,13a 

 

1,23±0,35b 

 

1,22±0,23b 

 
1,14±0,52 

Chá verde B 0,59±0,18a 

 

0,90±0,32b 

 

0,74±0,23ab 

 
0,74±0,52 

TOTAL 0,79±0,50 1,06±0,60 0,98±0,58  

Letras maiúsculas distintas indicam diferenças significativas entre os tratamentos. Para cada linha, letras minúsculas 
distintas indicam diferenças significativas entre as condições (ANOVA a 2 critérios, p<0,05). 
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5.3 Subprojeto 3 

 

A incubação em tampão contendo diferentes concentrações de FeSO4 

causou uma diminuição das atividades das gelatinases A (MMP-2) e B (MMP-9) de 

ambas  as formas (pró e ativa) das MMP-2 e -9. O tampão contendo FeSO4  a 1,5 

mmol/L inibiu completamente a atividade, tanto da MMP-2 (IC50=0,75 

mmol/L),quanto da MMP-9 (IC50=0,50 mmol/L), como mostrado nas Figuras 60 e 61 . 

A completa inibição pela 1,10 fenantrolina a 3 mmol/L nos géis de 

zimografia confirmou a natureza das atividades gelatinolíticas como sendo de MMP 

(dados não mostrados). 
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Figura 60 - Efeito do FeSO4 sobre a atividade gelatinolítica das enzimas. Coluna 1 – MWM, padrão 

de peso molecular; Colunas 2 e 3 – Controle de MMPs recombinantes humanas de  
MMP-2 e MMP-9, respectivamente; Colunas 4 a 15: tiras do gel incubados em tampão 
contendo FeSO4 a 0,05, 0,25, 0,50, 0,75, 1,0 e 1,5 mmol/L,  respectivamente. Depois da 
incubação com FeSO4, a atividade de degradação da gelatina das formas pró e ativa de 
MMP-2 e -9 diminuiu significativamente, de maneira concentração-dependente. (Colunas 
4 a 15). 

 

 
Figura 61 - Dose-resposta de inibição das formas pró e ativa das MMPs -2 e -9 pela incubação em 

tampão contendo sulfato ferroso, como observado na zimografia. A escala representa a 
média (±DP) da porcentagem de inibição quando comparados aos respectivos controles 
não tratados, mensurados como bandas eletroforéticas dos géis escaneados (n=3). As 
concentrações de FeSO4 no tampão são mostradas abaixo de cada coluna. 

 

Os resultados da análise perfilométrica (µm, média±SD) estão mostrados 

na Figura 62 . A ANOVA de medidas repetidas detectou diferenças significativas 

entre os grupos (F=262,99, p<0,0001). O teste de Tukey revelou que o gel contendo 

NaF (controle) reduziu o desgaste em cerca de 50% (0,79±0,35 µm)  quando 

comparado ao gel placebo (controle negativo, 1,77±0,35 µm), sendo esta diferença 

significativa. Os géis contendo inibidores de MMP inibiram completamente o 

desgaste (0,05±0,02, 0,04±0,02, 0,05±0,02 e 0,05±0,02 µm para EGCG a 10 e 400 
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µM, clorexidina (CHX) e FeSO4, respectivamente) e foram significativamente 

diferentes tanto do gel contendo NaF quanto do gel controle (ANOVA de medidas 

repetidas e teste de Tukey, p<0,05).   

 

 
Figura 62 - Desgaste (µm) dos blocos de dentina submetidos à erosão e previamente tratadas com gel 

placebo, gel fluoretado ou géis contendo inibidores de metaloproteinases. Letras 

miniúsculas distintas indicam diferenças significativas entre os tratamentos. (ANOVA de 

medidas repetidas e teste de Tukey, p<0,05). n=10 por grupo. 

 

Para os géis contendo inibidores de MMP, não foi possível identificar 

claramente um interface entre as áreas controle e erodida quando analisados na 

MEV, devido à ausência de desgaste (Figura 63b, c, d ). Essa interface é visível 

para os géis placebo e contendo NaF (Figura 63a, e, f ). A observação da superfície 

das áreas erodidas (Figura 64 ) sugere que os inibidores de MMP poderiam também 

ter possivelmente um efeito físico, causando uma obstrução dos túbulos da 

superfície da dentina (Figura 64d, e, f, g, h, i, j, k, l ), o que não foi detectado no 

grupo placebo (Figura 64a, b, c ). O mesmo ocorreu para o grupo do FeSO4. No 

bloco placebo- erodidos (B), a maioria dos túbulos dentinários estão expostos. No 

entanto, os blocos tratados com os gel de FeSO4 demonstra claramente obstrução 

dos túbulos, como pode ser observado em (F), bem como no grupo tratado com NaF 

(D) (Figura 65 ). 
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Figura 63 - Imagens representativas, obtidas por microscopia eletrônica de varredura MEV), da 
interface entre a superfície controle e erodida dos blocos de dentina dos diferentes 
grupos, em menor aumento (70x) dos grupos: (a) placebo (b) EGCG a 10µM 
(ECGC10); (c) EGCG a 400µM (ECGC400); (d) CHX; (e) NaF; e em maior aumento 
(4000x): (f) NaF. Para os géis contendo inibidores de MMP (painéis b, c, d), não foi 
possível identificar claramente a interface entre áreas controle e erodida. Essa interface 
é claramente visível para os grupos placebo e NaF (painéis a, f, seta).   
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Figura 64 -  Imagens representativas, obtidas por microscopia eletrônica de varredura MEV), da 
superfície da dentina dos diferentes grupos  dos blocos controle  e erodidos em menor  
(2000x) e maior aumento (8000x): (a-b-c) placebo  (d-e-f) ECGC10; (g-h-i) ECGC400; 
(j-k-l) CHX;; (m-n-o) NaF. Nos blocos placebo- erodidos (b-c), a maioria dos túbulos 
dentinários estão expostos. No entanto, os blocos tratados com os géis experimentais 
demonstraram claramente obstrução dos túbulos, como pode ser observado em (d-o), 
bem como no grupo tratado com NaF (n-o).  
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Figura 65 - Imagens representativas, obtidas por microscopia eletrônica de varredura MEV), da 

superfície da dentina dos diferentes grupos  dos blocos controle  e erodidos (aumento 
(2000x): (A, B) placebo, (C, D) NaF. No bloco placebo- erodidos (B), a maioria dos 
túbulos dentinários estão expostos. No entanto, os blocos tratados com os gel de 
FeSO4 demonstra claramente obstrução dos túbulos, como pode ser observado em (F), 
bem como no grupo tratado com NaF (D). 
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5.4 Subprojeto 4 

 

A ANOVA a três critérios detectou diferenças entre os tratamentos 

(F=245,4, p<0,001), bem como entre as condições (F=12,8, p<0,01) e tempos 

(F=46,1, p<0,001). A interação entre estes 3 critérios foi também significativa (F=3,0, 

p<0,05).  

Independentemente das condições ou dos tempos, o mesmo perfil foi 

obtido para todos os tratamentos. Os géis contendo EGCG, CHX ou FeSO4 levaram 

a um desgaste significativamente menor quando comparados aos géis NaF, placebo 

e também ao grupo sem tratamento. O gel contendo NaF levou a um desgaste 

significativamente menor quando comparado com o gel placebo e o grupo sem 

tratamento, os quais apresentaram valores de desgaste similares (Tabela 5 ). 

Para a condição erosão isolada, o fator tempo não foi importante, isto é, 

para todos os tratamentos, o desgaste encontrado depois de 5 dias não foi 

significativamente diferente daquele encontrado depois de 10 dias de desafio 

erosivo. Para a condição erosão mais abrasão, o mesmo perfil foi obtido para os géis 

contendo EGCG, CHX ou FeSO4. Entretanto, o desgaste foi significativamente maior 

depois de 10 dias de desafio erosivo mais abrasivo para o gel contendo NaF, gel 

placebo e grupo sem tratamento (Tabela 5 ). 

A associação entre os desafios erosivos e abrasivos não foi capaz de 

aumentar significativamente o desgaste para qualquer um dos tratamentos depois 

de 5 dias, quando comparado com a condição erosão sozinha. Após 10 dias, o 

mesmo perfil foi obtido para os géis contendo EGCG, CHX ou FeSO4 e para o gel 

placebo. Entretanto, para o gel contendo NaF e grupo sem tratamento, o desgaste 

foi significativamente maior quando a erosão foi associada com a abrasão (Tabela 

5). 
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Tabela 5 -  Média de desgaste (±DP, µm) de amostras de dentina previamente tratadas com géis 

contendo diferentes inibidores de MMP e submetidas à erosão ou erosão mais 

abrasão após 5 ou 10 dias num protocolo in situ/ex vivo.  

Tratamentos  Erosão 
5 dias  

Erosão  
10 dias  

Erosão + 
abrasão 

 5 dias 

Erosão + 
abrasão 
 10 dias 

EGCG a 400 µM  0,42±0,09a 

 
0,66±0,16abc 

 
0,68±0,19abc 

 
0,71±0,20bc 

CHX a 0,012%   0,45±0,13ab 

 
0,63±0,17abc 

 
0,63±0,17abc 

 
0,76±0,17c 

 
FeSO4 a 1 mM 0,58±0,10abc 

 
0,69±0,16abc 

 
0,67±0,19abc 

 
0,75±0,14c 

 
NaF a 1,23% 1,27±0,19d 

 
1,38±0,20d 

 
1,37±0,30d 

 
1,69±0,40e 

 
Placebo  1,79±0,24e 

 
1,87±0,25ef 

 
1,83±0,25e 

 
2,15±0,60fg 

 
Sem tratamento  1,72±0,22e 

 
1,84±0,23e 

 
1,87±0,16ef 

 
2,18±0,60g 

 
Letras distintas indicam diferenças significativas (ANOVA a 3 critérios, p<0,05). n=13. 
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5.5 Subprojeto 5 

 

Houve uma concentração média de hidroxiprolina significativamente 

menor (±DP, µg/mL, n=5) na saliva artificial derivada do tratamento com os géis 

contendo EGCG (0,33±0,05a), CHX (0,32±0,10a) e FeSO4 (0,34±0,06a) quando 

comparados com o gel de  NaF (0,56±0,02b), gel placebo (0,96±0,02c) e grupo sem 

tratamento (0,94±0,05c) (Figura 66 ). Similarmente, a média de perda de dentina 

superficial (±DP, µm) foi significativamente reduzida para os géis contendo os 

inibidores de MMPs (85,9±26,5a, 92,01±18,19a e 85,9±23,6a para o EGCG, CHX e 

FeSO4, respectivamente) quando comparados ao gel de NaF (131,35±33,56b), gel 

placebo (170,83±45,19c) ou grupo sem tratamento (180,98±36,78c) (Figura 67 ). Foi 

observada uma correlação positiva significativa entre a concentração de 

hidroxiprolina e a perda de dentina (r2=0,63, p<0,0001, Figura 68 ).  

 

Figura 66 - Concentração de hidroxiprolina (µg/mL, média ± DP) liberada em saliva artificial 
por amostras de dentina desmineralizadas por ácido cítrico a 0,87 M, pH=2,3, 
durante 36 h e tratadas com géis contendo EGCG (400 µM), CHX (0,012%), 
NaF (1,23%), placebo (sem veículo ativo, controle negativo) ou não tratadas 
(ST), previamente à  degradação por colagenase de Clostridium histolyticum 
(238,2 U/mL). Letras distintas indicam diferenças significativas entre os 
tratamentos (ANOVA e teste de Tukey’s, p<0,05). “Pool” de 9 amostras 
analisadas em quintuplicata. 
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Figura 67 - Perda de dentina (µm, média ± DP) de amostras desmineralizadas por ácido cítrico 
a 0,87 M, pH=2,3, durante 36 h  e tratadas com géis contendo EGCG (400 µM), 
CHX (0,012%), NaF (1,23%), placebo (sem veículo ativo, controle negativo) ou 
não tratadas (ST), e submetidas à degradação por colagenase de Clostridium 
histolyticum (200U/mL). Letras distintas indicam diferenças significativas entre os 
tratamentos (ANOVA e teste de Tukey’s tests, p<0,05).  n=9. 

 
 

 
 
Figura 688 Desgaste médio dos blocos de dentina em função da concentração de hidroxiprolina liberada na 
saliva 
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A Figura 69  mostra imagens de MEV com secagem no ponto crítico 

representativas de dentina tratada com géis de EGCG (400 µM), clorexidina 

(0,012%), flúor (NaF a 1,23%), gel placebo (sem ingrediente ativo, controle negativo) 

ou não tratado (sem tratamento) previamente à desmineralização com ácido cítrico e 

degradação com colagenase bacteriana. Pode-se observar preservação das fibrilas 

colágenas nos grupos tratados com géis contendo inibidores de MMPs (Figuras 

69d, 69e, 69f, 70d, 70e, 70f ). O mesmo não foi observado para o grupo que recebeu 

tratamento com gel placebo (Figuras 69b e 70b ) ou que não foi tratado (Figuras 69 

e 70a), enquanto que uma preservação parcial das fibrilas foi vista no grupo tratado 

com gel de NaF (Figuras 69c e 70c ).  
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Figura 699 - MEVs representativas de dentina desmineralizada (a- sem tratamento) ou b- 
tratada com gel placebo (sem veículo ativo, controle negativo) ou contendo como 
princípio ativo o c- flúor (NaF a 1,23%), d- EGCG (400 µM), e- clorexidina 
(0,012%) ou f- sulfato ferroso (FeSO4),  antes da submissão à colagenase 
bacteriana. Aumento 7000x. 
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Figura 7070 - MEVs representativas de dentina desmineralizada em área de trinca natural formada 

durante processo de secagem em ponto crítico. a- sem tratamento, b- tratada com gel 
placebo (sem veículo ativo, controle negativo) ou contendo como princípio ativo o c- flúor 
(NaF a 1,23%), d- EGCG (400 µM), e- clorexidina (0,012%) ou f- sulfato ferroso (FeSO4),  
antes da submissão à colagenase bacteriana. Aumento 7000x. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 As MMP-2, -3, -8 e -9 tinham sido detectadas em dentina de coroa 

humana (MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000; MAZZONI et al., 2007; SULKALA et 

al., 2007; MAZZONI et al., 2009; MAZZONI et al., 2011) e em dentina de raiz 

humana (SANTOS et al., 2009). Embora a presença de MMPs na dentina coronária 

e radicular humana tenha sido confirmada, nenhum desses estudos havia 

estabelecido o perfil de atividade destas enzimas, bem como, não havia registro 

anterior de determinação destas enzimas em dentina coronária e radicular bovina. 

 No Subprojeto 1  foi investigada a presença de MMP-2 e -9 na dentina 

coronária e radicular de dentes bovinos, bem como, o perfil de atividade destas 

enzimas, em dentinas humana e bovina. Como pode ser observado, as atividades 

das MMP-2 e -9 foram similares quando comparadas a dentina da coroa bovina (CB) 

com a da coroa humana (CH), bem como a da raiz bovina (RB) com a da raiz 

humana (RH), mostrando que existe a presença tanto da forma pró-enzima quanto 

da forma ativa.  

Embora a MMP-8 tenha sido descrita como a maior colagenase na 

dentina humana, ela parece estar primariamente envolvida na organização da matriz 

orgânica da dentina antes da mineralização e outras gelatinases ficariam 

incorporadas ou vinculadas com mais eficiência à matriz da dentina (SULKALA et al., 

2007). Por essa razão, somente as MMPs -2 e -9 foram incluídas na presente 

investigação.  Os resultados do presente estudo corroboram com achados prévios e 

fortemente indicam que as gelatinases embebidas na matriz da dentina podem estar 

parcialmente na forma ativa. A ativação parcial, por exemplo, pelas cisteinil-

catepsinas da dentina (TERSARIOL et al., 2010) durante o processo de extração 

não poderia ser totalmente descartada. No entanto, como as extrações proteicas 

foram realizadas utilizando coquetel contendo inibidores de protease como o inibidor 

E-64 da cisteinil-catepsina, um inibidor efetivo de cisteína proteases, a ativação das 

gelatinases durante a extração é pouco provável. Uma vez que as MMPs estariam 

incorporadas à dentina mineralizada anos antes da extração, a presença de 

gelatinases ativas na dentina mineralizada enfatiza a grande estabilidade destas 

enzimas quando incorporadas em dentina mineralizada. Isso é suportado pela 
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habilidade demonstrada previamente das gelatinases dentinárias em suportar o calor 

excessivo sem perda de atividade (SULKALA et al., 2007).  

Apesar das evidências substanciais sobre a relação potencial entre MMPs 

derivadas do hospedeiro e a progressão da cárie (TJÄDERHANE et al., 1998), 

algumas das questões fundamentais sobre as MMPs dentinárias, tais como a sua 

localização e sua associação com a matriz de colágeno, não são ainda totalmente 

compreendidas. Tem sido demonstrado através de imunohistoquímica que a MMP-2 

está concentrada na pré-dentina e na área interna da dentina adjacente à pré-

dentina (BOUSHELL et al., 2008). Isto é consistente com a hipótese de que a MMP-

2 está ativamente envolvida na organização da formação da matriz pré mineralizada, 

bem como a sua posterior mineralização e regulação da formação da dentina 

peritubular (BOUSHELL et al., 2008). No entanto, as MMPs -2 e -9 são componentes 

intrínsecos da rede fibrilar da matriz orgânica de dentina humana (MAZZONI et al., 

2009), reforçando assim, a hipótese de que essas enzimas podem desempenhar um 

papel importante na degradação da matriz orgânica em lesões de cárie em dentina 

(TJÄDERHANE et al., 1998; SULKALA et al., 2002), durante a erosão  (KATO et al., 

2009; MAGALHÃES et al., 2009a; KATO et al., 2010a; KATO et al., 2010b) e na 

degradação da camada híbrida de compostos adesivos (PASHLEY et al., 2004; 

TAY; PASHLEY, 2004; CARRILHO et al., 2005; HEBLING et al., 2005; CARRILHO 

et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b)..  

A análise de proteínas em substratos mineralizados somente é possível 

utilizando-se protocolos de extração para libertá-las do tecido. Os procedimentos de 

extração envolvendo desmineralização com ácido cítrico (MAZZONI et al., 2007) são 

menos trabalhosos e permitem maior recuperação de proteína. Enquanto este 

protocolo promove a extração de todas as proteínas ao mesmo tempo, permite 

apenas a análise de enzimas que no final do processo de extração mantiveram-se 

ligadas à matriz extracelular de dentina. O protocolo utilizando HCl/EDTA em pH 

neutro (MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000), por outro lado, permite a 

determinação de gelatinases na fração proteica vagamente ligada/não acoplada e 

extração sequencial em diferentes etapas, incluindo as proteínas extraídas antes e 

durante a desmineralização (MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000; SULKALA et al., 

2007; SANTOS et al., 2009). Quando são realizados esses processos distintos para 

expor e extrair as enzimas de dentina mineralizada não se podem fazer 
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comparações diretas entre o desempenho dos mesmos. A investigação da atividade 

de MMPs salivares humanas tem demonstrado que a exposição das MMPs -2 e -9 

em baixo pH (entre 2,3 e 4,5) seguida pela neutralização (isto é, uma sequência que 

tipicamente ocorre no biofilme dentário depois da ingestão de açúcar) causa um 

aumento  de quatro vezes na atividade gelatinolítica  dessas enzimas 

(TJÄDERHANE et al., 1998). Adicionalmente, depois da ativação ácida, foi 

observado na análise zimográfica uma mudança gradual com relação tempo-

dependência da MMP-9 de 92 kDa para uma forma de menor peso molecular (82 

kDa) (TJÄDERHANE et al., 1998), a qual corresponde funcionalmente à forma ativa 

da MMP-9 (OGATA et al., 1992). Portanto, parece ser razoável considerar que um 

protocolo ácido poderia melhorar as condições das MMPs em exibir seu potenticial 

gelatinolítico. 

Para a MMP-2, a atividade na coroa e raiz dentinária humana foi em torno 

de 30% maior que o seu correspondente em dentina bovina. Para a MMP-9, 

entretanto, o total de atividade foi similar para todos os substratos testados. Esses 

achados indicam que os substratos de ambas as origens podem ser utilizados em 

experimentos onde a atividade de MMP-2 e MMP-9 é, por qualquer razão, 

investigada, como em protocolos envolvendo erosão (KATO et al., 2009; 

MAGALHÃES et al., 2009a; KATO et al., 2010a; KATO et al., 2010b), cárie 

(SULKALA et al., 2001; CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006) e restaurações adesivas 

(CARRILHO et al., 2005; CARRILHO et al., 2007a; CARRILHO et al., 2007b).  

Este trabalho é de fundamental importância, já que foi o primeiro a 

conseguir a quantificação e fazer a comparação da atividade dessas enzimas nas 

dentinas humana e bovina. A análise comparativa entre dentina humana e bovina 

confirmou que a dentina bovina é similar à dentina humana em relação ao perfil de 

MMP-2 e -9. Desde que a dentina bovina é amplamente utilizada em estudos de 

erosão, cárie e sistemas adesivos, e levando-se em consideração o papel e função 

das gelatinases nas condições acima mencionadas, os resultados obtidos justificam 

a utilização de dentina bovina nos experimentos subsequentes. 

Num segundo estudo, foi testado o efeito do chá verde no desgaste da 

dentina ocasionado por processos erosivos e abrasivos (Subprojeto 2) . O chá verde 

reduziu significativamente o desgaste da dentina sob condições de erosão e 

abrasão. Apesar de termos usado um perfilômetro de contato, que pode em alguma 

extensão penetrar no material orgânico e fornecer valores de desgaste mais altos 
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que aqueles que seriam esperados com um perfilômetro óptico (GANSS et al., 

2007), a quantidade de desgaste obtido (0,98 µm depois de 100 min de desafio 

erosivo) no presente estudo foi menor quando comparado a estudos prévios de 

nosso grupo (3,6 µm de perda depois de 28 min de erosão) (MAGALHÃES et al., 

2008). Isso pode ser explicado pela diferença de sensibilidade do equipamento e do 

software utilizados em ambos estudos.   

O efeito protetor do chá verde não poderia ser atribuído ao seu conteúdo 

de flúor, já que este teor foi similar àquele do controle negativo (água do 

abastecimento público, dados não mostrados). Na verdade, em adição à ausência 

de efeitos colaterais indesejáveis nas condições adotadas no presente estudo, o chá 

verde foi escolhido por conta dos seus efeitos já reportados na inibição das MMPs 

(DEMEULE et al., 2000; GARBISA et al., 2001), o que poderia ser esperado reduzir 

a progressão do desgaste da dentina.  

O modelo in situ usado neste estudo seguiu a formação da película 

adquirida salivar, a qual poderia exercer um importante papel durante o desafio 

erosivo (HARA et al., 2006a). Considerando-se a possibilidade de que o chá verde 

poderia inibir a atividade das MMPs e em consequência permitir a manutenção de 

uma camada orgânica sobre a dentina erodida, este modelo permitiria que não só as 

MMPs da dentina, mas também as da saliva influenciassem no desgaste da dentina. 

É sabido que as MMPs oriundas da saliva poderiam estar envolvidas na destruição 

da matriz orgânica (TJÄDERHANE et al., 1998; VAN STRIJP, 2003) e que a MMP-8 

presente na saliva poderia influenciar negativamente na remineralização e 

desmineralização da dentina (NORDBØ et al., 2003).  

A erosão foi produzida pela Coca-Cola® por ser uma das bebidas mais 

amplamente consumidas e por exibir potencial erosivo (RIOS et al., 2006b; 

MAGALHÃES et al., 2007). A erosão foi provocada pela imersão extraoral na bebida 

por 5 min com a intenção de produzir a desmineralização. É também provável que o 

baixo pH da bebida tenha induzido a ativação de MMPs derivadas da dentina e da 

saliva, quando os voluntários ingeriram um gole da bebida. Entretanto, acredita-se 

que as MMPs não tenham capacidade de degradar a matriz orgânica da dentina em 

pH ácido (TJÄDERHANE et al., 1998). No nosso protocolo, o intervalo entre cada 

desafio erosivo (> 2 h) permitiria a remineralização e também uma neutralização do 

pH (TJÄDERHANE et al., 1998), o que é essencial para aumentar a atividade de 

degradação da matriz orgânica pelas MMPs.    
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O desgaste dentário é uma condição multifatorial causada por processos 

químicos (erosão) e mecânicos (abrasão e atrição), já que a camada amolecida pelo 

desafio erosivo é mais susceptível às forças mecânicas, como a abrasão (JAEGGI; 

LUSSI, 1999; ATTIN et al., 2004; RIOS et al., 2006a). Então, estudos que 

consideram o desgaste dentário devem considerar ambas as condições (química e 

mecânica), a fim de simular uma situação clínica. Esse aspecto é especialmente 

importante na dentina erodida, na qual a matriz orgânica exposta atua como camada 

protetora contra a desmineralização e a escovação excessiva poderia remover essa 

matriz protetora. Entretanto, um trabalho recente sugeriu que a camada orgânica 

desmineralizada desenvolvida depois de desafios erosivos não foi afetada pela 

escovação (GANSS et al., 2007).  Para simular as condições de abrasão, as quais 

poderiam ocorrer durante a higiene oral, abrasão pela escovação de cada espécime 

foi realizada por 30 s em cada ciclo. Em relação ao desgaste abrasivo da dentina 

erodida, os presentes achados confirmam estudos prévios que mostraram que a 

abrasão subsequente a um desafio erosivo pode aumentar o desgaste de 

superfícies amolecidas por ácidos (ATTIN et al., 1998; PONDURI et al., 2005). 

Entretanto, a espera de 30 min para a abrasão não foi capaz de reduzir o desgaste 

da dentina quando comparado à escovação imediatamente após a erosão, o que 

também foi demonstrado em estudos prévios (HARA et al., 2003; ATTIN et al., 

2004). Portanto, na situação clínica, a espera de 30 min para a escovação após um 

desafio erosivo pode não ser efetiva para reduzir o desgaste da dentina.  

Em relação ao tratamento, o bochecho com chá verde reduziu 

significativamente o desgaste da dentina provocado pela erosão e erosão associada 

à abrasão tardia, em aproximadamente 40%. O chá verde também reduziu 

significativamente o desgaste da dentina na condição erosão + abrasão imediata, 

mas em menor extensão (~27% de redução). Pode-se especular que a escovação 

imediatamente depois da erosão não forneceria tempo suficiente ao chá verde para 

influenciar a inibição das MMPs.  Portanto, mesmo quando a postergação da 

escovação não é importante para reduzir o desgaste da dentina por si só, pode ser 

relevante para a ação inibitória do chá verde sobre as MMPs. Trinta minutos de 

espera poderia ser tempo suficiente para o chá verde agir inibindo as MMPs, o que 

poderia explicar os valores similares de desgaste quando comparados à erosão 

sozinha.  
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Entretanto, deve ser considerado que o protocolo adotado no presente 

estudo não permite a conclusão que o efeito do chá verde na redução do desgaste 

da dentina foi devido ao seu efeito inibitório da atividade das MMPs, já que isso não 

foi testado diretamente. Estudos adicionais focando na determinação da atividade 

das MMPs na camada orgânica sobre a dentina erodida depois de desafio erosivo 

poderiam resolver este problema. A verificação do material orgânico na superfície da 

dentina por microscopia eletrônica de varredura poderia trazer informações 

adicionais. Se for confirmado que o chá verde realmente inibe as MMPs dentinárias, 

reduzindo a progressão da erosão, seria importante determinar qual o principal 

princípio ativo responsável por isso.  Os polifenóis do chá verde, em especial o 

epigallocatechin-3-gallate (EGCG), têm sido relatados como potentes inibidores das 

MMPs em testes de cultivo celular (DEMEULE et al., 2000; GARBISA et al., 2001). O 

EGCG parece exibir uma ligação por pontes de hidrogênio e interação hidrofóbica 

com as colagenases, o que seria responsável por alteração na estrutura secundária 

das mesmas e consequentemente inibição (MADHAN et al., 2007). Então, em 

adição à utilização do chá verde, pode ser especulado que esses polifenóis 

poderiam ser incorporados em produtos tópicos de uso diário, como dentifrícios e 

soluções para bochechos, visando à prevenção do desgaste dentário, o que foi em 

parte testado em estudo subsequente. Neste, testou-se se a utilização de uma 

solução contendo o princípio ativo do chá verde na inibição das MMPs, bem como 

de um outro reconhecido inibidor de MMPs (clorexidina) poderia ter um efeito maior 

na redução da erosão dentinária que o chá verde puro. Foi conduzido outro estudo 

in situ, cujos resultados demonstraram que ambas as soluções, clorexidina e extrato 

de chá verde reduziram a erosão da dentina sob condições clínicas e foram tão 

efetivas quanto a solução convencional de 250 ppm de flúor (MAGALHÃES et al., 

2009a). Embora a degradação de colágeno pelas MMPs também não tenha podido 

ser mensurada diretamente por esse protocolo, os resultados reforçaram que a 

inibição das MMPs pela clorexidina e solução de extrato de chá verde poderia ser 

um possível mecanismo de ação, levando à redução da perda dentinária. Tanto a 

clorexidina quanto o extrato de chá verde foram administrados em uma dose 

excedente à dose inibitória reportada para MMP-2, -8 e -9 (GENDRON et al., 1999; 

DEMEULE et al., 2000). Assim, a clorexidina foi aplicada na forma comercial 

disponível para bochecho, enquanto que a solução de extrato de chá verde foi 

utilizada numa concentração que objetivou simular o conteúdo de EGCG 
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normalmente encontrado no chá verde (KATO et al., 2009). Diferentes estudos 

mostram que a quantidade de catequina nas soluções de chá verde (1 g de erva/100 

mL de água), varia de 20-130 mg (LIN et al., 2003; LEE et al., 2004). 

As doses inibitórias de diferentes polifenóis do chá verde sobre MMPs já 

foram testadas. Dessa forma, a CI50 para a MMP-2 foi de 6 µM (EGCG) e 95 µM 

(EGC), e para a MMP-9 foi 0,8 µM (EGCG) e 28 µM (EGC) (DEMEULE et al., 2000). 

A clorexidina produziu uma completa inibição das MMP-2 e -9 nas concentrações de 

0,03% e de 0,02-0,01% para a MMP-8 (GENDRON et al., 1999). 

Por outro lado, vale a pena mencionar que no estudo de Magalhães et al. 

(2009a), as soluções foram aplicadas em doses excluindo efeitos colaterais. A 

administração dietética de preparo de EGCG em alta concentração (90%) para ratos 

durante 13 semanas não foi tóxica para doses até 500 mg/kg/dia (ISBRUCKER et 

al., 2006). Em indivíduos saudáveis, polifenóis do chá verde em quantidades 

equivalentes ao conteúdo de EGCG em 8-16 copos de chá verde/dia por um período 

de tempo de 4 semanas  induziram apenas efeitos colaterais transitórios, sendo 

considerados seguros (CHOW et al., 2003). 

A DL50 para administração oral de clorexidina em ratos foi de 1800 mg/kg 

de peso corporal (FOULKES, 1973). Em adição, aplicações diárias de clorexidina a 

2% por até 12 semanas não induziram mudanças histológicas ou enzimáticas em 

mucosa oral de hamsters (LINDHE et al., 1970). Além de alguns efeitos colaterais 

reversíveis (descoloração, irritação da mucosa, distúrbios no paladar), a clorexidina 

na higiene bucal é considerada segura (FOULKES, 1973). 

O efeito inibitório da clorexidina sobre as MMPs (endopeptidases zinco-

ativadas e cálcio-dependentes) é atribuído a um mecanismo de quelação, já que a 

inibição de MMP-2 e MMP-9 poderia ser prevenida pela adição de cloreto de cálcio, 

ligando-se à clorexidina. Foi também discutido que a clorexidina poderia afetar o 

grupo sulfidril e/ou cisteína presente no sítio ativo das MMPs (GENDRON et al., 

1999). Nas concentrações salivares acima de 0,2%, a ação inibitória da clorexidina 

poderia estar também relacionada à desnaturação da proteína (HJELJORD et al., 

1973). 

Diferentes mecanismos também são discutidos para a eficácia inibitória 

dos polifenóis do chá verde, especialmente do EGCG, sobre a expressão e a 

atividade das MMPs. Pela ligação ao hidrogênio e pelas interações hidrofóbicas com 

a colagenase, o EGCG poderia levar a mudanças conformacionais ou ao 
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mascaramento da região catalítica da MMP-2 (CHENG et al., 2003; MADHAN et al., 

2007). O EGCG também poderia inibir a ativação da MMP-8 (BAE et al., 2008), além 

de ter sido relatado que afeta a remineralização de dentina artificialmente 

desmineralizada (NORDBØ et al., 2003). 

A clorexidina e a solução de extrato de chá verde utilizadas como 

bochecho foram tão efetivas quanto a solução de 250 ppm F (MAGALHÃES et al., 

2009a), cuja eficácia para reduzir desmineralização de dentina erodida foi 

demonstrada previamente (SCHLUETER et al., 2007; WIEGAND et al., 2007). 

Entretanto, a eficácia do flúor para inibir a erosão da dentina parece ser altamente 

dependente da matriz orgânica. Ganss et al. (2004) retaram que a camada de matriz 

orgânica de dentina desmineralizada exibe uma capacidade tampão que poderia 

prevenir desmineralização em áreas de dentina mais profunda na presença de alta 

quantidade de flúor. Portanto, seria interessante avaliar o efeito combinado do flúor e 

inibidores de MMP na desmineralização da dentina em estudos futuros, já que tem 

sido mostrado que o flúor poderia alterar a atividade da MMP-20 no esmalte 

(DENBESTEN et al., 2002). 

 Para simular as condições clínicas, as amostras foram escovadas duas 

vezes diariamente depois do tratamento erosivo. É sabido que a dentina erodida 

exibe uma alta suceptibilidade à abrasão in situ (ATTIN et al., 2004; MAGALHÃES et 

al., 2008), o que foi também confirmado no presente estudo. Entretanto, a matriz 

orgânica da dentina não somente impede a difusão iônica durante a 

desmineralização, mas poderia também reduzir o estresse mecânico na dentina 

desmineralizada. Além disso, foi mostrado que uma camada de dentina orgânica 

desmineralizada erosivamente com espessura de cerca de 50 µm não poderia ser 

removida pela escovação (GANSS et al., 2007). Então, poderia ser especulado que 

a inibição das MMPs afeta indiretamente também a abrasão da dentina erodida pela 

redução da degradação da dentina. 

Pensou-se em testar ainda um terceiro componente na inibição das 

metaloproteinases da matriz, ou seja, o íon metálico ferro, já que tem sido 

demonstrado que bochecho com solução de 10 mmol/L de sulfato ferroso (FeSO4) 

depois de um desafio erosivo pode reduzir significativamente a dureza do esmalte e 

o desgaste de dentina (SALES-PERES et al., 2007). Adicionalmente, a 

suplementação da Coca-Cola® com 10 mmol/L de FeSO4 pode reduzir 
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significativamete a dissolução de esmalte dentário bovino in vitro (KATO et al., 

2007a; KATO et al., 2007b).  

No esmalte, o efeito protetor do ferro contra a erosão tem sido atribuído à 

formação de uma superficie ácido-resistente, a qual estaria sendo estabelecida pela 

precipitação de fosfatos férricos sobre a superfície do esmalte (TORELL, 1988). O 

efeito benéfico do ferro sobre a dentina parece ser mais complexo. A influência 

significativa da camada de colágeno sobre o desgaste da dentina poderia estar 

associada com o efeito inerente das metaloproteinases da matriz (MMPs), presentes 

na dentina (MARTIN-DE LAS HERAS et al., 2000; SULKALA et al., 2007) e saliva 

(INGMAN et al., 1994). 

As MMPs são conhecidas por serem inibidas pelo zinco e outros metais 

bivalentes (SOUZA et al., 2000) e por alguns íons presente na liga de amálgama 

utilizada em restaurações odontológicas (SOUZA et al., 2001). Esse mesmo 

raciocínio poderia ser utilizado para o FeSO4. Embora o FeSO4  demonstrou exercer 

um efeito protetor sobre esmalte e dentina humana (SALES-PERES et al., 2007) e 

sobre esmalte bovino (KATO et al., 2007a; KATO et al., 2007b) submetidos a 

desafios erosivos, seu efeito sobre a atividade das MMPs  nunca tinha sido testado. 

Foi hipotetizado então que a incubação de MMPs com tampão contendo FeSO4  

levaria à inibição das mesmas, o que de fato ocorreu.  

O mecanismo de inativação da enzima pelos metais ainda não está 

completamente entendido. Aceita-se que os íons metálicos podem se ligar aos sítios 

específicos, causando mudança conformacional que inativa a função catalítica das 

enzimas. Uma vez que a enzima esteja na forma desnaturada, sendo incubada com 

tampão contendo FeSO4 poderia haver troca com os íons Ca+2 e Zn+2  presentes na 

estrutura da MMP (MMP-2 possui dois íons Ca2+ e Zn2+ e a MMP-9 possui três íons 

Ca+2 e dois íons Zn+2) (MASKOS, 2005). Esses íons são mais reativos que o Fe+2 do 

tampão com FeSO4. Portanto, a enzima poderia ter sua estrutura alterada devido à 

ausência dos ions Ca+2 e Zn+2 (reação: FeSO4 + Ca+2 e/ou Zn+2 = CaSO4 e/ou 

ZnSO4 + Fe). Foi demonstrado que solução de ZnSO4 poderia inibir MMPs 

(principalmente MMP-2) (SOUZA et al., 2000). Neste mesmo estudo, foi também 

demonstrado que CuSO4  e HgSO4 causaram menores inibições, uma vez que esses 

compostos são contituídos pelos metais (Cu e Hg ligados ao SO4), os quais são 

menos reativos que o Ca+2. As atividades das MMP-2 e MMP-9 foram 

completamente inibidas pelo ZnSO4 a 3 mM (SOUZA et al., 2000) e também pelos 
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íons metálicos presentes em restações de amálgama (SOUZA et al., 2001). A série 

de reatividade desses metais determina a reatividade dos metais do mais para o 

menos reativo. Os metais que são mais reativos que o hidrogênio (K, Na, Ca, Mg, Al, 

Zn, Fe, Sn e Pb) podem substituí-lo em água ou ácidos diluídos. Os metais que são 

menos reativos que o hidrogênio (Cu, Hg, Ag) não o substituem.   

No presente estudo, conforme demonstrado no Subprojeto 3, ocorreu 

inibição da atividades das MMPs -2 e -9 em baixas concentrações de FeSO4. Com 

1,5 mmol/L, as atividades das MMPs -2 e -9 foi completamente inibida. Por esse 

motivo, decidiu-se testar o efeito do gel de aplicação tópica contendo 1 mmol/L de 

FeSO4 sobre a redução do desgaste da dentina. O bochecho com solução de ferro 

demonstrado previamente, demonstrou reduzir a erosão de dentina in situ (SALES-

PERES et al., 2007), mas o mecanismo de ação do ferro não foi avaliado.  

Adicionalmente, o bochecho com alta concentração de ferro (FeSO4 10 mmol/L) 

realizado repetidamente após cada desafio erosivo, provocou pigmentação dos 

blocos de dentina e também dos dentes dos voluntários.   Esse manchamento não 

foi observado no presente estudo, uma vez que a concentração do FeSO4 foi 

relativamente baixa (1 mmol/L) e o gel foi aplicado apenas uma vez. Além disso, 

uma única aplicação do gel contendo ferro foi capaz de inibir completamente o 

desgaste dos blocos de dentina submetidos a alto desafio erosivo. Nos estudos 

prévios (Subprojeto 2 e MAGALHÃES et al., 2009a), testando-se outros inibidores 

de MMP (clorexidina e chá verde) utilizados na forma de soluções para bochecho foi 

observado um efeito protetor contra a erosão da dentina (KATO et al., 2009; 

MAGALHÃES et al., 2009a), mas a redução no desgaste foi ao redor de 40-50% 

somente. A potente inibição do desgaste observado no presente subprojeto deve 

estar relacionada ao veículo de escolha para aplicação FeSO4, EGCG e CHX  sobre 

a dentina. O uso dos géis levou a um aumento no tempo de contato com a dentina, o 

que possivelmente poderia ter promovido mais efetividade e maior duração do efeito 

inibitório dos agentes ativos sobre as MMPs. Entretanto, não se pode excluir a 

possibilidade de uma mistura do mecanismo de ação do gel contendo FeSO4 

(Figura 65 ). A aplicação por 1 min poderia ter levado à formação de um depósito na 

superfície (provavelmente fosfato férrico, o qual poderia ter agido como uma barreira 

mecânica aos desafios erosivos subseqüentes. Também foi visível oclusão dos 

túbulos dentinários para o gel de flúor. Entretanto, a oclusão tubular não explica 

completamente a diferença no desgaste entre os géis de NaF e FeSO4, uma vez que 
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o efeito protetor do gel de FeSO4 foi mais pronunciado quando comparado àquele 

observado para o gel de NaF (Figura 65 ). Esta diferença poderia ser explicada pela 

inibição das MMPs dentinárias ou salivares pelos íons Fe+2 durante os desafios 

erosivos subsequentes. Durante estes desafios erosivos, os íons Fe+2 liberados da 

camada protetora poderiam inibir as MMPs dentinárias, desta maneira evitando que 

estas enzimas hidrolisassem as fibrilas colágenas expostas pela ação do ácido do 

refrigerante (Figura 71 ). Tem sido relatado que a preservação desta camada de 

colágeno é capaz de reduzir a velocidade de progressão da erosão (KLONT; TEN 

CATE, 1991; GANSS et al., 2001; GANSS et al., 2004). A habilidade do FeSO4 em 

inibir MMPs explicaria o maior potencial deste agente em reduzir as alterações 

erosivas na dentina, quando comparada ao esmalte (KATO et al., 2007b; SALES-

PERES et al., 2007). Uma vez que o esmalte não contém matriz orgânica, a 

preservação da matriz dentinária pela inibição das MMPs é uma possível explicação 

para as diferenças observadas.  

 
Figura 71 - Possível mecanismo do efeito do FeSO4 sobre a erosão da dentina. Esquematização da 

dentina (A). Depois do desafio erosivo, a superfície da dentina está desmineralizada (B) 
causando a exposição das fibrilas de colágeno (C). Quando não estão protegidas pelo 
FeSO4, as fibrilas de colágeno ficam expostas à ação do ácido das bebidas e a fibrilas de 
colágeno são hidrolisadas (C-D). A aplicação do gel contendo ferro por 1 minuto pode ter 
levado à formação de depósitos sobre a superfície (provavelmente fosfato férrico) sobre 
a dentina, o qual pode ter agido como barreira mecânica aos desafios erosivos 
subsequentes (B`). Pela inibição das MMPs presente na dentina e/ou saliva pela ions de 
ferro durante os desafios erosivo subsequentes (C`), a camada protetora poderia ter 
prevenido que essas enzimas hidrolizassem as fibrilas de colágeno exposto pela ação do 
ácido das bebidas, preservando, então, a camada de colágeno (D`), o que resultou em 
diminuição significativa do desgaste erosivo. Círculos amarelos representam as MPs 
inativas e as estrelas azuis representam as MMPs ativadas. 
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A única aplicação de géis contendo outros inibidores de MMPs (EGCG e 

clorexidina) também protegeu contra a erosão da dentina (Subprojeto 3 ). No estudo 

in situ, derivado do Subprojeto 2 , foi mostrado que o chá verde pôde reduzir o 

desgaste da dentina sobre desafios erosivos. Foi sugerido que este efeito poderia 

ser possivelmente ocasionado pela inibição de MMP pela presença de EGCG (~400 

µM), um reconhecido inibidor de MMP (DEMEULE et al., 2000), no chá verde. Então, 

decidiu-se analisar o efeito do princípio ativo isolado do chá verde (EGCG) na 

prevenção da erosão da dentina. A clorexidina foi também incluída com um inibidor 

de MMP. O veículo escolhido para conter esses componentes foi um gel, com o 

objetivo de aumentar o tempo de contato com dentina, por causa da substantividade 

e também para tornar mais fácil a aplicação clínica, já que o chá verde foi utilizado 

quatro vezes por dia no estudo mencionado anteriormente, o que não seria prático 

do ponto de vista clínico (KATO et al., 2009). O flúor foi utilizado como agente 

comercialmente aceito no tratamento ou prevenção da erosão, pois, embora não 

exista um protocolo padrão que pudesse ser recomendado para a prevenção do 

desgaste erosivo em dentina, o flúor é um dos métodos mais estudados 

(SCHLUETER et al., 2007; MAGALHÃES et al., 2008; WIEGAND et al., 2008). 

Desde que todos os géis testados possuíam essencialmente a mesma formulação, 

qualquer efeito preventivo na erosão poderia ser atribuída ao princípio ativo 

adicionado.  

Os géis contendo inibidores de MMP mostraram claramente um 

desempenho superior quando comparados ao gel contendo flúor, com uma completa 

inibição da erosão da dentina, à semelhança do gel de FeSO4. As imagens da 

microscopia eletrônica de varredura (Figura 65 ) confirmaram a ausência de 

desgaste nos grupos nos quais os géis contendo inibidores de MMP foram aplicados 

e adicionalmente, mostraram que houve deposição de partículas dentro dos túbulos, 

levando a uma completa obstrução dos mesmos, o que sugeriria também um efeito 

físico dos géis contendo os princípios ativos. É sabido que a clorexidina e polifenóis 

podem interagir com íons metálicos (GENDRON et al., 1999; GARBISA et al., 2001), 

o que poderia permitir a observação de partículas depositadas dentro dos túbulos 

por causa da ligação ao cálcio da apatita. Essa interação poderia ter influenciado o 

processo de des/remineralização na dentina, contribuindo então para a redução da 

progressão da erosão.  
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As doses de EGCG e clorexidina utilizadas no presente estudo são 

conhecidas por inibirem a atividade das MMPs. A habilidade da clorexidina em 

interferir na degradação de MMPs é dose-dependente. A concentração mínima que 

induz a completa inibição de MMP-9 é 0,002%, enquanto que para a MMP-2 é 

0,0001% (GENDRON et al., 1999). Não obstante, poderia ser enfatizado que nesse 

experimento, a clorexidina foi diretamente incubada com MMPs por 30 min em 

temperatura ambiente. Então, seria esperado que a concentração necessária de 

clorexidina para a inibição de MMP da dentina em situações clínicas pudesse ser 

maior. Por essa razão, uma concentração intermediária de clorexidina foi utilizada 

neste estudo, que foi de 0,012%. Essa dose poderia ser prescrita para ser utilizada 

continuamente por pacientes com erosão, já que é cerca de 10 vezes menor que a 

aquela encontrada em soluções comerciais para bochecho (0,12%). Para o EGCG, a 

IC50 para inibição de MMP-2 e MMP-9 é 6,0 e 0,8 µM, respectivamente (DEMEULE 

et al., 2000). Portanto, a dose mais baixa empregada no presente estudo (10 µM) foi 

suficiente para diminuir a atividade de ambas as gelatinases. Foi testada também 

uma dose mais alta (400 µM), que foi a concentração de EGCG encontrada no chá 

verde (KATO et al., 2009). 

Os desafios erosivos foram realizados extraoralmente pela imersão em 

Coca-Cola® por 5 min. É provável que o pH baixo dessa bebida possa ter ativado as 

MMPs da dentina e da saliva quando os participantes ingeriram um gole da bebida. 

Entretanto, as MMPs não podem degradar matriz orgânica dentinária em pH ácido, 

já que são proteases funcionantes somente em pHs neutros. Os períodos alternados 

entre a desmineralização da dentina em pH abaixo de 5,5 e os períodos de pH 

neutro, devido à capacidade tampão da saliva, promovem a sequência de exposição 

da fibrilas da matriz orgânica da dentina primeiramente, seguida pela degradação 

pelas MMPs (TJÄDERHANE et al., 1998). Neste protocolo, o intervalo entre cada 

desafio erosivo (> 2 h), permitiria a remineralização e também a neutralização do pH, 

o que é essencial para  a degradação da matriz orgânica pelas MMPs acontecer.  

 No Subprojeto 3 , a aplicação única de géis contendo inibidores de 

MMPs foi capaz de prevenir completamente a erosão dentinária em situação de alto 

desafio erosivo (desafios por imersão dos dispositivos acrílicos contendo os blocos 

de dentina em Coca-Cola® por 5 min, 4 vezes ao dia, por 5 dias). Assim, observou-

se a necessidade de se testar a longevidade do efeito da redução do desgaste. 

Outrossim, vislumbrou-se a importância de ser realizado um estudo empregando 
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também desafios abrasivos associados aos erosivos, na tentativa de se avaliar a 

performance dos géis nestas situações (Subprojeto 4) .  

Assim, foi testado o efeito de géis contendo inibidores de MMPs no 

desgaste por um tempo maior da dentina ocasionado por processos erosivos e 

abrasivos. Os resultados obtidos foram semelhantes àqueles descritos para o 

Subprojeto 3 , quando o desafio foi erosivo somente e conduzido por 5 dias apenas, 

mostrando que a proteção conferida pelo tratamento pelos géis contendo inibidores 

de MMPs é duradoura e resiste também a desafios abrasivos. Convém ressaltar que 

enquanto no Subprojeto 3 , os géis contendo inibidores de MMPs foram capazes de 

prevenir completamente a erosão dentinária, no Subprojeto 4  foi observado um 

nível de desgaste maior. Isto pôde ser devido à utilização do perfilômetro 

recentemente adquirido através do presente projeto de pesquisa, que é bem mais 

sensível que o utilizado no Subprojeto 3 . A resistência a desafios abrasivos já era 

esperada, uma vez que foi sugerido que a camada orgânica desmineralizada 

desenvolvida depois de desafios erosivos não é afetada pela escovação (GANSS et 

al., 2007).  Para simular as condições de abrasão, as quais poderiam ocorrer 

durante a higiene oral, a abrasão pela escovação de cada espécime foi realizada por 

15 s depois do primeiro e último desafios erosivos. Em relação ao desgaste abrasivo 

da dentina erodida, os presentes achados confirmam estudos prévios que 

mostraram que a abrasão subsequente a um desafio erosivo pode aumentar o 

desgaste de superfícies amolecidas por ácidos (ATTIN et al., 1998; PONDURI et al., 

2005). Entretanto, para os géis contendo inibidores de MMPs, este aumento foi 

pequeno e não significativo para todos os tratamentos aos 5 dias, enquanto que aos 

10 dias foi significativo apenas para o grupo não tratado em relação à condição 

desafio erosivo apenas. 

Apesar das evidências de que tradicionais inibidores de MMPs, 

especialmente quando aplicados sobre um substrato dentinário na forma de gel, 

foram capazes de reduzir significativamente o desgaste dentinário e que esta 

redução foi duradoura e resistente a desafios abrasivos, os protocolos adotados nos 

estudos in situ (Subprojetos 2, 3 e 4 ) não permitiam a conclusão que o efeito dos 

géis era devido ao seu efeito de preservação da camada orgânica, já que isso não 

havia sido testado diretamente.  Para se comprovar este conceito foi conduzido o 

Subprojeto 5. O protocolo consistiu em desmineralizar amostras de dentina, a fim 

de expor uma camada de matriz orgânica desmineralizada. Esta foi então tratada 
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com géis contendo os inibidores de MMPs antes de ser submetida à degradação por 

colagenase bacteriana. Caso os géis fossem capazes de inibir as MMPs dentinárias 

ou mesmo a colagenase bacteriana, a camada orgânica seria preservada da 

degradação, resultando em uma menor concentração de hidroxiprolina em solução, 

o que realmente foi observado.  Mais que isto, foi observada uam correlação positiva 

significativa entre a concentração de hidroxiprolina em solução e a perda da camada 

superficial de dentina avaliada por perfilometria. Isto reforça que a inibição de MMPs, 

sejam elas de origem dentinária ou presentes em solução (saliva) ou ambas é capaz 

de reduzir o desgaste dentinário.   

É interessante notar que os géis contendo flúor, nos Subprojetos 4 e 5  

apresentaram resultados intermediários em relação àqueles contendo inibidores de 

MMPs e os grupos que receberam gel placebo ou não foram tratados. Isto foi 

confirmado por diferentes variáveis de resposta (perfilometria, MEV e análise de 

hidroxiprolina). Assim, apesar de no momento não haver nenhum estudo mostrando 

que o flúor exerça alguma atividade inibitória sobre MMPs, é possível que isto 

aconteça. Nosso grupo está trabalhando com esta hipótese, avaliando o efeito de 

diferentes concentrações flúor na inibição de MMPs -2 e -9 através de zimografia. 

Ganss et al. (2004) relataram que a camada de matriz orgânica de dentina 

desmineralizada exibe uma capacidade tampão que poderia prevenir 

desmineralização em áreas de dentina mais profunda na presença de alta 

quantidade de flúor (GANSS et al., 2004). Portanto, seria interessante avaliar o 

efeito combinado do flúor e inibidores de MMP na desmineralização da dentina em 

estudos futuros, já que tem sido mostrado que o flúor poderia alterar a atividade da 

MMP-20 no esmalte (DENBESTEN et al., 2002). Isto se torna particularmente 

interessante quando se especula que a camada de matriz orgânica desmineralizada 

preservada possa ser passível de remineralização, o que certamente seria facilitado 

pela ação do flúor.  

Entretanto, é necessário ainda estabelecer protocolos clínicos de 

utilização dos produtos e para isto é necessário conduzir estudos clínicos 

randomizados. A avaliação clínica da erosão é um dos grandes entraves à 

realização de estudos clínicos. Recentemente nosso laboratório foi contemplado 

com o equipamento QLF (Quantitative Light-induced Fluorescence), que tem sido 

sugerido como uma ferramenta sensível para avaliação clínica da erosão dentária, 

de modo que estamos planejando estudos clínicos para um futuro próximo. 
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Outrossim, como mencionado acima, intentamos avaliar se o flúor também age 

como um inibidor de MMPs e se sua utilização conjunta com outros inibidores pode 

aumentar a proteção contra o desgaste dentinário, pela possibilidade de 

remineralizar a camada orgânica desmineralizada. A adição de flúor e inibidores de 

MMPs a veículos de uso diário, como dentifrício, também é bastante atrativa e está 

sendo investigada pelo nosso grupo. 
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7 CONCLUSÕES                            

 

Todas as hipóteses nulas testadas podem ser rejeitadas, uma vez que:  

 

1) A dentina bovina pode ser utilizada como substituta de dentina humana 

em estudos envolvendo perfil de atividade de MMPs; 

2) O bochecho com chá verde, depois do consumo de uma bebida ácida, 

é capaz de diminuir o seu efeito sobre a erosão e a erosão associada à abrasão 

imediata ou mediata da dentina bovina in situ; 

3) O sulfato de ferro é um inibidor de MMPs; 

4) O uso de diferentes inibidores de MMPs na forma de gel em uma única 

aplicação tópica antes do consumo de uma bebida ácida, é capaz de diminuir o seu 

efeito sobre a erosão de dentina bovina in situ; 

5) O uso de diferentes inibidores de MMPs na forma de gel de uma única 

aplicação tópica antes do consumo de uma bebida ácida, é capaz de diminuir o seu 

efeito sobre a erosão associada ou não à abrasão de dentina bovina a longo prazo 

in situ; 

6) Géis contendo inibidores de MMPs são capazes de preservar a matriz 

orgânica de dentina bovina submetida à erosão in vitro. 

 

Portanto, pode-se concluir que a utilização de inibidores de MMPs, 

particularmente na forma de géis de aplicação tópica, tem grande potencial para ser 

aplicada na prática clínica odontológica, visando à prevenção da erosão dentinária, 

associada ou não à abrasão. Estudos clínicos randomizados são necessários para 

definir os protocolos de uso clínico.  
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Abstract 

 

Metalloproteinases (MMPs) have been implicated with metabolism of collagen in 

physiological and pathological processes in human dentine. As bovine teeth have 

been used as substitute of human teeth in laboratorial analysis, this study evaluated 

the activity of MMP-2 and -9 in bovine versus human dentine.  Bovine and human 

dentine fragments, from crowns and roots, were powderised. Protein extraction was 

performed by two protocols: a neutral extraction with guanidine-HCl/EDTA (pH 7.4) 

and an acidic extraction with citric acid (pH 2.3). Gelatinolytic activities of extracts 

were revealed by zymography. MMP-2 and -9 were detected in crown and root 

dentine from bovine (BC, BR) and human (HC, HR) teeth. Total activities of MMP-2 

were 11.4±2.2, 14.6±2.0, 9.7±1.2 and 12.4±0.9 ng/mL  for BR, HR, BC and HC, 

respectively. Corresponding activities for MMP-9 were 14.9±2.0, 15.3±1.3, 15.4±1.3 

and 15.5±1.3 ng/mL, respectively. Bovine dentine showed to be a reliable substrate 

for studies involving the activity of MMPs -2 and -9.  
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Introduction 

 

Matrix metalloproteinases (MMPs), collectively known as matrixins, form a 

multigene family of endopeptidases that mediate the degradation of practically all 

extracellular matrix (ECM) molecules, including native and denatured collagen [Sorsa 

et al., 2004; Visse and Nagase, 2003]. MMPs are widely active in biological 

processes and can contribute to both normal and pathological events [Hannas et al., 

2007]. 

MMP-2, -8 and -9 have been identified in human dentine [Martin-De Las Heras 

et al., 2000; Santos et al., 2009; Sulkala et al., 2007]. They are also present in 

carious dentine both in the latent pro- and active forms [Tjäderhane et al., 1998; van 

Strijp et al., 2003]. In addition, MMP-20 was shown to be present at least in dentinal 

fluid [Sulkala et al., 2002]. 

Due to the increasing difficulty to obtain human teeth, bovine teeth have been 

frequently used in in vitro and in situ studies to simulate the behavior of human tooth 

[Francisconi et al., 2008; Rios et al., 2006; Vieira et al., 2006]. Although a number of 

comparisons have been performed in order to characterise similarities or distinctions 

in morphology [Fonseca et al., 2008; Reis et al., 2004; Schilke et al., 2000], 

physiology [Schmalz et al., 2001] and mechanical structure [Hara et al., 2003; 

Wegehaupt et al., 2008] between bovine and human dentine, very few studies have 

dedicated considerable attention to disclose how similar or distinct is the biochemical 

behavior of organic components present in human versus bovine dentine matrix. For 

instance, only a few studies have compared the profile of MMPs in human and 

bovine enamel matrix [Caterina et al., 2000; DenBesten et al., 1989; Zhu et al., 

2008], with non-conclusive findings. 

A series of recent studies using MMP inhibitors demonstrate the reduction of 

the progression of erosion in dentine [Kato et al., 2010a; Kato et al., 2010b; Kato et 

al., 2009; Magalhães et al., 2009], indicating the presence of 

collagenolytic/gelatinolytic MMPs in bovine dentine. If similarities in the profiles of 

MMPs in bovine and human teeth really exist, then bovine dentine can be adequately 

used as substitute for human dentine in all kinds of studies involving the activity of 

these enzymes.  
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Therefore, the aim of the present study was to evaluate the profile and activity 

of MMP-2 and -9 in human and bovine dentine. The null hypothesis tested was that 

there are no differences in the profile and activity of MMP-2 and -9 in human and 

bovine dentine, both from crown and root.  

 

Materials and Methods  

Specimen Selection and Preparation 

Human third molars (n=30) were obtained from young patients, aged from 18 

to 25 years, after approval of the Institutional Review Board of Bauru Dental School, 

University of São Paulo, Brazil (Proc. 128/2008). Likewise, bovine incisors (n=40), 

with complete root formation, were taken from slaughtered young animals (24 to 36 

months). Teeth extracted from young patients or animals were used in order to 

minimise the possible variation in the activity of MMPs in dentine due to aging, since 

it was shown that the activity of MMP-2 in human dentine is reduced in older people 

[Martin-De Las Heras et al., 2000]. Human molars and bovine incisors were chosen 

because they are largely employed in in situ and in vitro studies due to the fact that 

human molars are easier to obtain that human incisors. On the other hand, it is much 

easier to cut specimens from bovine incisors when compared to bovine molars. 

Samples were stored in 0.9% NaCl solution containing 0.02% sodium azide at 4ºC. 

After removal of organic debris, calculus and pulp tissue, crowns were separated 

from the roots at the cementum-enamel junction. Dentine was exposed by a diamond 

bur operated in a high-speed hand piece under copious water irrigation. Crown and 

root dentine samples were separately cut into smaller fragments (2x2 mm), frozen in 

liquid nitrogen and powderised in a mixer mill (Model MM301, Retsch, Haan, 

Germany).  

Dentine proteins extraction  

Protocol I: Neutral Extraction 

Pooled bovine or human dentine powder from crown and root samples 

separately was divided into 2 g aliquots. Extraction of dentine proteins was 

performed using the protocol described by Martin-De Las Heras et al. [Martin-De Las 
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Heras et al., 2000]. Crown or root dentine powder was treated with 4 M guanidine-

HCl in 65 mM Tris-HCl and loosely bound proteins were extracted using 

centrifugation (G extract). Dentine demineralisation was then performed by 0.5 M 

ethylene diamine tetracetic acid (EDTA) in four cycles to extract mineral-associated 

proteins (E extracts).   

Since MMP-9 was not detected in bovine root dentine neither in human 

dentine (both crown and root) using this protocol, we decided to test another 

extraction protocol involving demineralisation with citric acid for further analysis of all 

substrates. 

Protocol II: Acidic Extraction 

One-gram aliquots of bovine and human dentine powder, from crown and root 

samples, were demineralised in 10 mL of 0.87 M citric acid, pH 2.3 at 4°C for 24 

hours [Mazzoni et al., 2007]. Briefly, after demineralisation the citric acid was 

discarded and dentine powder was suspended in 10 mL extraction buffer (50 mM 

Tris-HCl, pH 6.0, containing 5 mM CaCl2, 100 mM NaCl, 0.1% Triton X-100, 0.1% 

NONIDET P-40, 0.1 mM ZnCl2, 0.02% NaN3) and EDTA-free protease inhibitor 

cocktail.  Samples were ultra-sonicated (Branson Sonic Power Co. and Smithkline 

Co., Sonifier Cell Disruptor, Danbury, EUA) at 30-40 W output for 3 bursts of 20 s 

each at 4°C and centrifuged  at 19,900 X g for 30 min at 4°C. The supernatants were 

collected and concentrated 4 times in a refrigerated protein concentrator (Savant 

Speedvac System, UVS400A, Arizona, EUA). It was observed higher protein 

concentration when the extracts were not precipitated with ammonium sulphate and 

dialysed (Table 1). Thus, the steps involving precipitation with ammonium sulphate 

followed by dialysis that were originally described in Mazzoni’s protocol [Mazzoni et 

al., 2007] were not employed in the present study. 

 

Protein Content Determinations  

The protein concentration in all extracts, obtained using both protocols of 

extraction,  was measured in triplicates using a commercial kit (DC protein assay 

reagent kit, Amersham-Pharmacia, Milan, Italy) that is based on the Lowry’s method 
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[Lowry et al., 1951]. Aliquots (60 µg) were prepared and lyophilised for zymography 

analysis.  

Gelatin Zymography 

Aliquots of dentine powder (2:1 sample:sample buffer) were dissolved in non-

reduced sample buffer (0.1 M Tris HCl/SDS pH 6.8)  at room temperature and 

separated in 11% gelatin-containing polyacrylamide gels at 110 V for approximately 2 

h and 15 min [Sulkala et al., 2007]. In order to confirm if the enzymes under study 

were MMPs, a representative gel loaded with MMPs was incubated in 3 mM 1,10 

phenantroline, which is a specific MMP inhibitor. Molecular weight markers consisted 

of pre-stained low-range SDS-PAGE standards (Bio-Rad, Hercules, EUA). Purified 

commercial MMP-2 (Chemicon International, Temecula, EUA) and MMP-9 (Invitek 

GmbH, Berlin, Germany) were loaded onto the gel using 0.5 ng of each MMP, as 

positive controls. After electrophoresis, the gels were washed for 30 min in 50 mM 

Tris-HCl, 1% Tween 80 and 0.02% (w/v) NaN3, pH 7.5, and then for 30 min in the 

same buffer supplemented with 5 mM CaCl2 and 1 µM ZnCl2 for removal of SDS. 

Finally, the gels were incubated in activation solution (50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl2, 

1 µM ZnCl2, 0.02% NaN3, pH 7.5) at 37°C. Proteolytic activity was monitor ed under 

long-wave UV light until judged to be in linear range. The gels were stained in 0.2% 

Coomassie Brilliant Blue R-250 and de-stained in an aqueous solution of 10% acetic 

acid and 10% methanol. Zymography assay of dentine proteins was performed in 

triplicates and repeated three times. 

Activity profile of MMP-2 and -9 

For enzymes extracted with the acidic protocol, total MMP-2 and -9 activities 

were determined in dentine extracts (2 µg) with the use of immunoassay kits (MMP 

Activity Assay Biotrak™ System, GE Healthcare, UK, #RPN2631 and #RPN2634 for 

MMP-2 and MMP-9, respectively). Detection limits were determined at 0.5 and 0.25 

µg/mL for MMP-2 and -9, respectively and the calibration curves had r2>0.95. 

Detection of enzyme activity was performed with or without the addition of APMA (4-

aminophenylmercuric acetate), an activator of MMP, according to the manufacturer’s 

instructions.  
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Results  

Protocol I: Neutral Extraction 

Zymography analysis revealed gelatinolytic activity for root and crown bovine 

(Figure 1A) and human (Figure 1B) dentine extracts. G extracts from bovine crown 

dentine yielded 68 and 92 kDa bands corresponding likely to MMP-2 and MMP-9, 

respectively (Fig. 1A). Bovine root dentine proteins from G extracts yielded 68 kDa 

bands (Fig. 1A) with virtual absence of gelatinolytic bands co-migrating with MMP-9 

positive control. EDTA extracts revealed mainly 68/72 kDa bands corresponding to 

active and latent MMP-2 in crown and root dentine samples (Fig. 1A). All extracts 

exhibited markedly higher intensity for bands at 68 kDa, indicating MMP-2 as the 

predominant gelatinase form. Gelatinolytic activity was also detected at lower 

molecular weight range (40-20 kDa), probably corresponding to truncated forms of 

enzymes (Fig. 1A).  

Root human dentine extracts yielded stronger bands than crown human 

dentine samples (Fig. 1B). Guanidine-HCl extracts (G) for human dentine exhibited 

markedly higher intensity for bands at 68/72 kDs indicating MMP-2 as the 

predominant gelatinase form. Gelatinolytic activity was also detected at lower 

molecular weight range (40-20 kDa) for human root dentine extracts (Fig. 1B). 

Protocol II: Acidic Extraction 

Zymography analysis showed the presence of both pro and active enzyme 

forms for both gelatinases (MMP-2 and MMP-9) in all tested substrates (Figure 2). 

Quantification of the activity profiles of MMP-2 and -9 after protein extraction 

for the different substrates is presented in Table 2. “Endog” indicates endogenous 

activity of the enzymes, obtained without addition of APMA to the samples. Total 

activity was obtained by addition of APMA to the samples. “Activated” indicates the 

pro enzymes that were activated by APMA, obtained by subtracting the endogenous 

activity from the total activity. It was possible to observe that the activity of both 

enzymes was in general similar for the tested substrates, especially for MMP-9. 

Regarding MMP-2, the total activity was 30% higher in human than in bovine dentine, 
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both for root and crown samples. When crown samples were compared with root 

samples, the total activity of MMP-2 was around 20% higher in root samples.   

Discussion 

MMP-2, -8 and -9 have been detected in human crown [Martin-De Las Heras 

et al., 2000; Mazzoni et al., 2007; Sulkala et al., 2007] and root dentine [Santos et al., 

2009]. Despite MMP-8 has been described as the major collagenase in human 

dentine, it might be primarily involved in the organisation of the dentine organic 

matrix before mineralisation and gelatinases other  than MMP-8 are incorporated or 

more efficiently bound to the mineralised dentine matrix [Sulkala et al., 2007]. For this 

reason, only MMPs -2 and -9 were included in the present investigation. Results of 

the present study corroborate previous findings and strongly indicate that gelatinases 

embedded in the dentine matrix can be partially in active form. Partial activation e.g. 

by dentine cysteine cathepsins [Tersariol et al., 2010] during extraction could not be 

absolutely ruled out. However, as protein extractions were performed with protease 

inhibitor cocktail containing cysteine cathepsin inhibitor E-64 (an effective irreversible 

inhibitor of cysteine proteases), the activation of gelatinases during extraction is less 

likely. Since the MMPs have been embedded into the mineralised dentine even years 

before the extraction, the presence of active gelatinases in mineralised dentine 

emphasizes the incredible stability of these enzymes when embedded in mineralised 

dentine. This is supported by the previously demonstrated ability of dentinal 

gelatinases to withstand excessive heat without loss of activity [Sulkala et al., 2007].  

Protein analysis in mineralised substrates is only possible by using extraction 

protocols to release them from the tissue. The extraction procedures involving citric 

acid demineralisation [Mazzoni et al., 2007] are less labor-intensive and are claimed 

to enhance higher protein recovery. While this protocol promotes extraction of all 

proteins at once, it permits only the analysis of enzymes that at the end of the 

extraction process remained bound to the dentine extracellular matrix. The neutral 

HCl/EDTA protocol [Martin-De Las Heras et al., 2000], conversely, allows 

determination of gelatinases in loosely bound/unbound protein fraction and 

sequential extraction in different steps, including the proteins extracted prior to and 

during demineralisation [Martin-De Las Heras et al., 2000; Santos et al., 2009; 

Sulkala et al., 2007]. Having such different processes to expose and extract enzymes 

from mineralised dentine, direct comparisons between the performances of one 
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protocol over the other would not be realistic. However, it is interesting to reflect on 

the fact that only the acidic protocol was able to reveal the activity of MMP-9 in 

bovine root dentine and in human crown and root dentine. Although we can only 

speculate on this issue, it is possible to consider two aspects: 1) the residual 

presence of EDTA (used in the neutral protocol), a well-known MMP-inhibitor, may 

have affected preferentially the activity of MMP-9; 2) the acidic environment provided 

when running the acidic protocol may have stimulated the activity of MMP-9. Actually, 

by investigating the activity of human salivary MMPs, it was demonstrated that the 

exposure of MMP-2 and -9 to low pH (between 2.3 to 4.5) followed by neutralisation 

(i.e. a sequence typical in dental plaque after the ingestion of sugars), caused a 

greater than four-fold increase in the gelatinolytic activity of those enzymes, being it 

perceptually more significant for MMP-9 [Tjäderhane et al., 1998]. Additionally, after 

acidic activation, it was also observed by zymography a gradual time-dependent shift 

of MMP-9 from 92 kDa to a lower molecular mass of about 82 kDa [Tjäderhane et al., 

1998], which corresponds to the functionally active form of MMP-9 [Ogata et al., 

1992]. Thus, it seems reasonable to consider that the acidic protocol may provide 

better conditions for MMPs to exhibit their gelatinolytic potential. 

To the best of our knowledge, this was the first study wherein comparisons of 

the profile and activity of MMPs in bovine versus human dentine were performed at 

once. For MMP-2, the activities in crown and root human dentine were around 30% 

higher than in their respective counterparts in bovine dentine. For MMP-9, however, 

the total activities were similar for all the substrates tested. Despite the results are 

descriptive and no statistical analysis was conducted, these findings indicate that 

substrates from both origins can be used in experiments where the activity of MMP-2 

and MMP-9 is for any reason investigated, such as protocols involving erosion, caries 

and dental restorations.  
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Legends 

 

Table 1 - Total protein quantification (mg/mL± SD) for the different substrates after 

different protein extraction protocols 

 

Table 2 - Activity quantification of MMP-2 and -9 for the different substrates 

(ng/mL±SD) 

 

Figure 1A - Gelatinolytic activities observed for proteins extracted with guanidine-

HCL (G) before demineralisation. Distinct bands corresponding to MMP-2, as well as 

fainter lower molecular weight bands corresponding to truncated forms, are present 

both in crown and root bovine dentine samples. In crown samples, also faint but clear 

bands corresponding to MMP-9 can be seen. Respective gelatinolytic activities are 

also present in EDTA (E) extracts of mineralised dentine. 

 

Figure 1B - Crown and root human dentine samples obtained after EDTA extraction 

(E) and after the second guanidine extraction (G). Stronger bands can be observed 

at 68 kDa range in root dentine samples in both extracts, corresponding to the active 

form of MMP-2.  

 

 

Figure 2 - Gelatinolytic  proteinases of both pro and active forms of MMP-2 and -9.  

Lane 1 – MWM, molecular weight markers; Lanes 2 and 3 – Positive controls (human 

recombinant MMP-2 and -9, respectively); Lanes 4 to 7: samples extracted from 

bovine dentine crown (BC), human crown (HC), bovine root (BR) and  human root 

(HR) dentine,  respectively.  
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 Table 1  

Substrates  Dialysis a With precipitation b Without 

precipitation c 

Bovine root (BR) 0.083±0.004 0.078±0.000 0.109±0.002 

Human root (HR) 

Bovine crown (BC) 

Human crown (HC) 

0.087±0.001 

0.081±0.000 

0.086±0.000 

0.078±0.000 

0.077±0.000 

0.077±0.000 

0.108±0.001 

0.114±0.002 

0.106±0.001 
a Extraction + precipitation with 85% ammonium sulphate + dialysis. 
b Extraction + precipitation with 85% ammonium sulphate 
c Extraction only 
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Table 2  

Substrates  MMP-2  

(ng/mL±SD) 

 

MMP-9  

(ng/mL±SD)  

Blanck (extraction buffer) 0.14±0.00 0.05±0.00 

BR Endog 3.42±0.51 1.80±0.02 

BR Activated 8.01±1.91 13.11±0.20 

BR Total activity 11.43±2.21 14.91±2.02 

HR Endog 5.59±0.00 4.61±0.02 

HR Activated 8.98±2.01 10.73±0.43 

HR Total activity 14.57±2.01 15.34±1.31 

BC Endog 5.06±1.70 6.61±0.06 

BC Activated 4.59±0.54 8.75±0.83 

BC Total activity 9.65±1.16 15.36±1.32 

HC Endog 10.57±1.35 4.00±0.05 

HC Activated 1.78±0.60 11.46±0.83 

HC Total activity 12.35±0.93 15.46±1.32 

*Samples: BR – Bovine root; HR – Human root; BC – Bovine crown; HC – Human crown 
“Endog” indicates endogenous activity of the enzymes. “Activated” indicates the pro enzymes that 
were activated by APMA. Total activity is the addition of the two previously mentioned conditions.   
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Figure 1A 
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Figure 1B 
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Figure 2 
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ANEXO F – Artigo publicado no Journal of Applied Or al Science referente ao 
Subprojeto 2 
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ANEXO G – Artigo publicado na Caries Research refer ente ao Subprojeto 3 
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ANEXO H – Artigo publicado na Journal of Dental Res earch referente ao 
Subprojeto 3 
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