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RESUMO 

 

  

Brandão NL. Efeito de um inibidor de metaloproteinases de matriz – MMPs – na 
estabilidade da adesão entre sistemas adesivos e a dentina humana [dissertação]. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade de um inibidor de metaloproteinases 

de matriz (MMPs) na estabilidade da adesão entre sistemas adesivos e a dentina 

humana, apresentando a microscopia confocal a laser (MCL) como um novo método 

para a análise topográfica das interfaces de união. Vinte e quatro molares tiveram o 

esmalte oclusal removido e as superfícies de dentina lixadas com lixas de carbeto de 

silício 600 para padronização da smear layer. Dois sistemas adesivos foram 

avaliados: Adper Single Bond 2 – SB2 (convencional) e Clearfil SE Bond – CSE 

(autocondicionante). Foram produzidos quatro grupos (n= 6): C (controle): os 

adesivos foram aplicados de acordo com as recomendações dos fabricantes e Cx: 

após o condicionamento ácido (SB2) ou aplicação do primer autocondicionante 

(CSE) as superfícies de dentina foram tratadas com digluconato de clorexidina a 2% 

(Cx). Após a construção de um bloco de compósito de 5 mm de altura sobre as 

superfícies dentinárias, os dentes foram seccionados em dois eixos até a obtenção 

de palitos de dentina-compósito com ≈ 0,8 mm2 de seção transversal. Para a 

fotoativação dos sistemas adesivos e dos incrementos de compósito, foi utilizada 

uma irradiância de 650 mW/cm2 (Optilux 501, Demetron Inc., Danburry, USA), 

verificada com radiômetro (Modelo 100, Demetron Inc., Danburry, USA). Os palitos 

foram armazenados em água destilada a 37°C e submetidos a teste de resistência 

de união por ensaio de microtração - RT - (metade após 24h e a outra metade após 

6 meses). O tipo de falha foi avaliada em estereomicroscópio e por meio de MCL. Os 

dados de RT foram submetidos à análise de variância de três fatores (sistema 

adesivo x protocolo de aplicação da solução aquosa de digluconato de clorexidina x 

tempo de armazenagem) e ao teste de Tukey HSD ( = 5%). Os tipos de falha foram 

avaliados percentualmente. Tanto para o grupo C como para o tratado com Cx, o 

SB2 não apresentou redução significante da RT após 6 meses de imersão. 

Diferentemente, no grupo C, o CSE apresentou redução estatisticamente significante 

da RT após 6 meses de imersão. Por outro lado, no grupo tratado com Cx, o 

adesivo CSE apresentou comportamento semelhante ao SB2, ou seja, não houve 



  

diminuição da RT. Em relação ao tipo de falha da interface de união, com exceção 

do adesivo CSE no grupo tratado com digluconato de clorexidina, onde foi 

observado um percentual de 54,55% de falhas adesivas após 24h de imersão e 76% 

após 6 meses, nos demais grupos houve preponderância de falhas mistas na 

interface de união. Exceto o adesivo CSE aplicado em superfícies dentinárias 

tratadas com Cx, todos os demais grupos apresentaram um aumento percentual de 

falhas coesivas após 6 meses de imersão. A análise topográfica em MCL permitiu a 

observação de estruturas tipo cristas de galo (hackles) e linhas de arrasto. Com 

base nisso, concluiu-se que a aplicação de digluconato de clorexidina a 2% foi capaz 

de manter a estabilidade da resistência de união após 6 meses de imersão.  

 

Palavras-chave: adesão, sistemas adesivos, MMPs, clorexidina. 



  

ABSTRACT 

 

 

Brandão NL. Effect of a matrix metalloproteinases – MMPs – inhibitor on the stability 
of adhesion between adhesive systems and human dentin [dissertation]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012. 
 
This study aimed at evaluating the effectiveness of a matrix metalloproteinases 

(MMPs) inhibitor on the stability of the bonding between adhesive systems and 

human dentin, presenting laser confocal microscopy (LCM) as a new method for 

topographic analysis of bonding interfaces. Twenty-four molars had their occlusal 

enamel removed and the dentin surfaces polished with silicon sandpaper 600 to 

standardize the smear layer. Two adhesive systems were used: Adper Single Bond 2 

– SB2 (etch and rinsing) and Clearfil SE Bond – CSE (self-etching). Four groups 

were produced (n= 6): C (control): adhesives were applied according to 

manufacturer’s instructions; and Cx: after etch and rinse (SB2) or the application of 

the self-etching primer (CSE), the surfaces were treated with 2% chlorhexidine 

digluconate. A block of composite with 5 mm in height was built up on dentin surfaces 

and the teeth were sectioned in two axis to obtain composite-dentin sticks with ≈ 0.8 

mm2 of cross section. The adhesive systems and the resin composite were 

photoactivated using a irradiance of 650 mW/cm² (Optilux 501, Demetron Inc., 

Danburry, USA), checked by a radiometer (Model 100, Demetron Inc., Danburry, 

USA). Those sticks were stored in distilled water at 37°C and subjected to 

microtensile bond strength test - TBS - (half after 24h and half after 6 months). The 

failure mode was evaluated in a stereomicroscope and under a LCM. The TBS data 

were subjected to three-way ANOVA (adhesive system x application protocol of 

aqueous solution of chlorhexidine digluconate x storage period) and Tukey HSD  test 

( = 5%). The failure types were evaluated by percentage. For both groups (C and 

Cx), SB2 showed no significant reduction in TBS after 6 months of storage. On the 

contrary, in group C, CSE showed a statistically significant reduction of TBS after 6 

months of storage. Moreover, in the group treated with Cx, the CSE showed similar 

result to SB2, that is, no decrease in TBS after 6 months of storage. In relation of 

the bonding failure type, with exception of CSE adhesive system from Cx group, 

where was observed 54,55% of adhesive failures after 24h of storage and 76% after 

6 months of storage, in the remaining groups the mixed failures were predominant. 



  

Excepting CSE adhesive system applied on Cx treated dentin surfaces, all the other 

groups presented a percentage increase of cohesive failures after 6 months of 

storage. The LCM topographic analysis allowed the observation of structures like 

hackles marks and Wallner lines. Therefore, the application of 2% chlorhexidine 

digluconate was able to maintain the stability of bond strength after 6 months of 

storage in distilled water. 

 

Keywords: adhesion, adhesive systems, MMPs, chlorhexidine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A odontologia restauradora avançou muito nas últimas décadas graças à 

evolução da técnica de adesão à dentina. Entretanto, um dos grandes desafios 

ainda a ser superado é a confecção de restaurações que associem o aspecto 

estético a uma maior longevidade clínica, evitando o ciclo de substituição que 

normalmente leva a um desgaste adicional da estrutura dentária remanescente. A 

dentina é um compósito biológico constituído de 50% de fase mineral [cristais de 

hidroxiapatita – Ca10(PO4)6(OH)2], 30% de matéria orgânica (principalmente fibras 

colágenas tipo I e, em menor quantidade, fosfoproteínas, proteoglicanas, 

glicosaminoglicanas e proteínas morfogênicas do osso) e 20% de fluido dentinário.21 

Esta heterogeneidade, aliada a morfologia tubular, torna o protocolo adesivo à 

dentina extremamente crítico.  

Basicamente, o protocolo adesivo envolve o condicionamento ácido da 

dentina com gel de ácido fosfórico, a remoção parcial dos cristais de hidroxiapatita e 

a exposição de uma rede de fibras colágenas que é posteriormente impregnada 

pelos monômeros resinosos presentes no sistema adesivo. Finalmente, a 

polimerização in situ destes leva à formação da camada híbrida,25 uma estrutura 

ácido resistente responsável pela interação substrato dentário-material restaurador. 

No entanto, trabalhos publicados25,27 mostram que quando os monômeros adesivos 

não permeiam completamente toda a trama colágena exposta pelo condicionamento 

ácido, uma faixa desprotegida permanece na base da camada híbrida. Esta zona é 

extremamente suscetível à hidrólise, podendo levar à diminuição da resistência de 

união em função do tempo.16,39  

Além da degradação hidrolítica, outro aspecto que está relacionado a 

diminuição da eficiência da interface adesiva é a ação colagenolítica de enzimas 

endógenas, como as metaloproteinases de matriz – MMPs. As MMPs são 

endoproteases Ca e Zn dependentes, envolvidas no metabolismo fisiológico da 

matriz extracelular dos tecidos com base colagenosa.37 Na dentina humana, são 

encontradas MMP-8 (colagenase), MMP-2 e MMP-9 (gelatinases).33,23 Em função de 

serem hidrolases, estas enzimas têm sido associadas à degradação da matriz de 

colágeno desmineralizada em presença de umidade.28  
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As MMPs são secretadas pelos odontoblastos, permanecendo em forma 

latente, e precisam ser ativadas para iniciar o processo de degradação. Uma das 

formas de ativação é a diminuição do pH durante os processos cariosos.35 

Clinicamente, a hibridização da dentina também pode iniciar este processo.22,26 Uma 

vez que há a desnaturação das MMPs presentes na dentina superficial pelo ácido 

fosfórico, reduzindo a atividade gelatinolítica na dentina.28 A aplicação de sistemas 

adesivos que possuam pH entre 2,3 e 5 podem ativar as MMPs existentes na 

dentina mineralizada subjacente à condicionada,22 reativando o processo de 

degradação. Este processo também pode ser desencadeado por sistemas 

autocondicionantes com pH mais alto.26 

Considerando a influência das MMPs na degradação da interface de união e a 

impossibilidade clínica em coincidir a profundidade de difusão dos monômeros 

resinosos com a de desmineralização da dentina, trabalhos vêm sendo 

desenvolvidos na tentativa de estabelecer um protocolo que diminua ou iniba este 

mecanismo de degradação. Neste campo, estudos recentes têm avaliado o efeito da 

clorexidina, um antimicrobiano de amplo espectro, como inibidor de MMPs. As 

investigações têm focado na concentração, no tempo e na forma ideal de aplicação 

da clorexidina durante o procedimento adesivo.9,11,18,19,32,43 

Os estudos publicados utilizaram clorexidina em concentrações variando 

entre 0,2 a 2% e aplicada após o condicionamento ácido da dentina,2,8,19,32 e 

mostraram que as concentrações mínimas capazes de inibir a ação colagenolítica e 

gelatinolítica das MMPs foi de 0,02% para a MMP-8, 0,002% para a MMP-9 e 

0,0001% para a MMP-2.13 Em trabalho recente,42 digluconato de clorexidina a 20% 

foi incorporado a um adesivo autocondicionante produzindo adesivos com 0,05%, 

0,1%, 0,5% e 1% de clorexidina. Os resultados obtidos mostraram que, após um ano 

de imersão em solução salina, não houve redução da resistência de união em 

dentina com os adesivos com 0,1 e 1% de clorexidina. No entanto, ainda não há 

consenso na literatura quanto a efetividade da clorexidina em inibir efetivamente a 

ação das MMPs, principalmente em relação aos sistemas autocondicionantes.7,8,12 

Além disso, não há na literatura relatos quanto ao efeito da clorexidina sobre as 

MMPs, quando aplicada após o primer de sistemas autocondicionantes de dois 

passos. 

Alguns estudos que avaliam o efeito da clorexidina sobre a resistência de 

união, realizam a análise da interface de união por meio da microscopia eletrônica 
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de varredura,8,9 porém é um método que implica numa etapa de preparo dos 

espécimes que pode introduzir artefatos de imagem, prejudicando a avaliação. 

Nesse sentido a microscopia confocal a laser, apesar de ainda não haver relatos na 

literatura sobre essa utilização, mostra-se como uma boa opção, pois elimina a 

etapa de preparo dos espécimes e permite a captura de imagens tridimensionais 

que facilitam a análise topográfica da interface de união.  

Dado o exposto e diante das divergências ainda apresentadas na literatura, 

acreditou-se pertinente o desenvolvimento deste estudo no sentido de aprofundar a 

base de conhecimento sobre o efeito do digluconato de clorexidina na inibição das 

MMPs e a sua influência na resistência de união de adesivos convencionais e 

autocondicionantes aplicados na dentina humana. Introduzindo a microscopia 

confocal a laser como um novo método para análise topográfica das interfaces de 

união. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A execução de restaurações estéticas adesivas representa um grande desafio 

para a odontologia restauradora, visto que o procedimento adesivo ocorre, na maior 

parte dos casos, simultaneamente em esmalte e dentina, cujas composições são 

diferentes. A adesão ao esmalte não representou um problema devido ao elevado 

conteúdo mineral, porém para a dentina inúmeras dificuldades, relacionadas com a 

sua composição, tiveram que ser superadas para se alcançar o índice de sucesso 

atual. 

A dentina pode ser definida como um composto mineral complexo hidratado, 

apresentando 50% de conteúdo mineral, 30% de matéria orgânica e 20% de fluido 

dentinário. A parte mineral é encontrada nas dentinas peritubular e intertubular, a 

parte orgânica é representada por fibras colágenas tipo I, localizadas em sua maior 

parte na dentina intertubular,4 e o fluido está no interior dos túbulos dentinários.20,21 

O grande desafio para adesão à dentina se dá pela presença do fluido 

dentinário, e esse fato levou à evolução dos sistemas adesivos, que passaram a 

conter solventes para a remoção dessa umidade, bem como das técnicas de adesão 

a serem utilizadas. Hoje, já está comprovado que a técnica de adesão úmida leva a 

elevados valores de resistência de união à dentina.17,27 Nesta técnica, o substrato 

dentinário é condicionado com ácido, que remove a smear layer e desmineraliza a 

dentina peritubular, preferencialmente, e a intertubular, expondo as fibras colágenas, 

que devem ser permeadas pelos monômeros do sistema adesivo que devem ser 

polimerizados, formando a camada híbrida.25 Porém, durante a etapa de tratamento 

ácido há a remoção dos cristais de hidroxiapatita, que são substituídos por água,27 

essa condição apesar de num primeiro momento representar uma barreira para 

adesão, é necessária para evitar o colapso da rede de fibras colágenas, e assim 

manter os espaços disponíveis para a permeação subsequente dos monômeros 

resinosos.  

Entretanto, foi reportado que quando as profundidades de desmineralização e 

de infiltração de monômeros não coincidem, as fibras colágenas ficam expostas na 

base da camada híbrida, tornando-se mais suscetíveis à degradação por 

hidrólise.25,27 Esse fato é verdadeiro tanto para os sistemas adesivos convencionais, 

que apresentam o condicionamento ácido numa etapa separada, quanto para os 
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sistemas autocondicionantes, que mesmo com a habilidade de condicionar e infiltrar 

a dentina simultaneamente, o que teoricamente permite uma melhor infiltração dos 

monômeros resinosos nos espaços interfibrilares, ainda assim apresentam, na 

camada híbrida, os espaços entre as fibras preenchidos por água.30 A degradação 

das fibras colágenas resulta numa adesão menos estável e durável dos materiais 

restauradores, o que pode ser observado pela redução dos valores de resistência de 

união por ensaio de microtração, avaliada após longos períodos de imersão em 

água, podendo ser até 67% menor quando comparada com os valores obtidos para 

o período imediato.16,39  

Em relação a esse tema, foi proposto que a degradação das fibras colágenas 

desnudas presentes na base da camada híbrida, é mediada por enzimas endógenas 

com atividade colagenolítica, já que na presença de inibidores de enzimas 

proteolíticas, é observada a preservação da matriz de colágeno desmineralizada.28 

Essas enzimas são denominadas metaloproteinases de matriz – MMPs – e são 

responsáveis por processos fisiológicos como o desenvolvimento embrionário, 

morfogênese, reprodução, reabsorção e remodelação dos tecidos.24 

As MMPs são responsáveis pela degradação da matriz extracelular, durante a 

reabsorção dos tecidos dos vertebrados,24,35 na dentina participam da organização 

da matriz orgânica, removendo o colágeno tipo III da pré-dentina para permitir a 

mineralização do tecido,36 quando passam para o estado latente pela presença dos 

cristais de apatita.22 Essas enzimas são secretadas na forma latente, pró-MMPs, 

podendo ser ativadas por proteases, perturbações conformacionais, organomercúrio, 

como o APMA que é o ativador mais comumente usado nos estudos,34 entre outras 

formas.38 

As enzimas MMPs possuem um sítio pró-peptídeo, que contém cisteína, e um 

sítio catalítico, que possui uma estrutura adicional com íons zinco e cálcio, que estão 

associados à estabilidade e à atividade enzimática.24,38 Na forma latente a cisteína 

está ligada ao sítio ativo do zinco, sendo necessária em todas as formas de 

ativação, que a cisteína se dissocie do zinco, quando há a substituição por água, 

que é fundamental para a atividade catalítica dessas enzimas, uma vez que são 

hidrolases.38,41  

Na dentina humana, são encontradas as MMPs-2 (gelatinase A), -8 

(colagenase 2) e -9 (gelatinase B).23,24,33 Em situações de pH ácido, como processo 

de cárie e de hibridização da dentina, há a ativação dessas enzimas por ocorrer uma 
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alteração na conformação do sítio de cisteína,35 desbloqueando o sítio ativo do 

zinco. 

No procedimento adesivo, o condicionamento da dentina com ácido fosfórico 

a 37%, cujo pH é de 0,03,26 há a inativação da atividade proteolítica das MMPs,28 

porque ocorre a desnaturação dessas enzimas, porém a aplicação de sistemas 

adesivos convencionais, que possuam um pH entre 2,3 e 5,35 leva à reativação da 

atividade proteolítica por ativar as enzimas latentes da dentina mineralizada 

subjacente.22 A aplicação de um sistema adesivo como o Adper Single Bond 2, por 

exemplo, cujo pH é de 3,60, leva à uma atividade proteolítica que corresponde a 

126%, da atividade presente na dentina mineralizada.22 Um pH de 4,5 aumenta a 

atividade gelatinolítica das MMPs -2 e -9 em 4,3 e 18,5 vezes, respectivamente.35 No 

caso dos adesivos autocondicionantes, nos quais o processo de desmineralização 

da dentina é realizado por monômeros ácidos, que possuem pH entre 1,5 e 2,7,26 há 

a ativação das atividades proteolíticas sem a desnaturação das MMPs, o que ocorre 

com valor de pH próximo a 0.26 O primer do sistema adesivo Clearfil SE Bond, que 

possui um pH de 1,76,26 é capaz de aumentar a atividade proteolítica em 21,4 

unidades relativas de fluorescência por grama de pó de dentina mineralizada.26 

As MMPs podem ter a atividade suprimida por inibidores endógenos, como os 

inibidores de metaloproteinases de tecido (TIMPs) que são os principais reguladores 

das atividades dessas enzimas nos tecidos,24,38 por bifosfonatos (Zoledronato), 

classe de medicamentos utilizada para o tratamento de doenças que causam 

reabsorção óssea, por tetraciclina,34 e pela clorexidina,13 que é um antimicrobiano de 

amplo espectro e que por muito tempo foi usada como desinfetante de cavidade. 

O efeito inibitório da clorexidina depende da concentração usada, sendo 

capaz de suprimir a atividade das MMPs -2 e -9 com uma concentração de 0,03%, e 

da MMP-8 com 0,02 e 0,01%.13 Porém, a MMP-2 pode ser inibida já com uma 

concentração de 0,0001% e a MMP-9 com uma concentração de 0,002%.13 Em face 

desses achados diversos estudos têm sido realizados a fim de viabilizar a aplicação 

dessa solução na dentina, com o objetivo de preservar a adesão dos materiais 

restauradores.  

Os estudos têm mostrado que o uso de solução de clorexidina a 2%, é eficaz 

em preservar a resistência de união, a partir da inibição das MMPs, quando utilizada 

como um condicionante prévio à aplicação dos sistemas adesivos, convencionais e 
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autocondicionantes,2,3,5,9,11,18,19 inserida em condicionantes ácidos32 e em primers 

dos autocondicionantes de dois passos.42,43 

Em estudo desenvolvido por Castro et al.,11 foi avaliado o efeito da aplicação 

de uma solução de clorexidina a 2% antes do condicionamento ácido da dentina, 

após o condicionamento ácido mas antes da aplicação do sistema adesivo 

convencional e no caso do autocondicionante, quando aplicada antes do primer do 

sistema adesivo. Após avaliação da resistência de união por teste de microtração, 

não foi observada diferença entre os grupos avaliados considerando a aplicação da 

clorexidina. A avaliação das superfícies em microscopia eletrônica de varredura 

mostrou similaridade entre as superfícies condicionadas com ácido fosfórico e as 

que receberam tratamento prévio de clorexidina ao condicionamento ácido, sendo 

proposto pelos autores que este protocolo poderia anular o efeito da clorexidina 

sobre a superfície dentinária. E na avaliação das superfícies que receberam 

aplicação de clorexidina após o condicionamento ácido, foram observados debris, 

que segundo os autores poderiam evitar o procedimento de adesão à dentina, 

resultando em menores valores de resistência de união, apesar dessa proposição 

não ter sido comprovada pelos resultados encontrados no estudo. 

Com base nos achados do estudo de Castro et al.11muitos trabalhos têm sido 

desenvolvidos utilizando a aplicação da clorexidina após o condicionamento da 

superfície dentinária. Hebling et al.18 avaliaram a ultraestrutura da dentina humana 

quando aderida somente com sistema adesivo convencional (Single Bond) e em 

conjunto com o uso de uma solução de clorexidina a 2% por 30s, após o tratamento 

ácido da dentina, concluindo que a clorexidina quando aplicada como inibidor de 

MMP, impede a degradação in vivo das camadas híbridas. 

Desse modo Carrilho et al.9 avaliaram o efeito da inibição de protease na 

resistência de união após seis meses de imersão em saliva artificial com e sem 

inibidores de enzimas proteolíticas. E obtiveram como resultado que a solução de 

clorexidina a 2% aplicada por 60s, sobre a superfície dentinária, antes da aplicação 

do sistema adesivo Single Bond, não afetou a resistência de união do período 

imediato. Após seis meses de armazenamento observaram uma redução da 

resistência de união para o grupo controle de 45,3% e de 23,4% para o grupo da 

clorexidina. Os autores concluíram que o uso da clorexidina a 2% após o 

condicionamento ácido preserva a camada híbrida e a resistência de união, 

possivelmente pela inibição das MMPs. Em relação à distribuição de falhas, 
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observaram prevalência de falhas mistas no período imediato para os grupos 

controle e tratados com clorexidina. Já para o período de seis meses constataram 

um aumento significante de falhas na base da camada híbrida para o grupo controle, 

enquanto que para o grupo da clorexidina houve um aumento significante de falhas 

coesivas dentro da camada adesiva e do compósito, o que segundo os autores 

ocorreu devido à preservação das fibras colágenas. 

Do mesmo modo, estudos2,3 que utilizaram a aplicação da solução de 

clorexidina a 2% por 30s, após o condicionamento ácido da dentina, revelaram que 

não há diferença significante na resistência de união avaliada para o período 

imediato entre os grupos controle e o tratado com clorexidina. Nas avaliações após 

períodos mais longos como seis2 ou doze3 meses, foi detectada uma redução da 

degradação da camada híbrida pelo uso da clorexidina. No período imediato foram 

observadas somente falhas adesivas para os dois grupos, e nos períodos mais 

longos de imersão não foram vistas evidências de degradação da camada híbrida no 

grupo tratado com clorexidina. 

O estudo de Loguercio et al.19 observou que diferentes concentrações de 

clorexidina (0,002%, 0,02%, 0,2%, 2% e 4%) e diferentes tempos de aplicação (15s 

e 60s), utilizados antes da aplicação de dois sistemas adesivos convencionais 

(Adper Single Bond e Prime & Bond 2.1), foram eficazes em preservar a estabilidade 

da adesão à dentina, após seis meses de imersão em água. Os autores sugeriram 

que a clorexidina pode se ligar tão rapidamente às fibras colágenas que mesmo 

curtos períodos de tempo, como 15s, seriam suficientes para a interação da 

substância com as fibras colágenas, o que explica a falta de efeito significante na 

resistência de união pelo fator tempo de aplicação. 

Com o objetivo de evitar o acréscimo de mais uma etapa no procedimento de 

adesão à dentina, pela aplicação da clorexidina, alguns autores propuseram a 

incorporação da clorexidina no condicionante ácido32 e no primer de sistemas 

autocondicionantes.42,43 

Em estudo realizado por Stanislawczuk et al.32 que avaliou o efeito da 

clorexidina a 2% na resistência de união imediata e após seis meses, quando 

aplicada em solução aquosa ou associada ao ácido fosfórico, não foi observada 

nenhuma redução significante nos valores de resistência de união, após seis meses 

de imersão, dos sistemas adesivos usados (Adper Single Bond 2 e Prime & Bond 

NT), o que não aconteceu com os grupos controle. Os autores sugeriram que esse 
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achado reflete a preservação da matriz de colágeno da camada híbrida, 

principalmente da base, onde as fibras colágenas expostas são mais suscetíveis à 

degradação. Nenhuma falha coesiva em compósito foi vista no período imediato e 

após seis meses foi registrado baixo percentual de falhas coesivas em dentina. Em 

relação ao resultado obtido pela associação da clorexidina ao ácido, os autores 

inferiram que poderia haver um aumento do potencial de redução da atividade 

colagenolítica imposto pelo ácido fosfórico, conforme observado por Pashley e 

colaboradores.28 E sugeriram, também, que a clorexidina poderia se ligar em curto 

período de tempo, como 15s, às fibras colágenas expostas, sendo suficiente para 

prevenir a degradação da união, após imersão em água a longo prazo. 

A modificação de primer autocondicionante de dois passos (Clearfil SE Bond) 

pela adição de solução de digluconato de clorexidina, foi avaliada por Zhou et al. 

2009,42 que observaram que a resistência de união para o período de vinte e quatro 

horas não foi afetada pela clorexidina nas diferentes concentrações usadas (0,05%, 

0,1%, 0,5% e 1,0%), e para o período de doze meses, não foi detectada redução da 

resistência de união para as concentrações de 0,1%, 0,5% e 1,0%, porém a 

incidência de falhas adesivas e mistas aumentaram significativamente, o que indicou 

para os autores uma certa diminuição real da resistência de união. No período de 

vinte e quatro horas houve prevalência de falhas coesivas em compósito ou no 

adesivo, observadas para os grupos controle e experimental. A concentração de 

clorexidina a 0,05% não diferiu estatisticamente dos grupos controle. Com base 

nesse achado, os autores sugeriram que menores concentrações de clorexidina 

podem ser inibidas pela liberação de íons cálcio oriundos da dentina mineralizada 

subjacente, que são requeridos para a atividade catalítica das MMPs. Além disso, 

observaram que concentrações de clorexidina maiores ou iguais a 0,1%, quando 

incorporadas ao primer do Clearfil SE Bond, foram capazes de preservar a união à 

dentina por pelo menos doze meses. 

Já no trabalho de De Munck et al. 2009,12 que modificou o primer do sistema 

adesivo Clearfil SE Bond (autocondicionante de dois passos), pela adição de 

clorexidina a 0,05% (inibidor não específico de MMPs) e SB-3CT (inibidor específico 

de MMPs), foi observada uma diminuição significativa da resistência de união ao 

longo do tempo, não existindo diferença significante entre o grupo controle e o do 

adesivo modificado por inibidor de MMP, após doze meses de armazenamento em 

água. A análise de falha revelou um padrão misto com tendência a falhar mais na 
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interface ao longo do tempo. Os autores sugeriram que como a clorexidina não é 

removida após a aplicação, isso poderia resultar em maiores concentrações 

afetando a estabilidade da camada híbrida.  

A ação da clorexidina na preservação da adesão à dentina, pode ser 

explicada pela característica de substantividade, que é definida como uma 

associação prolongada entre um material e um substrato.14 Em trabalho 

desenvolvido por Carrilho et al.,10 foi demonstrado que a clorexidina a 0,2% em 

comparação com a de 2% apresenta alta capacidade de associação com a dentina 

parcialmente desmineralizada (97% e 54%, respectivamente), porém os autores 

sugerem que a aplicação de soluções de clorexidina mais concentradas podem ser 

favoráveis, devido à possibilidade da solução ser removida pela aplicação dos 

primers do sistema adesivo. 

Segundo Kim et al.44 a associação da clorexidina à dentina mineralizada 

acontece através da ligação eletrostática com grupos fosfatos da hidroxiapatita, 

enquanto que à dentina desmineralizada pode ocorrer por ligação eletrostática aos 

grupos carboxila, carregados negativamente, do colágeno e pela formação de 

pontes de hidrogênio com esses grupos carboxila. Considerando os valores do 

parâmetro de solubilidade de Hoy para forças de pontes de hidrogênio (δh) dos 

solventes utilizados nos sistemas adesivos (HEMA δh = 15,2 MPa1/2, etanol δh = 20 

MPa1/2 e água δh = 40 MPa1/2) e o da ligação da clorexidina ao colágeno da dentina 

desmineralizada (δh aproximadamente 20 MPa1/2), e que solventes com maiores 

valores de parâmetro de solubilidade de Hoy para forças de pontes de hidrogênio 

são capazes de deslocar a clorexidina da dentina desmineralizada, os autores 

esclarecem porque a solução deve ser utilizada sem enxague, como um inibidor de 

MMPs. 

A resistência de união tem sido avaliada por meio de teste de microtração, 

que foi proposto por Sano et al.,31 que observaram uma relação inversa entre 

resistência de união à tração e área de superfície aderida, ou seja, espécimes 

menores forneceram maiores valores de resistência de união comparados aos 

espécimes maiores, além de uma maior frequência de falhas adesivas. Este achado 

de acordo com a teoria de Griffith15 acontece porque espécimes maiores podem 

conter defeitos intrínsecos ou serem submetidos a elevados estresses na interface. 

A análise do tipo de falha da interface de união tem sido realizada através de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV).8,9 No entanto, as etapas de preparação 



20 
 

dos espécimes, onde é utilizado vácuo, pode introduzir artefatos de imagem que 

podem interferir na análise do tipo falha. Com o avanço tecnológico foi introduzido o 

microscópio confocal a laser, que apesar de não haver relatos na literatura quanto a 

sua utilização para avaliação da topografia da interface adesiva após ensaio de 

resistência de união, mostra-se como uma opção interessante, pois permite a 

captura de imagens tridimensionais facilitando a análise do tipo de falha, além de 

dispensar a etapa de preparo dos espécimes.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar a efetividade de um inibidor de metaloproteinases de matriz – MMPs – 

(digluconato de clorexidina a 2%) na estabilidade da adesão entre um adesivo 

convencional e um autocondicionante e a dentina humana. Para testar esta 

proposição foram estabelecidas as seguintes hipóteses nulas: 

 

H01: a aplicação do digluconato de clorexidina a 2% não afetará os valores iniciais de 

resistência de união. 

 

H02: a aplicação do digluconato de clorexidina a 2% irá manter a estabilidade da 

adesão após seis meses de imersão em água destilada. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Neste estudo foram utilizados dois sistemas adesivos (Figura 4.1) escolhidos 

em função de suas diferentes composições e protocolos de aplicação (Figura 4.2). O 

Clearfil SE Bond (CSE) é um sistema que apresenta um primer autocondicionante 

(modifica e incorpora a smear layer), apresenta etanol como solvente e possui 

partículas de carga nanométricas. O Adper Single Bond 2 (SB2) é um sistema que 

utiliza condicionamento ácido prévio da dentina (remove a smear layer), possui 

etanol como solvente e partículas de carga nanométricas, e apresenta o primer e o 

adesivo em um único frasco. 

 

 

 
 

Figura 4.1 – Sistemas adesivos utilizados no experimento.  
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Adesivo Composição Fabricante 

Clearfil SE Bond 

(CSE) 

Primer: 10-Metacriloiloxidecil 
dihidrogênio fosfato (10-MDP), 2-

hidroxietilmetacrilato (HEMA), dimetacrilatos 

hidrófilos, canforoquinona, aminas 

aromáticas, água. 

Adesivo: 10-Metacriloiloxidecil 
dihidrogênio fosfato (10-MDP), Bis-GMA, 2-

hidroxietilmetacrilato (HEMA), dimetacrilatos 

hidrófobos, fotoiniciador, aminas aromáticas, 

sílica coloidal. 

Kuraray 

Medical-Inc 

(Osaka, 

Japan) 

Adper Single Bond 2 

(SB2) 

Bis-GMA, 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA), 

Dimetacrilatos, etanol, água, fotoiniciador, 

metacrilato funcional copolímero do ácido 

poliacrílico, ácido itacônico, ácido 

polialcenóico, 10% (v/v) de partículas 

esferoidas de sílica de 0,05 m. 

3M ESPE (St. 

Paul, MN, 

USA) 

 
Figura 4.2 – Quadro de composição dos sistemas adesivos. 

 

 

Também foi utilizada solução aquosa de digluconato de clorexidina na 

concentração de 2% (Flor da Pele, Niterói, RJ, Brasil). 

 

 

4.1 Preparo das superfícies dentinárias 

 

 

Foram obtidos vinte e quatro molares humanos hígidos, livres de cárie, no 

banco de dentes da Faculdade de Odontologia da UFF (anexo A), concedidos 

mediante carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro (anexo B). Estes foram 

armazenados durante sete dias em solução aquosa de cloramina a 0,5% para 

desinfecção e mantidos em água destilada sob refrigeração até o momento da 

utilização. Os dentes foram presos pelas raízes com cera pegajosa, em dispositivo 

cilíndrico confeccionado para uso em cortadeira metalográfica (Isomet 1000, 

Buëhler, Lake Bluff, IL, USA), a fim de expor a camada superficial de dentina. Em 
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seguida, o esmalte periférico foi removido com uma ponta diamantada (3100, KG 

Sorensen, Curitiba, PR, Brasil) montada em uma turbina de alta rotação sob 

refrigeração (Figura 4.3). Após, os dentes foram analisados em estereomicroscópio 

(SZ40, Olympus, Tokyo, Japan), com aumento de 20X, para constatar a total 

remoção do esmalte. 

 

 

 

 
Figura 4.3 – Sequência de preparo das superfícies dentinárias: (A) - dente preso com cera pegajosa 

no dispositivo cilíndrico, (B) - posicionamento do conjunto dispositivo-dente na cortadeira 
metalográfica para remoção do esmalte oclusal, (C) - vista aproximada do dente sem 
esmalte oclusal, (D) - posicionamento da ponta diamantada e do dente para a remoção 
do esmalte periférico e (E) - vista aproximada do dente sem esmalte periférico. 

 

 

Com o objetivo de padronizar a smear layer, as superfícies dentinárias 

expostas foram lixadas com lixa de carbeto de silício grana 600 com 150 rotações 

por minuto (rpm) durante 30 segundos, sob refrigeração constante, em politriz (DPU 

10, Struers, Denmark) com polidor automático (PDM46, Struers, Denmark) (Figura 

4.4). Após o preparo das superfícies dentinárias, os dentes (unidades experimentais) 

foram divididos aleatoriamente em quatro grupos (n = 6), em função dos dois 

sistemas adesivos utilizados e dos dois tratamentos superficiais da dentina.  
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Figura 4.4 – Padronização da smear layer em politriz com lixa de carbeto de silício grana 600. 
 

 

4.2 Tratamento superficial da dentina 

 

 

Após a padronização da smear layer, as superfícies dentinárias foram 

submetidas aos seguintes tratamentos: 

 

Grupo I (controle - C): 

 Adper Single Bond 2 – Condicionamento ácido da dentina com ácido fosfórico a 

37% durante 15 segundos, lavagem por 20 segundos, secagem com papel 

absorvente para padronização do grau de umidade dentinária, aplicação de duas 

camadas consecutivas do adesivo, com auxílio de microescova e de modo ativo 

(esfregando), leve jato de ar durante 5 segundos para evaporação do solvente e 

fotoativação por 10 segundos com irradiância de 650 mW/cm2 (Optilux 501, 

Demetron Inc., Danburry, USA), monitorada com um radiômetro (Modelo 100, 

Demetron Inc., Danburry, USA). 

 Clearfil SE Bond – Aplicação de uma camada do SE Primer, com auxílio de 

microescova e de modo ativo, por 20 segundos, jato de ar até que a superfície de 

dentina se apresentasse sem excessos e com brilho, aplicação de uma camada de 

SE Bond, com auxílio de microescova e de modo ativo, jato de ar durante 5 

segundos e fotoativação por 10 segundos com irradiância de 650 mW/cm2 (Optilux 
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501, Demetron Inc., Danburry, USA), monitorada com um radiômetro (Modelo 100, 

Demetron Inc., Danburry, USA). 

 

 

Grupo II (Cx): 

 Adper Single Bond 2 – Condicionamento ácido da dentina com ácido fosfórico a 

37% durante 15 segundos, lavagem por 20 segundos, secagem com papel 

absorvente para padronização do grau de umidade dentinária, aplicação, com auxílio 

de microescova e de forma ativa, da solução aquosa de digluconato de clorexidina a 

2% por 30 segundos, remoção dos excessos com papel absorvente, aplicação de 

duas camadas consecutivas do adesivo, com auxílio de microescova e de modo 

ativo, leve jato de ar durante 5 segundos para evaporação do solvente e fotoativação 

por 10 segundos com irradiância de 650 mW/cm2 (Optilux 501, Demetron Inc., 

Danburry, USA), monitorada com um radiômetro (Modelo 100, Demetron Inc., 

Danburry, USA). 

 Clearfil SE Bond – Aplicação de uma camada do SE Primer, com auxílio de 

microescova e de modo ativo, por 20 segundos, jato de ar até que a superfície de 

dentina se apresentasse sem excessos e com brilho, aplicação, com auxílio de 

microescova e de forma ativa, da solução aquosa de digluconato de clorexidina a 

2% por 30 segundos, remoção dos excessos com papel absorvente, aplicação de 

uma camada de SE Bond, com auxílio de microescova e de modo ativo, jato de ar 

durante 5 segundos e fotoativação por 10 segundos com irradiância de 650 mW/cm2 

(Optilux 501, Demetron Inc., Danburry, USA), monitorada com um radiômetro 

(Modelo 100, Demetron Inc., Danburry, USA). 

 

Durante a aplicação dos jatos de ar, foi padronizada uma distância de 2,0 cm 

entre a ponta da seringa tríplice e a superfície dentinária, com o auxílio de um 

dispositivo de cera com uma altura de 2,0 cm (Figura 4.5), que tinha suas dimensões 

aferidas antes de cada procedimento, e era interposto entre a ponta da seringa 

tríplice e a superfície do dente (Figura 4.6). A fim de evitar variações na força de 

aplicação ativa dos adesivos e da solução aquosa de digluconato de clorexidina, 

toda a etapa de tratamento da superfície dentinária foi realizada pelo mesmo 

operador. As microescovas foram descartadas após cada uso, utilizando-se uma 
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para cada solução. As etapas de fotoativação foram realizadas com a ponta turbo 

(Optilux 501, Demetron Inc., Danburry, USA). 

 

 

 
 

Figura 4.5 – Dispositivo de cera com 2,0 cm utilizado na padronização do jato de ar. 
 

 

 
 

Figura 4.6 – Padronização da distância para aplicação do jato de ar, realizada pela interposição do 
dispositivo de cera entre a ponta da seringa tríplice e a superfície dentinária. 

 

 

4.3 Confecção dos blocos de compósito sobre as superfícies de dentina 

hibridizadas 

 

 

Após a fotoativação dos adesivos, um bloco de compósito fotoativável (Filtek 

Z250, cor A3, 3M-ESPE, St Paul, MN, USA) foi construído sobre as superfícies 
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dentinárias, em incrementos de aproximadamente 1 mm de espessura, até a 

confecção de um bloco de compósito com 5 mm de altura (Figura 4.7). Cada 

incremento foi fotoativado com a ponta turbo, com irradiância de 650 mW/cm2 por 40 

segundos (Optilux 501, Demetron Inc., Danburry, USA). Durante todo o processo de 

fotoativação, a irradiância do aparelho foi monitorada com um radiômetro (Modelo 

100, Demetron Inc., Danburry, USA). Após a confecção do bloco de compósito, os 

dentes restaurados foram armazenados em água destilada, em estufa bacteriológica 

(Q316B15, Quimis, Petrópolis, RJ, Brasil), a 37ºC por sete dias. 

 

 

 
 

Figura 4.7 – Dente restaurado com bloco de compósito de 5 mm de altura. As linhas pretas destacam 
os limites apical e coronário do compósito.  

 

 

4.4 Confecção dos espécimes para ensaio de microtração (RT) 

 

 

Após o período de armazenagem de sete dias, os dentes restaurados foram 

levados à cortadeira metalográfica (Isomet 1000, Buëhler, Lake Bluff, IL, USA) e, 

através de um dispositivo criado para este ensaio, foram seccionados serialmente, 

sob refrigeração, em dois planos perpendiculares à interface de união (Figura 4.8), a 

fim de obter várias barras de compósito-dentina em forma de tetrágono -“palito”- com 

aproximadamente 0,8 mm2 de seção transversal. De cada dente, foram utilizados 

aproximadamente 8 palitos obtidos da região central da dentina. Após o corte, todos 

os palitos foram avaliados em estereomicroscópio (SZ40, Olympus, Tokyo, Japan), 

com aumento de 20X, com o objetivo de descartar aqueles com defeitos estruturais 
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(trincas ou bolhas no compósito) (Figura 4.9). Após, os palitos obtidos de cada dente 

foram colocados individualmente em microtubos tipo Eppendorf de 1,5 ml e 

armazenados em água destilada, pH 7,0, em estufa bacteriológica (Q316B15, 

Quimis, Petrópolis, RJ, Brasil) a 37°C.  

 

 

 
 

Figura 4.8 – Sequência de posicionamento do dente restaurado para corte em dois planos 
perpendiculares à interface de união. (A) - o dente restaurado sendo cortado em um 
primeiro plano perpendicular à interface de união, (B) - aspecto do dente restaurado 
ao final do corte nesse primeiro plano, (C) - realização do corte do dente restaurado 
no segundo plano, (D) - aspecto final do dente restaurado, após realização dos cortes 
em dois planos perpendiculares à interface de união e (E) - posicionamento do 
conjunto dispositivo-dente restaurado, para obtenção das barras compósito-dentina.  

 

 

 
 

Figura 4.9 – Palitos descartados devido à presença de defeitos estruturais. Em A, a seta branca 
indica uma trinca próxima à interface de união. Em B, a seta preta indica uma bolha na 
região da interface de união.  
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4.5 Ensaio da resistência de união por microtração (RµT) 

 

 

A metade dos palitos de cada dente (aproximadamente 4 palitos) foi avaliada 

após o período de vinte e quatro horas (i) e a outra metade após seis meses (6) de 

imersão em água destilada. A água de imersão dos palitos que foram avaliados após 

seis meses foi trocada mensalmente e o seu pH avaliado a cada troca (pHmetro de 

bancada HI3220 e eletrodo de vidro HI 1131, Hanna Instruments, Woonsocket, RI, 

USA). Os palitos foram removidos dos microtubos tipo Eppendorf, lavados em água 

destilada e secos ao ar. Para evitar o ressecamento foram colocados papéis 

umedecidos sobre a interface de união até o momento do ensaio. A área de seção 

transversal (mm2) de todos os palitos, na região da interface de união, foi mensurada 

com um paquímetro digital (MPI/E-101, Mytutoyo, Tokyo, Japan) (Figura 4.10). Em 

seguida, os palitos foram fixados com adesivo à base de cianoacrilato (Loctite Super 

Bonder Pincel, Henkel Ltda, Itapevi, SP, Brasil) em garras para ensaio de 

microtração e submetidos a ensaio de resistência de união em uma máquina de 

ensaios mecânicos (DL 2000, EMIC, São José dos Pinhais, SP, Brasil) com célula 

de carga de 50 N e velocidade de deslocamento de 1,0 mm /min (Figura 4.11). Os 

valores de resistência de união (MPa) foram obtidos pela divisão da força máxima 

(N) pela área de seção transversal dos palitos (mm2). O valor da resistência de união 

de cada unidade experimental (dente) foi obtido através do cálculo da média dos 

valores dos 4 palitos utilizados para cada condição experimental. 
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Figura 4.10 – Posicionamento do paquímetro digital na região da interface de união do palito, para 
obtenção da área de seção transversal. 

 

 

 
 

Figura 4.11 – Sequência do ensaio de resistência de união por microtração em máquina de ensaios 
mecânicos. (A) - palito fixado na garra de microtração (a região da interface de união 
está no espaço livre entre as partes superior e inferior da garra), (B) - garra com o 
palito fixado, posicionada na máquina de ensaios mecânicos e (C) - aspecto do palito 
após ruptura. 

 

 

4.6 Análise do tipo de falha da interface de união 

 

 

Após a ruptura dos palitos, as duas superfícies rompidas foram analisadas em 

estereomicroscópio (SZ40, Olympus, Tokyo, Japan), com aumento de 40x, para 

avaliação do tipo de falha da interface de união, de acordo com o seguinte critério: 
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 Falha adesiva – superfície dentinária livre de compósito remanescente. 

 Falha coesiva – ruptura do espécime na dentina ou no compósito. 

 Falha mista – falha adesiva associada à perda de tecido dentinário ou à presença 

de compósito remanescente na superfície dentinária. 

 

 

4.7 Análise topográfica das falhas da interface de união através de microscopia 

confocal a laser 

 

 

Após a ruptura e classificação das falhas em estereomicroscópio (SZ40, 

Olympus, Tokyo, Japan), as partes dos palitos correspondentes à dentina, que 

representavam cada tipo de falha da interface, foram fixadas em cilindros de metal 

com adesivo à base de cianoacrilato (Loctite Super Bonder Pincel, Henkel Ltda, 

Itapevi, SP, Brasil), de modo a deixar a superfície rompida paralela à superfície do 

cilindro. Em seguida, as superfícies adesivas foram observadas em microscópio 

confocal a laser (LEXT OLS4000, Olympus, Tokyo, Japan) (Figura 4.12), com 

aumentos de 108 e 602x.  

 

 

 
 

Figura 4.12 – Microscópio Confocal a Laser LEXT OLS4000. 

 

 

 



33 
 

4.8 Análise estatística 

 

 

A análise estatística foi realizada com o software Statgraphics 5.1 

(Manugistics, Rockville, MD, USA). Os dados originais de RT foram submetidos à 

análise de variância de três fatores (sistema adesivo x protocolo de aplicação da 

solução aquosa de digluconato de clorexidina x tempo de armazenagem) e ao teste 

de Tukey HSD para contraste entre as médias. Os dados da distribuição de falhas 

da interface de união foram avaliados pela freqüência percentual. Toda a análise 

estatística foi realizada em um nível de confiança de 95% (α = 0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resistência de união (RT) 

 

 

A Tabela 5.1 mostra o resultado da análise de variância dos valores originais 

de resistência de união (MPa). Pelos valores de p pode-se observar que houve 

significância estatística para os fatores principais adesivo (F = 10,91 / p = 0,002) e 

tratamento da dentina (F = 18,24 / p = 0,0001). Por outro lado, não foi encontrada 

significância estatística para o fator principal tempo (F = 3,51 / p = 0,0683). 

Nenhuma das interações apresentou significância estatística (p > 0,05). 

 

 

Tabela 5.1 – Análise de variância dos valores originais de resistência de união. 
 

Fonte de variação G.L. Soma dos 

quadrados 

Quadrados 

médios 

F p 

Adesivo (A) 1 2448,3 2448,3 10,91 0,002* 

Tratamento da dentina (TD) 1 4094,18 4094,18 18,24 0,0001* 

Tempo (T) 1 788,096 788,096 3,51 0,0683 

Interações      

A x TD 1 168,481 168,481 0,75 0,3915 

A x T 1 474,903 474,903 2,12 0,1536 

TD x T 1 456,799 456,799 2,03 0,1615 

A x TD x T 1 65,7374 65,7374 0,29 0,5914 

Resíduo 40 8979,97 224,499   

Total 47 17476,5    

 
* -significante ao nível de 5% 

 

 

O resultado da comparação entre as médias de todos os grupos 

experimentais através do teste de Tukey é apresentado na Figura 5.1. Em relação 

ao adesivo SB2, pode-se inferir que, tanto para o grupo controle (C) como para o 
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tratado com digluconato de clorexidina (Cx), não houve redução significante dos 

valores de resistência de união após seis meses de imersão (i – 6). Diferentemente, 

no grupo controle (C), o adesivo CSE apresentou redução estatisticamente 

significante da resistência de união após seis meses de imersão (i – 6). Por outro 

lado, no grupo tratado com digluconato de clorexidina, o adesivo CSE apresentou 

comportamento semelhante ao SB2, ou seja, não houve diminuição da resistência 

de união após seis meses de imersão (i – 6). 

 

 

 
 
Figura 5.1 – Gráfico de barras dos valores médios de resistência de união dos grupos experimentais. 

Barras com letras idênticas são semelhantes estatisticamente (Tukey,  = 0,05). 

 

 

A Figura 5.2 mostra a comparação entre os valores médios de resistência de 

união (MPa) para o fator principal adesivo. Como não há sobreposição das barras do 

intervalo de Tukey, pode-se verificar que, globalmente, o adesivo CSE (54,7  19,0) 

apresentou melhor desempenho do que o SB2 (40,4  16,9). 
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Figura 5.2 – Gráfico de comparação entre as médias de resistência de união obtidas pelos adesivos. 

As barras verticais representam o intervalo do teste de Tukey ( = 0,05). 

 

 

A Figura 5.3 mostra a comparação entre os valores médios de resistência de 

união (MPa) para o fator principal tratamento da dentina. Como não há sobreposição 

das barras do intervalo de Tukey, pode-se verificar que, globalmente, a adesão no 

grupo C (56,8  20,7) foi superior àquela obtida nas superfícies dentinárias tratadas 

com digluconato de clorexidina – Cx (38,3  12,2). 
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Figura 5.3 – Gráfico de comparação entre as médias de resistência de união obtidas pelos 

tratamentos da dentina. As barras verticais representam o intervalo do teste de Tukey 

( = 0,05). 

 

 

A Figura 5.4 mostra a comparação entre os valores médios de resistência de 

união (MPa) para o fator principal tempo. Como há sobreposição das barras do 

intervalo de Tukey, pode-se constatar que não houve diferença estatística entre os 

valores de resistência de união obtidos após vinte quatro horas (51,6  22,4) e seis 

meses (43,5  14,8).  

 

 



38 
 

R
e

s
is

tê
n

c
ia

 a
d

e
s
iv

a
 (

M
P

a
)

24h 6m

39

42

45

48

51

54

57

 
 
Figura 5.4 – Gráfico de comparação entre as médias de resistência de união obtidas em função do 

tempo. As barras verticais representam o intervalo do teste de Tukey ( = 0,05). 
 

 

5.2 Distribuição de falhas da interface de união 

 

 

A tabela 5.2 apresenta a distribuição percentual das falhas ocorridas na 

interface de união. Com exceção do adesivo CSE no grupo tratado com digluconato 

de clorexidina, onde foi observado um percentual de 54,55% de falhas adesivas 

após vinte e quatro horas de imersão e 76% após seis meses, nos demais grupos 

houve preponderância de falhas mistas na interface de união. Exceto o adesivo CSE 

aplicado em superfícies dentinárias tratadas com digluconato de clorexidina, todos 

os demais grupos apresentaram um aumento percentual de falhas coesivas após 

seis meses de imersão. 
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Tabela 5.2 – Distribuição percentual (%) das falhas da interface de união. 
 

Grupo Adesiva Coesiva Mista 

SB2Ci  28,57 4,76 66,67 

SB2C6 26,09 21,74 52,17 

SB2Cxi 40,91 0 59,09 

SB2Cx6 27,27 4,55 68,18 

CSECi 44 12 44 

CSEC6 25,92 37,04 37,04 

CSECxi 54,55 0 45,45 

CSECx6 76 0 24 

 

 

5.3 Análise topográfica das interfaces de união 

 

 

As Figuras 5.5 a 5.17 mostram fotomicrografias representativas, obtidas em 

MCL, de diferentes tipos de falhas das interfaces de união após o ensaio de 

resistência de união. 
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Figura 5.5 – Falha coesiva em espécime do grupo SB2Ci. Na área em destaque, pode-se observar o 

aspecto amorfo do rompimento do espécime no corpo do compósito. 

 

 

 
 
Figura 5.6 – Falha adesiva em espécime do grupo SB2Ci. Vários túbulos dentinários obliterados por 

adesivo caracterizam a falha adesiva no topo da camada híbrida (área em destaque). 
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Figura 5.7 – Falha mista em espécime do grupo SB2Ci. A micrografia maior mostra que o espécime 

rompeu na interface adesiva e parcialmente no corpo do compósito. 

 

 

 
 
Figura 5.8 – Falha mista em espécime do grupo SB2C6. Na região adesiva da falha, pode ser 

observada uma pequena região de túbulos dentinários abertos (setas) e uma região 
maior com túbulos obliterados caracterizando o topo da camada híbrida (TCH). A área 
delimitada por asteriscos é sugestiva de uma linha de arrasto que pode ter produzido a 
falha catastrófica no corpo do compósito (C). 
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Figura 5.9 – Falha mista em espécime do grupo CSECi. Nesta falha, a imagem em destaque mostra 

estruturas tipo crista de galo (Hackles) direcionadas à região onde provavelmente a falha 
se iniciou (setas). 

 

 

 
 
Figura 5.10 – Falha coesiva em espécime do grupo CSECi. O aspecto amorfo da área em destaque 

caracteriza o rompimento do espécime no corpo do compósito. 
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Figura 5.11 – Falha adesiva em espécime do grupo SB2Cxi. As estrias características do lixamento 

realizado no preparo do espécime e a presença de uma área central com túbulos 
dentinários impregnados pelo sistema adesivo, sugerem que a falha ocorreu no topo da 
camada híbrida (TCH) e no topo da camada de adesivo (TCA). 

 

 

 
 
Figura 5.12 – Falha mista em espécime do grupo SB2Cxi. A área em destaque mostra que a parte 

adesiva da falha ocorreu no topo da camada híbrida (túbulos dentinários obliterados). 
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Figura 5.13 – Falha mista em espécime do grupo SB2Cx6. 

 

 

 
 
Figura 5.14 – Falha adesiva em espécime do grupo CSECxi. 
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Figura 5.15 – Falha mista em espécime do grupo CSECxi. 

 

 

 
 
Figura 5.16 – Falha adesiva em espécime do grupo CSECx6. A presença de estrias sugestivas do 

lixamento realizado no preparo do espécime, sugere que a falha ocorreu no topo da 
camada de adesivo. 
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Figura 5.17 – Falha mista em espécime do grupo CSECx6. A área em destaque mostra a presença 

de estruturas tipo crista de galo (Hackles), direcionadas à região onde provavelmente 
se iniciou a falha catastrófica no corpo do compósito (C). A área delimitada por 
asteriscos é sugestiva da presença de linhas de arrasto no topo da camada de adesivo 
(TCA). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Desde o trabalho pioneiro de Buonocore,6 onde foi observado que o 

condicionamento do esmalte com ácido fosfórico poderia aumentar a retenção de 

materiais restauradores acrílicos, inúmeros desenvolvimentos têm sido agregados 

ao protocolo adesivo no campo da Odontologia restauradora. No entanto, a despeito 

dos longos anos de desenvolvimento científico, a dentina é um substrato que ainda 

impõe limitações a técnica adesiva. O fenômeno adesivo neste substrato envolve 

inicialmente o condicionamento ácido com soluções aquosas de ácido fosfórico em 

concentrações entre 30 – 40%. Nesta etapa, o ácido na forma ionizada (PO4
- e 

H3O
+) quebra os cristais de hidroxiapatita dispersos na matriz proteica, criando uma 

rede de fibras colágenas que irá ser permeada pelos monômeros hidrófilos 

presentes na formulação dos sistemas adesivos.25 Apesar deste conceito estar 

consolidado na prática clínica, estudos recentes têm demonstrado que, aliada a 

criação da rede colágena, o condicionamento ácido da dentina pode levar à 

liberação de metaloproteinases de matriz (MMPs). 

As MMPs são enzimas endógenas que participam ativamente no processo de 

formação da dentina, removendo o colágeno tipo III da pré-dentina e permitindo a 

deposição de cristais de hidroxiapatita do tecido,36 quando passam a um estado 

latente.22 Em sua estrutura, possuem um sítio pró-peptídeo que contém cisteína e 

um sítio catalítico com íons zinco e cálcio, que estão associados à estabilidade e à 

atividade enzimática.24,38 Quando ativadas, apresentam atividade gelatinolítica 

(MMP-2 e -9) e colagenolítica (MMP-8).23,24,33 Durante o condicionamento ácido, e 

condições que levem à queda de pH local, podem ocorrer alterações no sítio da 

cisteína e consequente desbloqueio do sítio catalítico do Zn.35 Este processo pode 

iniciar a degradação da trama colágena subsuperficial à camada híbrida e não 

impregnada pelos monômeros adesivos. 

Em função deste efeito deletério na interface adesiva, trabalhos recentes têm 

apresentado resultados sobre o efeito do digluconato de clorexidina na inibição da 

ação colagenolítica das MMPs.2,3,9,18,19,32,43 A clorexidina é um antimicrobiano de 

largo espectro utilizado na limpeza de cavidades. Segundo Castro et al.11 

propriedades como a presença de cátions, a possível interação com grupos fosfatos 

e a ação de aumentar a energia de superfície de esmalte e dentina poderia 
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aumentar a molhabilidade dos primers hidrófilos presentes na composição dos 

sistemas adesivos, facilitando a difusão através da rede colágena exposta pelo 

condicionamento ácido. É razoável supor que este mecanismo possa inibir o efeito 

hidrolítico e colagenolítico das MMPs. 

Baseado nestes aspectos, o presente estudo foi desenvolvido no sentido de 

avaliar a influência da aplicação do digluconato de clorexidina, um inibidor não 

específico de MMPs, na resistência de união de dois adesivos dentinários aplicados 

à dentina humana. De acordo com a teoria de Griffith,15 espécimes com dimensões 

aumentadas apresentam defeitos intrínsecos que podem criar tensões na interface 

adesiva, interferindo nos valores de resistência de união obtidos. Em função disto, 

no presente estudo, foi utilizado o teste de microtração na avaliação da resistência 

de união. A área de adesão reduzida utilizada neste ensaio mecânico permite 

primeiro que a variabilidade do substrato tenha menor influência nos valores obtidos, 

produzindo resultados mais representativos e com maiores valores absolutos.31 

Segundo, permite a redução das tensões introduzidas durante o preparo dos 

espécimes, aspecto que também pode interferir nos resultados obtidos.31A análise 

do tipo de falha foi realizada por MCL. Este método, ainda não utilizado na avaliação 

topográfica da interface adesiva após o ensaio de resistência de união, não 

necessita de qualquer tipo de preparo dos espécimes (metalização, por exemplo), 

aspecto que pode reduzir ou evitar a introdução de artefatos nas fotomicrografias 

obtidas. Além disso, o equipamento permite a obtenção de imagens tridimensionais, 

o que aumenta o potencial de interpretação e a análise do tipo de falha ocorrida na 

interface adesiva.  

Com base na Figura 5.1, pode-se constatar que os grupos iniciais (ensaiados 

após 24h de imersão), nos quais foi aplicado digluconato de clorexidina, 

apresentaram valores iniciais de resistência de união inferiores aos dos grupos 

controle. Este achado discorda de outros da literatura,2,3,9,19,32 nos quais não houve 

diferença nos valores iniciais de resistência de união entre os grupos sem e com a 

aplicação da clorexidina e conduz a rejeição da primeira hipótese de nulidade 

estabelecida para o presente estudo. No entanto, os resultados de Castro et al.11 

podem ser usados como explicação para o presente resultado. Estes autores 

mostraram, através de microscopia eletrônica de varredura - MEV, que a aplicação 

de digluconato de clorexidina após o condicionamento ácido produziu uma maior 

quantidade de debris sobre superfícies de dentina. Os autores especularam que este 
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fenômeno poderia reduzir a molhabilidade do sistema adesivo e conduzir a menores 

valores de resistência de união. Então, é razoável defender que este mecanismo 

possa ter ocorrido nos grupos nos quais a clorexidina foi aplicada no presente 

estudo, diminuindo os valores iniciais de resistência de união. No sentido de 

clarificar se vícios de metodologia poderiam ter influenciado este resultado, foi feita 

análise de correlação entre os pares de valores de resistência de união 

apresentados pelos adesivos SB2 e CSE (Figura 6.1). O resultado mostrou forte 

correlação positiva (R2 = 0,90), o que mostra linearidade nos valores de resistência 

obtidos, em outras palavras, reprodutibilidade metodológica. 

 

 

 

 
Figura 6.1 – Gráfico de correlação entre os valores de resistência de união (SB2 vs. CSE). 

 

 

Tanto para o adesivo SB2 como para o CSE, a aplicação da clorexidina foi 

eficiente em manter os valores de resistência de união após seis meses de imersão. 

Baseado nisto, a segunda hipótese nula de que nos grupos tratados com clorexidina 

não haveria diferença entre os valores de resistência de união obtidos após vinte e 

quatro horas e seis meses de imersão foi aceita. Este resultado está em acordo com 

trabalhos previamente publicados.2,3,9,19,32,42 Analisando a estabilidade de união do 

sistema SB2, Stanislawczuk et al.32 verificaram que a aplicação de digluconato de 

clorexidina a 2%, após o condicionamento ácido ou misturada ao ácido fosfórico a 

37%, manteve a estabilidade da resistência de união após seis meses de imersão. 
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Segundo os autores, a mistura do digluconato de clorexidina ao condicionador ácido 

seria uma alternativa de simplificação do protocolo adesivo. Carrilho et al.9 

mostraram in vitro que a aplicação de digluconato de clorexidina a 2% manteve a 

estabilidade da camada híbrida produzida pelo adesivo SB2 após 6 meses de 

imersão e defenderam que este efeito seria devido à inibição das MMPs. Loguercio 

et al.19 também demonstraram que a aplicação de digluconato de clorexidina a 2%, 

após o condicionamento ácido, foi capaz de preservar a estabilidade da adesão do 

SB2 após seis meses. Os autores também demonstraram que o tempo de aplicação 

de 15s foi suficiente para este efeito. Segundo os autores este comportamento está 

relacionado à alta substantividade da clorexidina. Avaliando o efeito da incorporação 

do digluconato de clorexidina na formulação do adesivo CSE, Zhou et al 200942 

demonstraram que concentrações entre 0,1 e 1% mantiveram a estabilidade da 

adesão pelo período de um ano e defenderam que mesmo em baixas concentrações 

a clorexidina manteria a capacidade de inibição das MMPs. 

O efeito da preservação da estabilidade de união produzido pelo digluconato 

de clorexidina observada nos estudos citados e no presente pode ser defendida com 

base na substantividade, propriedade que caracteriza a associação prolongada entre 

um material e um substrato. Do ponto de vista biológico, essa associação pode ter 

papel fundamental, pois a liberação da substância em forma biologicamente ativa e 

em doses efetivas irá aumentar seu efeito por períodos prolongados.14 Em estudo 

recente, a substantividade da clorexidina foi avaliada em dentina mineralizada e 

desmineralizada.10 Neste estudo, foi observado que após 1344h de incubação, 

espécimes de dentina tratados com clorexidina a 2% apresentaram as seguintes 

concentrações residuais: hidroxiapatita 49%; dentina mineralizada 68% dentina 

parcialmente desmineralizada 54% e dentina totalmente desmineralizada 83%. 

Neste mesmo trabalho, foi encontrada maior substantividade para a clorexidina a 

0,2%. No entanto, segundo os autores, devido à possibilidade do excesso de 

clorexidina poder ser removido durante a aplicação dos primers hidrófilos presentes 

na formulação dos sistemas adesivos, a saturação da dentina com soluções mais 

concentradas de clorexidina poderia ser clinicamente benéfica. 

O fato de no grupo controle (sem aplicação de clorexidina) o adesivo CSE ter 

apresentado redução significante do valor de resistência de união após seis meses 

de imersão reforça o papel positivo da clorexidina na estabilidade da interface de 

união. Por outro lado, o mesmo efeito não foi apresentado pelo adesivo SB2. No 
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entanto, seria coerente considerar a diferença (11%) entre os valores numéricos 

apresentados pelo SB2 após vinte e quatro horas (50,6  18,0 MPa) e seis meses de 

imersão (45,0  19,1 MPa) como uma tendência à diminuição da estabilidade da 

resistência de união em função do tempo. 

Analisando individualmente o comportamento dos sistemas adesivos, pode-se 

constatar que o CSE apresentou desempenho superior ao SB2 (Figura 5.2). No 

entanto, da análise da Figura 5.1 pode se inferir que este resultado foi influenciado 

pelo valor inicial de resistência de união do grupo controle. O CSE é um sistema 

autocondicionante de baixo pH (1,76)26 que desmineraliza e infiltra a dentina 

simultaneamente e que apresenta o monômero 10-MDP em sua composição. Este 

monômero, um éster do ácido fosfórico, possui a capacidade de formar quelatos 

com os íons Ca++ da hidroxiapatita residual existente ao redor das fibras colágenas, 

aumentando a estabilidade da interface adesiva.1,29,40 Além disso, a presença de 

dois grupos –OH na sua extremidade aumenta a capacidade de estabelecer pontes 

de hidrogênio com a água, facilitando o molhamento do substrato dentinário. Estes 

aspectos podem ter influenciado o valor de resistência de união alcançado no grupo 

controle imediato. 

Na análise dos resultados apresentados na Tabela 5.2, não foi possível 

estabelecer uma correlação entre os tipos de falha e os valores de resistência de 

união. Apesar de não haver um consenso na literatura em relação a este tipo de 

análise, este resultado conflita com parte dos trabalhos previamente 

publicados.9,32,42 No entanto, é fato que no presente estudo, a avaliação da 

topografia das falhas após o ensaio de resistência de união foi realizado através de 

microscopia confocal a laser – MCL e não utilizando microscopia eletrônica de 

varredura – MEV, o que, por si, torna difícil comparações. Além disso, a análise em 

MCL confirmou a caracterização das falhas realizada em estereomicroscópio. Este 

resultado suscita mais investigações utilizando esta nova técnica de microscopia. 

Por outro lado, as características apresentadas nas fotomicrografias (Figuras 5.5 a 

5.17) deixam claro que o MCL pode ser considerado como um potente equipamento 

para este tipo de análise. As características das Figuras 5.8, 5.9 e 5.17, onde são 

observados detalhes como cristas de galo (hackles) e linhas de arrasto, permitem a 

caracterização fractográfica da fratura. Este potencial deve ser explorado em 

investigações futuras. 
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Sumarizando, os resultados do presente estudo mostraram que a aplicação 

do digluconato de clorexidina a 2%, após o condicionamento ácido, foi eficiente em 

preservar a adesão dos sistemas adesivos avaliados, corroborando com outros 

trabalhos publicados na literatura. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados levaram à rejeição da primeira hipótese nula do estudo e à 

aceitação da segunda hipótese. Com base nisso, concluiu-se que a aplicação de 

digluconato de clorexidina a 2% após o condicionamento ácido da dentina e após o 

primer do sistema autocondicionante foi capaz de manter a estabilidade da 

resistência de união após seis meses de imersão. 
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 ANEXO A – Declaração do Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal Fluminense 
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ANEXO B – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – 

Hospital Universitário Antônio Pedro 
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