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LOIOLA, A.B.A. Efeito da reumidificação da dentina com quitosana sobre a 

resistência adesiva, composição química e morfologia da interface dentina/resina. 

2016. 84 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.  

A utilização de biopolímeros na dentina desmineralizada tem sido analisada com o 

intuito de melhorar as propriedades mecânicas e estruturais da dentina previamente ao 

procedimento restaurador. Este estudo in vitro avaliou o efeito da reumificação da dentina 

com quitosana em diferentes concentrações sobre a resistência adesiva, composição 

química da dentina e morfologia da interface dentina/resina. Os fatores em estudo foram 

substrato dentinário em dois níveis: hígido e desmineralizado; e reumidificação da dentina 

em quatro níveis: quitosana a 2,5%, quitosana a 5,0%, ácido acético a 1,0% (placebo) e 

ausência de reumidificação (controle). Oitenta dentes bovinos foram seccionados no terço 

médio da coroa para obtenção dos espécimes de dentina (7,0 X 7,0 mm). Os espécimes 

foram planificados e polidos, e então foram divididos aleatoriamente em 8 grupos (n=10). 

Metade dos espécimes foi  submetida à indução de cárie artificial pelo método de 

ciclagem de pH (8h em solução desmineralizante com pH 4.8 e 16 horas em solução 

remineralizante com pH 7.0) e então, foram subdivididos de acordo com a reumidificação 

da dentina. Os espécimes foram restaurados e o conjunto dente/restauração foi seccionado a 

fim de ser obter 6 palitos com área transversal de 1,0±0,2 mm2, que foram submetidos a 

análise quantitativa (MPa) da resistência de união a microtração. Três espécimes de cada 

grupo foram desidratados em grau ascendente de etanol e submetidos à análise dos níveis 

de cálcio e fósforo da superfície dentinária por meio de espectroscopia eletrônica de 

análise química (EDS) e análise qualitativa da interface adesiva por meio de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Os resultados obtidos da análise de microtração foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) e apresentaram diferença estatisticamente 

significante para o tipo de substrato dentinário (p=0,00001) e para reumidificação da 

dentina (p=0,0105). O teste de Tukey encontrou que para o tipo de substrato, a dentina 

hígida apresentou maior resistência adesiva e que a dentina reumidecida com quitosana a 

2,5% apresentou maior resistência adesiva quando comparada a quitosana a 5,0%, ácido 

acético a 1,0% ou ausência de reumidificação. O teste de Kruskal Wallis encontrou 

diferença significante para os níveis de cálcio (p=0,036) e fóforo (p=0,019) encontrados na 

análise de EDS. O teste de Mann-Whitney mostrou que em substrato desmineralizado a 
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reumidificação com ácido acético a 1,0% e quitosana a 2,5% apresentou maiores 

concentrações de ambos os minerais. As imagens de microscopia eletrônica de varredura 

mostram partículas de quitosana no interior dos túbulos dentinários, sendo que a 

reumidificação da dentina desmineralizada com quitosana a 5,0% apresentou maior 

quantidade de partículas. A reumidificação da dentina com quitosana não influenciou a 

morfologia da interface dentina/resina, no entanto, a reumidificação da dentina 

desmineralizada com quitosana a 2,5% gerou alterações na composição química da dentina 

e proporcionou maior força de adesão. 

 

 

Palavras-chave: adesivo dentinário, dentina, quitosana, microscopia eletrônica de 

varredura. 
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LOIOLA, A. B. A. Rewetting of demineralized dentin with chitosan: Effect on bond strength, 

chemical composition and morphology of dentin/resin interface. 2016. 84 p. Tese (Doutorado) 

- Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2016. 

 

 

          The use of biopolymers in demineralized dentin has been investigated with the aim of 

improving the mechanical and structural properties of dentin prior to restorative procedure. 

The purpose of this study was to evaluate the rewetting of dentin with chitosan at different 

concentrations, on bond strength, chemical composition and morphology of dentin/resin 

interface. The factors under evaluation were: dentin substrate at two levels: sound and 

demineralized;  a n d  dentin rewetting at four levels - 2.5% chitosan, 5.0% chitosan, 1.0% 

acetic acid (placebo) and no rewetting (control). Eighty specimens of bovine dentin (7x7 

mm) were randomly assigned into 8 groups (n=10). Half of dentin slabs were submitted to 

cariogenic challenge (8h in demineralizing solution and 16h in remineralizing solution) and 

then, were subdivided according to rewetting of dentin. The specimens were restored and 

each tooth was sectioned in order to obtain 6 sticks with cross-sectional area of 1.0±0.2 mm2, 

which were submitted to microtensile bond strength test (µTBS). Three specimens of each 

group were dehydrated in ethanol and submitted to analysis of calcium and phosphorus 

levels of dentin surface by electron spectroscopy of chemical analysis (EDS) and qualitative 

analysis of interface under scanning electron microscopy (SEM). For data obtained on 

microtensile bond strength test, ANOVA showed significant difference between dentin 

substrates (p=0.00001) and dentin rewetting (p=0.0105). Tukey test showed that for dentin 

substrate, sound dentin had greater bond strength than demineralized dentin and the 

rewetting with 2.5% chitosan provided higher bond strength than 5.0% chitosan, 1.0% acetic 

acid or no rewetting. Kruskal Wallis test found significant difference for calcium (p=0.036) 

and phosphorus (p=0.019) levels found in EDS analysis. Mann-Whitney test showed that in 

demineralized dentin, the rewetting with 1.0% acetic acid and 2.5% chitosan had higher 

concentration of both minerals. SEM analysis showed particles of chitosan within the 

dentinal tubules, specially when 5.0% chitosan were used. Dentin rewetting with chitosan 

did not changed the morphology of dentin/resin interface, however, the rewetting of 

demineralized dentin with 2.5% chitosan modified the chemical composition and provided 

better substrate for adhesive procedures, resulting in higher bond strength. 
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INTRODUÇÃO: 

  

O procedimento restaurador deve ser visto como parte do tratamento, aliado a medidas 

de prevenção e promoção de saúde. Ao longo dos anos, cavidades mais conservadoras se 

sobrepuseram aos desgastes desnecessários, oriundos das extensões preventivas e dos 

preparos cavitários com formas geométricas pré-estabelecidas, limitando-se, praticamente, a 

extensão do processo carioso. Os materiais utilizados em odontologia restauradora também 

passaram por mudanças notáveis. O advento da odontologia adesiva permitiu não só o 

estabelecimento de medidas preventivas, como o selamento de fossas e fissuras, mas também 

a realização de restaurações menos invasivas e altamente estéticas (Seeman et al., 2014). 

Assim, a distinção clínica entre o que deve ser removido e o que pode ou convém ser 

preservado durante a remoção do tecido cariado torna-se importante (Massara et al., 2002).  

A remoção seletiva do tecido cariado tem como vantagens remover o mínimo possível 

de estrutura dentária remanescente sadia, evitando desgastes desnecessários e favorecendo os 

procedimentos adesivos (Kidd, 2004). Neste conceito, há a preservação da dentina afetada, 

que possui menor concentração de minerais devido ao processo de desmineralização durante a 

formação da lesão de cárie (Marshall et al., 2001; Van der Veen et al., 1996), mas é passível 

de remineralização (Kidd, 2004; Thompson et al., 2008). Por esse motivo, a remineralização 

da dentina afetada se torna importante para a preservação da estrutura dental (Christensen et 

al., 2005). Atualmente, ainda é um desafio a remineralização da dentina remanescente em 

lesões de cárie, bem como a adesão dos materiais restauradores, devido a composição química 

e estrutural do tecido dentinário. 

A dentina é um tecido biológico caracterizado por uma matriz orgânica mineralizada. 

Em volume, 50% de sua composição é formada por minerais, enquanto 30% é conteúdo 

orgânico e o restante água (Linde e Goldberg, 1993). O conteúdo orgânico é composto 

principalmente por colágeno tipo I que se encontra organizado como uma densa trama de 

fibrilas interconectadas, ao passo que o conteúdo mineral da dentina é formado por cristais 

minerais de apatita que se depositam em regiões intra e extrafibrilares (Kinney et al., 2003). 

Devido à presença abundante de matriz orgânica, o processo de remineralização torna-se mais 

difícil, quando comparado ao esmalte (Chen et al., 2015).  

Buscando reforçar a matriz de colágeno da dentina, a incorporação de biopolímeros 

tem sido estudada (Sherestha et al.,2011; Profeta et al., 2012; Daood et al., 2013; Fawzy et al., 

2013; Persadmehr et al., 2014; Kishen et al., 2016). A quitosana é um biopolímero 
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policatiônico obtido por meio de desacetilação alcalina da quitina que vem sendo bastante 

estudado na área biomédica por apresentar características como biocompatibilidade e 

biodegradabilidade (Fawzy et al., 2013; Perchyonok et al., 2013). A utilização de quitosana 

tem sido proposta em várias aplicações médicas, como na regeneração de tecidos epiteliais 

(Maia et al., 2006; Cho et al., 2007), promoção de osteogênese (Murugan e Ramakrishna, 

2004) e absorção de gorduras e redução o colesterol (Gades e Stern, 2005). 

A utilização de quitosana também tem sido estudada na área odontológica, pois além 

de ser biocompatível, apresenta potente atividade antimicrobiana (Rabea et al., 2003; Elsaka 

e Elnaghy, 2012) e  b a i x a  toxicidade aos tecidos (Rinaudo, 2006; Raafat e Sahl, 2009). 

Em ambientes ácidos os grupos amina da quitosana capturam íons hidrogênio, resultando em 

carga global positiva, o que lhe confere sua capacidade bioadesiva a moléculas carregadas 

negativamente, como a superfície dental (Sezer et al., 2008). Devido a sua biocompatibilidade 

e propriedades funcionais, a quitosana apresenta amplo potencial para aplicação como 

biomaterial na área odontológica (Arnaud et al., 2010). 

Além disso, a quitosana pode melhorar a remineralização pela deposição de íons 

cálcio e fósforo sobre a superfície desmineralizada e controlar a desmineralização pela 

inibição de perdas minerais (Arnaud et al., 2010). O controle da desmineralização é 

influenciado pela concentração e o tempo de exposição do biopolímero sobre a superfície 

e  o melhor desempenho é obtido em concentrações de 2,5% e 5,0 %  e  em  tempos  de  

exposição  entre  60  e  90  segundos (Arnaud  et  al.,  2010).   Assim, a utilização deste 

biopolímero na tentativa de obter propriedades de superfície favoráveis à deposição de 

minerais torna-se um método promissor para remineralização de lesões em esmalte e dentina 

(Xu et al., 2011). 

A quitosana é também utilizada como agente reumidificante da dentina, uma vez que a 

dentina condicionada com ácido fosfórico apresenta menor molhamento (Farge et al., 2010) e  

menor energia de superfície (Erickson, 1992). A diminuição do molhamento da dentina 

condicionada pode interferir no processo de adesão uma vez que a força adesiva é dependente 

da hidratação do substrato (Toledano et al., 2004).  

Além disso, no processo de hibridização da dentina pode haver discrepância 

entre a profundidade de ação do ácido e a profundidade de penetração do adesivo na matriz de 

colágeno (Hashimoto et al., 2004; Peumans et al., 2014), devido a  infiltração incompleta dos 

monômeros na dentina desmineralizada, deixando uma camada de colágeno exposta na base 

da camada híbrida (Hashimoto et al., 2000 ), a qual fica susceptível a degradação hidrolítica e 

enzimática mediada pelas metaloproteinases da dentina (Pashley et al., 2004; Hebling et al., 
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2005; Brackett et al., 2009; Ricci et al., 2014). A u t i l i z a ç ã o  d a  q u i t o s a n a  após o 

condicionamento ácido da dentina aumenta a resistência à biodegradação enzimática devido 

à neutralização das metaloproteinases da dentina (Fawzy et al., 2013) e melhora as 

propriedades mecânicas e a estabilidade estrutural, uma vez que a quitosana é capaz de formar 

arranjos interfibrilares com matrizes protéicas como o colágeno (Daood et al., 2013). Estudos 

avaliaram o efeito do tratamento da dentina com quitosana e verificaram aumento da 

força de adesão imediata (Fawzy et al., 2013; Perchyonok et al., 2013) e melhora na 

infiltração do adesivo na dentina hígida (Daood et al., 2013). 

Frente aos benefícios propiciados pela quitosana na estrutura dental e devido a 

inexistência de estudos que estabeleçam a concentração ideal para utilização da quitosana 

como agente reumidificante da dentina desmineralizada, o presente estudo avaliou o efeito 

da reumidificação da dentina com quitosana em diferentes concentrações sobre a resistência 

adesiva, composição química e morfologia da interface dentina/resina. 
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PROPOSIÇÃO: 

 

 O objetivo geral do presente estudo foi avaliar a reumidificação da dentina com 

quitosana em diferentes concentrações. Para tanto, o trabalho foi dividido em objetivos 

específicos, onde foram avaliadas: 

1) Resistência de união da interface adesiva por meio de teste de microtração (MPa), 

seguida da análise do padrão de fratura. 

2) Composição química da dentina por meio de Espectrometria eletrônica de análise 

química (EDS). 

3) Morfologia da interface adesiva em microscopia eletrônica de varredura. 

  

Proposição 
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MATERIAIS E MÉTODOS:  

Delineamento Experimental 

Os fatores em estudo foram substrato dentinário em dois níveis: hígido e 

desmineralizado; e reumidificação da dentina em quatro níveis: quitosana a 2,5%, quitosana 

a 5,0%, ácido acético a 1,0% (placebo) e ausência de reumidificação (controle). A amostra 

do experimento foi composta por 80 espécimes de incisivos bovinos divididos 

aleatoriamente em oito grupos (n=10). As variáveis de resposta foram: 1) análise quantitativa 

(MPa) da resistência de união a microtração; 2) análise quantitativa (%) dos níveis de cálcio 

e fósforo da superfície dentinária por meio de espectroscopia eletrônica de análise 

química (EDS) e 3) análise qualitativa da interface adesiva por meio microscopia 

eletrônica de varredura. O desenho experimental do estudo está representado na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 - Delineamento experimental do estudo. 

 

  

Materiais e Métodos 
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Seleção dos dentes  

Foram utilizados incisivos bovinos conservados em solução de timol 0,1% a 9°C, 

os quais foram lavados em água corrente para eliminação dos resíduos de timol e 

examinados macroscopicamente com auxílio de lupa estereoscópica (Leica Microsystems, 

Wetzlar, Alemanha) em aumento de 20 x. Foram selecionados incisivos que não 

apresentassem linhas de fratura ou fissuras profundas na coroa. 

 Preparo da amostra 

Os dentes foram seccionados transversalmente na junção amelocementária para 

separar as coroas das raízes, utilizando disco diamantado montado em máquina de 

corte (Isomet 1000; Buehler, Alemanha). Posteriormente, as coroas dentais foram 

seccionadas longitudinalmente no sentido mésio-distal. A hemi-secção da face vestibular da 

coroa de cada dente foi seccionada de forma a se obter um fragmento de 7 mm x 7 mm 

da face vestibular de cada coroa. 

Os fragmentos dentais foram devidamente fixados em matrizes de teflon utilizando-

se cera fundida, de forma que as superfícies de dentina permanecessem voltadas para o 

meio externo. Posteriormente, as superfícies foram polidas em Politriz giratória (DP-9U2; 

Struers S/A, Copenhagen, Dinamarca) refrigerada à água com lixas d’agua de granulação 

1200 (Hermes 12 Abrasives Ltd., VA, EUA) e pasta de alumina 0.3-μm (Arotec S/A 

Ind. Com., São Paulo, Brasil) em feltro polidor (ATM, Altenkirchen, Alemanha) (Hara et 

al., 2006). 
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Figura 2 – Incisivos bovinos: (a) profilaxia dental (b) Incisivo bovino em posição para corte na 

junção amelo-cementária; (c) incisivo seccionado; (d) coroa fixada para realização de novos cortes 

para obtenção dos espécimes. 

 

Figura 3 – Secção dos  espécimes:  (a)  Espécimes seccionados, sem planificação e polimento;  (b) 

Espécimes planificados e polidos. 

Divisão dos grupos experimentais 

Os 80 espécimes de dentina foram distribuídos aleatoriamente em oito grupos de 

acordo com o substrato dentinário: hígido e desmineralizado; e a reumidificação da dentina: 
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quitosana a 2,5%, quitosana a 5,0%, ácido acético a 1,0% e ausência de reumidificação 

(controle), como representado na Figura 1.  

Indução das lesões de cárie artificiais 

Metade dos espécimes foi submetida a desafio cariogênico para indução de lesões de 

cárie artificiais em dentina, que foram criadas por ciclagem do pH, segundo protocolo 

descrito por Marquezan et al., 2009 . A solução desmineralizante foi composta por 2 mM 

de CaCl2, 2.2 mM de NaH2PO4 e 50 mM de ácido acético com pH ajustado para 4.8. A 

solução remineralizante continha 1.5 mM de CaCl2, 0.9 mM de NaH2PO4 e 0.15M de KCl 

com pH em torno de 7.0. Cada espécime foi ciclado em 10 mL de solução, sendo 8h 

em solução desmineralizante e 16h em solução remineralizante. Este procedimento foi 

realizado por 14 dias em temperatura ambiente. 

Preparo das soluções de quitosana  

Para preparo da solução de quitosana a 2,5% foram pesadas em balança analítica 2,5 

gramas de quitosana (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) de baixo peso molecular (75-

85% de desacetilação) (Chung et al., 2014) que foi adicionada lentamente a 100 mL de 

solução de ácido acético a 1,0%, sob agitação magnética (Marconi Equip. Lab. Ltda, 

Piracicaba, SP, Brasil) durante 20 min de agitação (tempo suficiente para solubilizar o 

polissacarídeo). A fim de evitar a agregação das partículas e elevar o pH da solução (pH = 

4,3), foi adicionado 1 mol/L de solução NaOH (Daood et al., 2013; Fawzy et al., 2013). O 

preparo da solução de quitosana a 5,0% foi realizado da mesma forma, no entanto, foram 

utilizados 5 gramas para preparo de 100 ml de solução.  
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Figura 4 – Quitosana:  (a)  Quitosana utilizada para o preparo das soluções;  (b) Aplicação da 

quitosana com auxílio de seringa; (c) Seringa utilizada para aplicação da quitosana. 

Procedimento restaurador 

Em todos os espécimes, foi realizado o condicionamento da dentina com ácido 

fosfórico 37% (Condac 37 FGM, Joinville, SC, Brasil) por 15 segundos, seguido de 

lavagem com água destilada pelo mesmo tempo e secagem com papel absorvente. 

Para espécimes que receberam a reidratação da dentina, este procedimento foi 

realizado com quitosana a 2,5% e 5,0% e ácido acético a 1,0%, que foram aplicadas com 

auxílio de seringa, recobrindo toda a dentina e permaneceu na superfície por 1 minuto 

(Arnaud et al., 2010), seguida por secagem com papel absorvente. Nos espécimes do grupo 

controle não foi realizado este procedimento. 

De acordo com as normas do fabricante, foram a p l i c a d a s  duas camadas 

do adesivo (Adper Single Bond 2, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) com microbrush nº 

2 (KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil) de forma ativa com posterior evaporação do 

solvente e fotopolimerização com aparelho de LED a 1200 mW/cm2 (Gnatus Ltda, Ribeirão 

Preto, SP, Brasil) por 10 segundos. As superfícies de dentina foram restauradas com 

resina composta Filtek Z250 (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA), incluída em pequenos 
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incrementos com auxílio de espátula nº 1 (Duflex SS White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 

seguidos de fotopolimerizção por 20 segundos. 

 

 

Figura 5 - Materiais utilizados durante o procedimento restaurador: (a) Ácido fosfórico à 

37% Condac 37 (FGM); (b) Resina composta Filtek Z250 XT (3M ESPE); (c) Adesivo Adper 

Single Bond 2 (3M ESPE); (d) Fotopolimerizador de LED a 1200 mW/cm2 (Gnatus). 

 

 

Figura 6 – Procedimento restaurador: (a) Espécime inicial; (b) Aplicação de ácido fosfórico 37%; 

(c) Lavagem do ácido fosfórico; (d) Reumidificação da dentina; (e) Aplicação do adesivo; (f) 

Acomodação da resina composta no espécime; (g) Espécime restaurado. 
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Secção dos espécimes 

Os espécimes (conjunto dentina/restauração) foram seccionados com irrigação 

constante no sentido oclusopulpar em cortadeira de precisão (lsomet 1000; Buehler, Lake 

Bluff, IL, EUA). Primeiramente, os fragmentos foram seccionados resultando em dois 

fragmentos com medidas de 5 X 7 mm e 2 X 7 mm. O menor fragmento (2 X 7 mm) foi 

utilizado para as análises de EDS e microscopia eletrônica de varredura, para as quais 

foram selecionados 3 espécimes por grupo (n=3). 

O outro fragmento do espécime (5 X 7 mm) foi submetido ao teste de 

microtração. Para isto, foram realizados novos cortes em cortadeira de precisão, onde as 

extremidades da restauração foram descartadas e foram obtidos no mínimo 6 palitos de 

1,0 ± 0,2 mm² de área transversal, extraídos da porção central do espécime (Profeta et 

al., 2012). A espessura do fragmento foi confirmada com um paquímetro digital 

(Mitutoyo, Toquio, Japão). Seis palitos foram destinados ao teste de resistência de união a 

microtração (n=10 - 60 palitos por grupo). 

 

 

Figura 7 – Secção dos palitos para o teste de microtração: (a) Espécime restaurado posicionado em 

máquina de corte; (b) Primeiras secções em único sentido; (c) palitos seccionados. 

Ensaio de resistência de união a microtração (μTBS) 

Os espécimes foram posicionados na máquina universal de ensaios (Instron 

Corporation, Canton-Massachusetts, EUA) com célula de carga de 50Kg/f, fixados em 

dispositivo de aço inoxidável com adesivo cianoacrílico (Super Bonder; Henkel Ltda, 

São Paulo, SP, Brasil) e submetidos a força de tração com velocidade de 0,5 mm/min até a 

falha. O valores de resistência adesiva foram expressos em megapascal (MPa), 
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fornecidos pelo programa por meio do cálculo das secções transversais dos palitos, 

medidas previamente ao teste.  

As superfícies envolvidas na fratura de cada espécime foram analisadas em lupa 

esteroscópica (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha) para classificação quanto ao 

padrão de fratura. Foram classificadas em adesiva, quando a superfície dentinária se 

encontrava coberta por fina camada de material adesivo; coesiva do material, quando a 

superfície se encontrava coberta por resina composta; coesiva do substrato, quando a 

falha ocorreu na dentina; e mista, nas situações em que houve a combinação dos tipos 

adesiva e coesiva. 

 

 

Figura 8 – Teste de microtração: (a) Palito fixado ao dispositivo com adesivo à base de 

cianocrilato; (b) Dispositivo posicionado na máquina de ensaio; (c) Palito fixado ao dispositivo 

previamente ao teste; (d) Palito fraturado após o teste.  
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Espectroscopia Eletrônica de Análise Química (EDS) e MEV da superfície dentinária 

Os fragmentos destinados as análises espectroscopia eletrônica de análise química e 

microscopia eletrônica de varredura foram fixos em anéis de resina acrílica e tiveram a 

superfície polida com lixa d’água de granulação decrescente (#600 e 1200) e pano de 

polimento úmido em fibra sintética (Bueher, São Paulo, SP, Brazil) com pastas de alumina 

de granulação de 0,3 μm (Bueher, São Paulo, SP, Brazil). 

Foram então lavados, secos e fixos em stubs com fita dupla-face de carbono e 

levados ao Microscópio Eletrônico de Varredura com detector de Espectrometria de 

Energia Dispersiva (EDS) acoplado (EVO 50; Carl Zeiss, Cambridge, Inglaterra) 

pertencente ao Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do Departamento de 

Química da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, Ribeirão Preto, SP e as percentagens 

de cálcio e fósforo foram determinadas.  

Na sequência, os espécimes foram imersos em ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA) (Biodinâmica, Paraná, Brasil) por 10 minutos, seguido de lavagem em água 

destilada por 10 minutos e então foram submetidos à desidratação em etanol de 25%, 

50%, 75%, 95% GL, mediante imersão por 20 minutos em cada solução, finalizando com 

a imersão, por 1 h, em etanol 100%.  Em seguida foram submetidos à desidratação 

química por meio de imersão em solução de hexametildisilizane (HDMS). Finalizada a 

desidratação, foram fixados novamente em stubs metálicos e cobertos com fina camada da 

liga ouro-paladium em aparelho de metalização a vácuo (Bal- Tec AG, Balzers, 

Liechtenstein). 

Foi realizada a varredura de toda superfície dentinária e, em seguida, as áreas mais 

representativas de cada grupo foram fotografadas em aumento de duas mil vezes (2000X). 

 

Análise estatística 

Os resultados obtidos foram avaliados de acordo com os Conceitos da Estatística 

Clássica, após análise exploratória dos dados. Para os dados obtidos da análise de 

microtração, houve homogeneidade de variância e distribuição normal das curvas do 

modelo matemático e por esse motivo a avaliação quantitativa dos dados foi realizada pela 

Análise de Variância (ANOVA). Comparações múltiplas foram realizadas através do teste 

complementar de Tukey com nível de significância 0,05. Para análise dos dados obtidos na 
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análise de EDS, não houve homogeneidade de variância e distribuição normal da amostra, 

então foi utilizado o teste de Kruskal Wallis, não paramétrico. Comparações múltiplas 

foram realizadas utilizando o teste complementar de Mann-Whitney. A análise estatística 

foi realizada utilizando software SPSS, versão 19.0 (SPSS Inc.,Chicago, IL, USA). 
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RESULTADOS: 

Teste de resistência adesiva 

A análise dos resultados de microtração mostrou que houve diferença 

estatisticamente significante para o tipo de substrato dentinário (p=0,00001), em que o 

substrato hígido apresentou maior resistência adesiva, independente dos tratamentos 

realizados; e para a reumidificação da dentina (p=0,0105), onde o grupo tratado com 

quitosana a 2,5% obteve maior resistência adesiva (33,38 ± 9,38a) quando comparado a 

quitosana 5,0% (28,81 ± 7,92b), ácido acético a 1,0% (24,54 ± 8,82b) ou ausência de 

reumidificação (controle) (29,62 ± 9,63b).  

Não houve diferença estatisticamente significante para a interação dos fatores 

(tratamento X substrato). Os valores médios e desvio padrão de resistência adesiva (MPa) 

obtidos no teste de microtração estão representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão de resistência adesiva (MPa) para o substrato dentinário 

reumidificado com diferentes soluções. 

 Dentina hígida Dentina desmineralizada 

Ausência de reumidificação 27,28±11,43Ab 12,81±5,11Bb 

Ácido acetico a 1,0% 26,03±10,78Ab 14,88±4,14Bb 

Quitosana a 2,5% 36,04±13,60Aa 23,10±4,82Ba 

Quitosana a 5,0% 27,16±8,72Ab 15,92±4,96Bb 

*Letras minúsculas distintas indicam diferenças entre linhas e as letras maiúsculas distintas indicam 

diferenças entre colunas. 

Após o teste de microtração, os fragmentos foram analisados em lupa esteroscópica 

(Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha) para classificação do padrão de fratura. Houve a 

predominância do tipo de fratura adesiva (Gráfico 1), seguido pela fratura coesiva em dentina,  
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tanto para substrato hígido quanto para desmineralizado, para todos os métodos de 

reumidificação da dentina avaliados.   

 

 

Gráfico 1 – Porcentagem do padrão de fratura para os espécimes estudados.  

 

Análise química da superfície em EDS 

  Houve diferença significante para os níveis de cálcio (p=0,036) e fósforo (p=0,019). 

Em substrato hígido os níveis de cálcio e fósforo foram semelhantes, para os diferentes 

métodos de reumidificação. Em dentina desmineralizada os níveis de cálcio e fósforo foram 

maiores para a reumidificação com ácido acético a 1,0% e para quitosana a 2,5%. Os dados 

obtidos na análise de EDS em relação às concentrações de Ca e P estão representados nas 

tabelas 2 e 3, respectivamente. 
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Tabela 2 - Valores das medianas de cálcio na subsuperfície dentinária nos diferentes métodos de 

reumidificação da dentina. 

 Dentina hígida Dentina desmineralizada 

Ausência de reumidificação 20,45ª 22,45ab 

Ácido acetico a 1,0% 22,35ª 28,23bc 

Quitosana 2,5% 20,60ª 28,46c 

Quitosana 5,0% 20,27a 24,27abc 

*Letras minúsculas distintas indicam diferenças significantes. 

 

Tabela 3 - Valores das medianas de fósforo na subsuperfície dentinária nos diferentes métodos de 

reumidificação da dentina. 

 Dentina hígida Dentina desmineralizada 

Ausência de reumidificação              10,55ª 11,85ab 

Ácido acetico a 1,0% 11,87ª 14,07bc 

Quitosana 2,5% 10,75ª 14,75c 

Quitosana 5,0% 10,27a 12,27ab 

*Letras minúsculas distintas indicam diferenças significantes. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

Na Figura 9, as imagens de microscopia eletrônica de varredura representam as 

amostras de dentina hígida, nos diferentes grupos. Em todas as imagens podemos observar 

camada híbrida uniforme e dentina com túbulos dentinários expostos. As imagens A e B 

apresentam características bem semelhantes, sugerindo que o ácido acético a 1,0% não 

alterou a superfície dentinária. Nas imagens C e D podemos verificar que a aplicação de 

quitosana a 2,5% e 5,0%, respectivamente, proporcionou deposição de partículas de 

quitosana no interior dos túbulos dentinários. Todos os espécimes foram condicionados 

com ácido fosfórico 37%, que foi o responsável pela exposição dos túbulos dentinários. 
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Na Figura 10, as imagens de microscopia eletrônica de varredura representam as 

amostras de dentina desmineralizada, nos diferentes grupos. A imagem A representa o grupo 

controle e apresenta dentina bastante desmineralizada, com descontinuidade do tecido e 

fendas entre a camada híbrida e a dentina. A imagen B apresenta camada híbrida uniforme e 

pequena fenda indicando falha de união à dentina. As imagens C e D representam os grupos 

tratados com quitosana a 2,5% e 5,0%, respectivamente, e, assim como ocorreu em dentina 

hígida, podemos observar deposição de partículas de quitosana no interior dos túbulos 

dentinários, sendo que no grupo tratado com quitosana 5,0% a concentração de partículas foi 

maior. 

 

Figura 9. Fotomicrografias da dentina hígida condicionada com ácido fosfórico após os diferentes 

métodos de reumidificação realizados: A) sem reumidificação (controle); B) ácido acético a 1,0%; C) 

quitosana a 2,5%; D) quitosana 5,0%. Setas representam partículas de quitosana no interior dos 

túbulos dentinários. RC: resina composta; CH: camada híbrida; D: dentina.  
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Figura 10. Fotomicrografias da dentina desmineralizada condicionada com ácido fosfórico após os 

diferentes métodos de reumidificação realizados: A) sem reumidificação (controle); B) ácido acético 

a 1,0%; C) quitosana a 2,5%; D) quitosana 5,0%. Setas representam partículas de quitosana no 

interior dos túbulos dentinários; *representam fendas entre camada híbrida e dentina; RC: resina 

composta; CH: camada híbrida; D: dentina. 
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DISCUSSÃO: 

 A utilização de agentes reumidificantes em dentina desmineralizada busca melhorar as 

propriedades deste tecido frente ao procedimento restaurador. No presente estudo, a 

reumidificação da dentina com quitosana a 2,5% apresentou melhores resultados para 

resistência a união quando comparada à quitosana a 5,0%, ácido acético a 1,0% e ausência de 

reumidificação. Quanto à análise do padrão de fratura, houve predominância de fratura 

adesiva, tanto em dentina hígida quanto desmineralizada, para todos os métodos de 

reumidificação avaliados.  

 A quitosana é capaz de formar arranjos interfibrilares que reforçam a matriz de 

colágeno e, assim, atua preservando a integridade estrutural e melhorando as propriedades 

mecânicas (Daood et al., 2013; Fawzy et al., 2013; Kishen et al., 2016). Além disso, a 

quitosana é capaz de neutralizar as metaloproteinases da dentina (Persadmehr et al., 2014). A 

atuação das metaloproteinases sobre as fibrilas de colágeno expostas na união resina-dentina é 

atualmente reconhecida como um importante mecanismo de degradação dessas interfaces 

(Hebling et al., 2005). Tanto a degradação do colágeno quanto da resina aumenta a quantidade 

de água na interface adesiva, causando degradação e efeitos deletérios na longevidade da 

restauração (Breschi et al., 2008).  

 Por esse motivo, o colágeno modificado por quitosana pode ter uma característica 

benéfica para restaurações adesivas (Daood et al., 2013). Perchyonok et al. (2013) 

encontraram que a utilização da quitosana a 5,0% previamente ao procedimento restaurador 

resultou em maior força de adesão após 24 horas, quando comparado aos grupos em que 

utilizaram sistema adesivo convencional. No entanto, após 6 meses, a força de adesão foi 

semelhante para todos os grupos. 

Embora a quitosana apresente diversos efeitos benéficos à estrutura dental e interface 

adesiva, quando utilizada em altas concentrações, pode afetar a infiltração da resina e 

dificultar o processo de adesão (Daood et al., 2013). Sabe-se que para o sucesso de 

restaurações adesivas é necessário que os espaços interfibrilares estejam abertos, propiciando 

a penetração da resina por entre as fibrilas de colágeno da dentina intertubular e formação da 

camada híbrida (Gwinnett,1993; VanMeerbeek et al.,1993). Observando as imagens da MEV 

podemos verificar que a utilização de quitosana a 2,5% e a 5,0% como agente reumidificante 

da dentina não resultou em alterações morfológicas na interface adesiva, no entanto, gerou 

deposição de partículas no interior dos túbulos dentinários, e esta foi maior quando utilizou-se 

a quitosana a 5,0 %. Esta agregação de partículas de quitosana na matriz de colágeno, quando 
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em grande quantidade, oblitera os espaços interfibrilares e interfere no processo de adesão, 

reduzindo a força de união, o que justifica os menores valores de resistência adesiva quando 

utilizada a quitosana a 5,0%.  

 Neste sentido, estudos avaliaram o efeito da quitosana associada à riboflavina e 

encontraram que na proporção 1:4 houve estabilização da matriz colágena, com melhor 

penetração da resina e formação da camada híbrida (Daood et al., 2013), resultando em 

melhor resistência adesiva (Fawzy et al, 2013 ). No entanto, nas proporções 1:1 e 4:1, houve 

redução da força de adesão, decorrentes de menor infiltração de resina e alterações 

morfológicas na camada híbrida (Fawzy et al., 2013).  

Assim como a profundidade de infiltração da resina, a molhabilidade também possui 

um importante papel na qualidade e na durabilidade da interface resina-dentina. Ao avaliar o 

efeito da reumidificação da dentina com soluções de quitosana, Ururahy (2016) encontrou que 

a quitosana não influenciou na molhabilidade do substrato dentinário, o que reforça a ideia de 

que este biopolímero pode ser utilizado para restabelecer a reidratação da matriz colágena 

exposta, com a manutenção de uma superfície possivelmente mais hidrofílica após o 

condicionamento ácido, tornando-a mais favorável à adesão. Além disso, em ambiente ácido, 

a quitosana captura íons hidrogênio produzindo cargas positivas, o que resulta em uma 

capacidade bioadesiva frente às cargas negativas de substratos como o colágeno (Sezer et al., 

2008; Arnaud et al., 2010).  

A determinaração das alterações do conteúdo mineral, resultantes da desmineralização 

e remineralização nos tecidos dentais duros, é importante em vários estudos na odontologia, 

especialmente na área de cariologia (Arnaud et al., 2010). Estudos prévios encontraram que o 

tratamento com quitosana influencia o processo des-remineralização tanto em esmalte 

(Arnaud et al., 2010) quanto em dentina (Xu et al., 2011), no entanto, tem maior ação na 

inibição de perda mineral e menor efeito na reposição de minerais e, por esse motivo, 

apresentou melhores resultados quando realizado previamente aos desafios cariogênicos 

(Arnaud et al., 2010).   

Segundo Xu et al. (2011), as propriedades de superfície de dentina parcialmente 

desmineralizado não favorecem a nucleação de cristais.  No entanto, a quitosana aplicada 

sobre a dentina forma arranjo interfibrilares com a matriz de colágeno, resultando em uma 

superfície mais negativamente carregada e com menor energia livre, o que resulta na 

deposição de íon minerais sobre a superfície de dentina parcialmente desmineralizada. 

 Através da análise de EDS observou-se que a porcentagem de cálcio e fósforo presente 

na dentina hígida foi similar para todos os grupos, no entanto, os valores diferiram quando 
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comparados aos níveis de cálcio e fósforo em substrato desmineralizado reumidificado com 

ácido acético a 1,0% e quitosana a 2,5%, o que sugere que estes métodos de reumidificação 

da dentina foram mais eficazes em substrato desmineralizado. 

A remineralização do substrato desmineralizado é um fator importante ao se realizar o 

procedimento restaurador, já que este apresentou menores valores de resistência de união 

quando comparado ao substrato hígido. A dentina desmineralizada difere da dentina hígida 

em vários aspectos, como coloração, dureza, capacidade de remineralização e composição 

molecular (Ricci et al., 2014). É um tecido com menos minerais e maior porosidade e estas 

variações estruturais representam um desafio para adesão dos materiais restauradores 

(Sacramento et al., 2012).  

A utilização da quitosana associada à materiais dentários também tem sido estudada. 

A incorporação de quitosana ao cimento de ionômero de vidro (Abraham et al., 2014) e aos 

sistemas adesivos (Diolosà et al., 2014) tem mostrado resultados promissores na qualidade e 

durabilidade da interface adesiva. Quando adicionada a cimentos resinosos na concentração 

de 2,0 a 5,0%, a quitosana apresentou efeito antibacteriano, inibindo a colonização de 

Streptococcus mutans (Rajabnia et al., 2016). A utilização de quitosana em dentina 

desmineralizada também tem mostrado resultados favoráveis, como promover 

remineralização através da formação de uma camada de fosfato de cálcio na superfície (Xu 

et al., 2011; Del Carpio-Perochena et al., 2015), obtendo bons resultados quando utilizada 

como material para capeamento pulpar indireto (Chen et al., 2015).  

Diante dos resultados obtidos e considerando os benefícios da utilização da 

quitosana sobre a dentina relatados na literatura, pode-se concluir que a reumificação da 

dentina com quitosana a 2,5% proporcionou melhores condições para realização de 

restaurações adesivas, resultando em maior força de adesão.  
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CONCLUSÃO: 

  

 Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:  

1) O substrato desmineralizado apresentou menor resistência adesiva, quando 

comparado ao substrato hígido e a reumidificação da dentina com quitosana a 2,5% 

proporcionou maior resistência de união da interface adesiva; 

2)  A reumidificação da dentina desmineralizada com ácido acético a 1,0% e quitosana 

a 2,5% gerou alterações na composição química da dentina, apresentando maiores 

concentrações de cálcio e fósforo; 

3) A análise de MEV encontrou que a reumidificação da dentina com quitosana não 

gerou alterações morfológicas na interface adesiva. 
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