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RESUMO 

 

Barbosa, JSV. Análise da citotoxicidade, do efeito anticárie e da degradação por 
colagenase de sistemas adesivos experimentais contendo 
dialdeídocarboximetilcelulose [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a citotoxicidade, o efeito anticárie, e a 

resistência a degradação da dentina por colagenases quando diferentes 

concentrações de Dialdeídocarboximetilcelulose (DCMC) foram incorporadas ao 

primer de um sistema adesivo experimental de 3 passos:  sem DCMC, 1%, 2,5% e 5% 

de DCMC (grupos: Controle, DCMC1%, DCMC2,5% e DCMC5%, respectivamente). 

O grau de conversão (GC%) dos sistemas adesivos (n=5) foi avaliado através de 

espectroscopia FT-IR, utilizando a técnica de reflectância total atenuada. A 

citotoxicidade foi avaliada através de testes multiparamétricos (n=3) como o XTT, que 

avaliou a atividade mitocondrial, Vermelho Neutro para avaliar a viabilidade celular e 

Cristal Violeta para avaliar a densidade celular. Para avaliação do efeito anticárie, a 

resistência a desmineralização da dentina (n=5) nas margens das restaurações foi 

avaliada através da microdureza Knoop (50 g, 10 s) antes e após exposição ao 

biofilme de S. mutans. A avaliação do potencial de prevenção da degradação por 

colagenases proporcionado pelos sistemas adesivos com DCMC foi realizada por 

espectroscopia FT-IR. Os dados foram submetidos a análise estatística apropriada. 

(α=0,05). O GC% foi semelhante para todos os grupos, não sendo afetado pela 

inserção de DCMC. Quanto a citotoxicidade, os grupos com DCMC não diferiram do 

grupo Controle (sem DCMC) e do sistema adesivo comercial, usado para comparação. 

Entretanto, todos os sistemas adesivos (comercial, com e sem DCMC) se mostraram 

citotóxicos, apresentando baixos níveis de viabilidade celular em todos os três testes.  

Os sistemas adesivos com DCMC não apresentaram um efeito anticárie, não tendo 

sido capazes de prevernir a perda de dureza da dentina nas margens das 

restaurações e não diferindo do grupo controle em nenhuma distância avaliada. Os 

resultados mostraram ainda que a presença de DCMC no primer preveniu a 

degradação por colagenase após 15 dias de imersão, enquanto o colágeno foi 

totalmente degradado no grupo Controle-Dentina, que não tinha recebido nenhum 

tratamento. Pode-se concluir que a adição de DCMC em diferentes concentrações ao 



 
 

primer não prejudicou o GC% dos sistemas adesivos e não afetou a citotoxicidade do 

material; e que os sistemas adesivos com DCMC aumentaram a resistência do 

colágeno dentinário a degradação por colagenases. Entretanto, o DCMC incorporado 

ao primer não foi capaz de proporcionar um efeito anticárie.  

 

Palavras chaves: Adesão, Colágeno, Dialdeídocarboximetilcelulose, ligação cruzada, 

Citotoxicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Barbosa, JSV. Analysis of Citotoxicity, anti-caries effect and colagenase degration of 
experimental adhesive systems containing dialdehydecarboxymethylcellulose. 
[dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 
2021. 
 

           The aim of this study was to evaluate the cytotoxicity, the anti-caries effect and 

the resistance to dentin degradation by colagenases when different concetrations of 

Dialdehyde carboxymethylcellulose (DCMC) were incorporated into the primer of an 

experimental 3-step adhesive system: Without DCMC, 1%, 2,5% and 5% DCMC 

(groups: Control, DCMC 1%, DCMC 2,5% and DCMC 5%, respectively). The degree 

of conversion (DC%) of the adhesive systems (n=5) was evaluated using FT-IR 

spectroscopy, using the attenuated total reflectance techique. Cytotoxicity was 

evaluated using multiparametric tests (n = 3), XTT, which evaluated mitochondrial 

activity, Neutral Red to assess cell viability and Cristal Violet to assess cell density. To 

evaluate the anti-caries effect, the dentin demineralization resistance (n = 5) at the 

edges of the restorations was assessed using Knoop microhardness (50 g, 10 s) before 

and after exposure to the S. mutans biofilm. The evaluation of the potential for 

preventing collagenase degradation provided by DCMC adhesive systems was 

performed by FT-IR spectroscopy. The data were discovered an appropriate statistical 

analysis. (α = 0.05). The DC% was similar for all groups, not being affected by the 

insertion of DCMC. As for cytotoxicity, the groups with DCMC did not differ from the 

Control group (without DCMC) and the commercial adhesive system, used for 

comparison. However, all adhesive systems (with and without DCMC) were cytotoxic, 

low levels of cell viability in all three tests. The adhesive systems with DCMC did not 

have an anti-caries effect, having not been able to prevent the loss of microhardness 

dentin at the margins of the restorations and not differing from the control group in any 

evaluated distance. The results also showed that the presence of DCMC in the primer 

altered the mechanical properties of the dentin collagen, preventing collagenase 

degradation after 15 days of immersion, while the collagen was totally degraded in the 

Dentin-Control group, who had not received any treatment. It can be concluded that 

the addition of DCMC in different concentrations to the primer did not jeopardized the 

DC% of the adhesive systems and did not affect the cytotoxicity of the material; and 

that adhesive systems with DCMC were effective as a crosslinking agent, increasing 



 
 

the resistance of dentin collagen to degradation by collagenases. However, the DCMC 

incorporated in the primer was not able to provide an anti-caries effect. 

 

Keywords: Adhesion, Collagen, dialdehyde carboxymethylcellulose, cross linker, 

Citotoxicity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos grandes desafios da odontologia hoje em dia é a longevidade da 

adesão de restaurações em resina composta aos tecidos dentais, principalmente em 

relação a  adesão à dentina, devido  às  suas características  intrínsecas  e  

morfológicas.1 Esta adesão depende da infiltração  e  interpenetração  de  monômeros  

hidrofílicos  na rede de  fibras  de  colágeno  expostas  pelo  condicionamento  ácido  

e  da  polimerização  adequada  do  adesivo,  para que ocorra a formação da camada 

híbrida, descrita por Nakabayashi  et  al.2 

Entretanto, estudos mostram que essa interface ainda é considerada o ponto 

fraco das restaurações em compósito.3,4 Um dos motivos é a existência de uma 

camada de colágeno não impregnada pelo adesivo na base da camada híbrida.5,6,7 

Essa camada é extremamente susceptível à degradação, podendo levar a falhas na 

interface dentina-restauração, como a nanoinfiltração, a microinfiltração bacteriana e 

cárie recorrente, ocasionando o insucesso das restaurações8,9,10. 

Estudos têm relatado a busca por novos materiais para diminuir a degradação 

da interface adesiva e aumentar a durabilidade da adesão aos tecidos 

dentais.11,12,14,15,16 Dentre esses materiais, pode-se citar os agentes de ligações 

cruzadas como uma alternativa interessante, já que podem estabelecer ligações 

químicas com o colágeno, aumentando as ligações inter e intramolecular das fibras 

colágenas11,12,13. Vários agentes sintéticos como o glutaraldeído e cabodiimidas, ou 

agentes naturais como Genipin, proantocianidina e quitosana podem induzir a 

formação de ligações cruzadas para melhorar a estabilidade mecânica e reduzir a taxa 

de biodegradação do colágeno14,15,16. Além de melhorarem a interface adesiva, alguns 

destes agentes também apresentam vantagens em relação a prevenção de cárie, 

diminuindo a microinfiltração bacteriana e diminuindo o índice de cáries 

recorrentes12,17 . Neste contexto, as proantocianidinas além de serem ótimos agentes 

de ligações cruzadas, também apresentam efeito antimicrobiano, auxiliando na 

prevenção da cárie dentária, controlando ou tratando lesões cariosas12,17,18. 

O glutaraldeído é comumente testado como agente de ligação cruzada de 

colágeno.14 Entretanto, a aplicação deste composto tem sido limitada devido as suas 
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desvantagens, como a alta toxicicidade e baixa biocompatibilidade, além de 

apresentar uma taxa lenta de indução de ligações cruzadas.14,19 Com o objetivo de 

superar essas desvantagens, um agente de ligação cruzada com baixa toxicidade, 

boa biocompatibilidade e ligações estáveis ainda é requerido.  

Relatos na literatura mostram que os polissacarídeos são materiais que 

apresentam habilidade na promoção de ligações cruzadas no colágeno do tecido 

original.20,21 Dessa forma, podem ser utilizados para fixação tecidual e apresentam 

eficiência na implantação de novos tecidos20,21. Porém, em sua forma natural eles não 

são capazes de promover essas ligações cruzadas, além de apresentarem baixas 

propriedades mecânicas. Assim, é necessário realizar modificações químicas nestes 

polissacarídeos, como a introdução de grupos aldeídos através de uma oxidação,20,21 

onde estes podem reagir com as aminas livres do tecido22,23. 

 A Carboximetilcelulose (CMC) é um polissacarídeo biodegradável e não-tóxico 

derivado da celulose, que é utilizado em vários setores (alimentício, farmacêutico, 

têxtil e cosmético). Já é sabido que sua forma oxidada, o 

dialdeídocarboximetilcelulose (DCMC), é um efetivo agente de ligações cruzadas, que 

aumenta a resistência contra degradação enzimática e apresenta alta 

citocompatibilidade em fibroblastos de ratos (L929) e em aortas de porco23,24,25. Um 

estudo prévio avaliou a efetividade do DCMC quando aplicado como pré-tratamento 

dentinário ou incorporado a um sistema adesivo e sua efetividade na durabilidade da 

união à dentina e na formação de ligações cruzadas do colágeno dentinário, 

mostrando resultados promissores.26  Neste estudo, o DCMC foi testado pela primeira 

vez como um agente de ligações cruzadas no colágeno dentinário, a fim de confirmar 

a ação do DCMC na dentina. Foi verificado que os grupos com maior concentração 

de DCMC (2,5% e 5%) apresentaram menor degradação do colágeno dentinário 

(menor concentração de hidroxiprolina no meio) do que os grupos sem DCMC e com 

DCMC a 1%, podendo afirmar que o DCMC aumenta a resistência a degradação do 

colágeno dentinário.  No entanto, não existem relatos na literatura sobre o efeito 

citotóxico do DCMC incorporado em materiais odontológicos e se, incorporado ao 

primer do sistema adesivo, o DCMC consegue prevenir a degradação do colágeno 

pelas colagenases. Busca-se ainda verificar se o aumento das ligações cruzadas pode 

ter algum efeito protetor contra a desmineralização da dentina quando exposto ao 

biofilme cariogênico.  
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a citotoxicidade de sistemas adesivos 

experimentais contendo diferentes concentrações de DCMC (0, 1%, 2,5% e 5%), bem 

como avaliar se estes sistemas adesivos apresentam efeito anticárie e se atua como 

agente de ligação cruzada no colágeno dentinário, prevenindo a degradação por 

colagenase. 

As hipóteses testadas foram que a inserção de DCMC em diferentes 

concentrações no primer do sistema adesivo experimental: 

1. Mantém inalterado o grau de conversão do sistema adesivo; 

2. Proporciona citotoxicidade semelhante ao grupo sem DCMC e ao sistema 

adesivo comercial 

3. Promove um efeito anticárie, prevenindo a desmineralização da dentina na 

margem da restauração, quando submetida ao biofilme cariogênico.  

4. Apresenta efeito inibidor da degradação do colágeno da interface adesiva 

por colagenases. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Síntese do dialdeídocarboximetilcelulose (DCMC) 

O DCMC foi preparado como previamente descrito27. A Carboximetilcelulose 

(CMC), com viscosidade 2%, passou por um processo de oxidação com Periodato de 

Sódio, transformando-se em Dialdeídocarboximetilcelulose (DCMC) (Figura 1). Para 

isto foi utilizado 2,0 g de CMC dissolvido em 100 ml de água deionizada. Esta mistura 

foi agitada por 6 horas, até obter uma solução clara. 1,1g de Periodato de Sódio foi 

dissolvido em 10ml de água destilada afim de obter uma solução com concentração 

de 0,11g/ml. Sob agitação, 10 ml da solução de Periodato de Sódio (NaIO4) foi 

adicionada à solução de CMC. A mistura foi agitada em temperatura ambiente, com 

ausência de luz, por 24 horas. O pH foi ajustado adicionando ácido sulfúrico até que 

fosse obtido pH 3 e ao final foi adicionado etanol para que o DCMC precipitasse. Após 

isto, o produto oxidado final foi obtido em forma de pó seco após filtração, purificação 

e liofilização. O DCMC foi utilizado com grau de oxidação de 40%, já que, 

anteriormente, mostrou capacidade de formação de ligações cruzadas comparáveis 

com o Glutaraldeído.20 

Para confirmar a formação do DCMC, o mesmo foi avaliado em espectroscopia 

infravermelha com transformada de Fourier (ALPHA-P FT-IR Spectrometer, Bruker 

Optics, Ettlingen, Alemanha), através da técnica de refletância total atenuada – ATR 

– (Platinum SingleReflection Diamond Accessory (Bruker Optics, Ettlingen, 

Alemanha). 

 

 

Figura 1: Processo de oxidação do CMC. 
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3.2. Síntese dos sistemas adesivos experimentais 

 

Um sistema adesivo experimental, de condicionamento ácido total de três 

passos foi desenvolvido com a seguinte composição (% em peso): Primer: PMGDM 

20%, HEMA 40%, ÁGUA 4%, THF 35%, CANFOROQUINONA 0,5% e EDMAB 0,5%; 

Adesivo: BISGMA 70%, HEMA 29%, CANFOROQUINONA 0,5% e EDMAB 0,5%. 

Diferentes concentrações de DCMC foram inseridas no primer do sistema adesivo: 0, 

1%, 2,5% e 5%, formando os grupos Controle (sem adição de DCMC), DCMC 1%, 

DCMC 2,5% e DCMC 5%, respectivamente.  

Os componentes do sistema adesivo foram pesados em uma balança analítica 

(AUW 220D, Shimadzu, Tokyo, Japan), misturados e homegeneizados em uma 

centrífuga dupla (150.1 FVZ Speed Mixer DAC, FlackTek Inc, Herrliberg, Germany) 

em 1300 rpm por 2 minutos. 

 

3.3. Avaliação do grau de conversão (GC%) 

O grau de conversão monomérica dos sistemas adesivos (GC%) foi avaliado 

utilizando espectroscopia infravermelha com transformada de Fourier (ALPHA-P FT-

IR Spectrometer, Bruker Optics, Ettlingen, Alemanha), através da técnica de 

refletância total atenuada – ATR – (Platinum SingleReflection Diamond Accessory 

(Bruker Optics, Ettlingen, Alemanha). Com o auxílio de uma pipeta, 0,6 μL de primer 

e 0,6 μL de adesivo foram misturados e aplicados em uma matriz confeccionada por 

barreira gengival (topdam) sobre a superfície do cristal de diamante Atenuador da 

refletância (ATR). Foram obtidos espectros no intervalo entre 1700 e 1600 cm-1, para 

a observação dos sinais em 1608 e 1638 cm-1 correspondentes respectivamente as 

ligações vinílicas aromáticas do bisfenol A e alifáticas do grupamento funcional 

metacrilato. Os espectros foram obtidos com 20 varreduras e resolução de 4 cm-1, 

com temperatura controlada de 25 ± 1ºC. Após isto, os sistemas adesivos foram 

fotoativados durante 20 segundos, com irradiância de 650 mW/cm2 (Radii-Cal SDI, 

Bayswater, Victoria, Australia) e os espectros obtidos nas mesmas condições. GC% 
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foi calculado a partir da área do pico alifático C = C a 1638 cm-1 e do pico aromático 

C = C a 1608 cm-1 de acordo com a seguinte equação: 

         








==

==
−=

adopoliemeriznãoCCaromáticoCCAlifático

merizadopoliCCaromáticoCCAlifático
xGC

)/(

)/(
1100%  

 

3.4. Avaliação da citotoxicidade 

 

 

3.4.1. Cultura de Células 

Para este estudo foram utilizadas células pulpares coletadas de pacientes do 

sexo feminino e masculino da Universidade Federal Fluminense. 

As células foram cultivadas em meio D-MEM alta glicose (Cultilab, Brasil) 

suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) e dois antibióticos (Penicilina 

10.000 U.I./ml, Estreptomicina 10 mg/ml em frascos (garrafa) de cultura de células de 

poliestireno de 25 cm2 (Corning; New Jersey, EUA) e mantidas em estufa a 37°C, sob 

atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2 , realizando-se a troca do meio a 

cada 72 horas.  

Após as células atingirem confluência, foi removido da garrafa o meio de cultura 

D-MEM alta glicose e adicionado BSS (Balanced salt solution) para lavagem por três 

vezes. Em seguida, foram adicionados 2 ml de tripsina/EDTA (Gibco®, Grand Island, 

NY, USA) por 3 minutos ou até que todas as células estivessem desprendidas. 

Posteriormente foi adicionado meio D-MEM alta glicose com 10% de SFB às células 

para cessar a ação da tripsina. Após este tempo, todo o conteúdo da garrafa foi 

transferido para um tubo Falcon de 15 mL, o qual foi centrifugado por 10.000 rpm por 

3 min. O sobrenadante foi desprezado e ao pellet foi adicionado novo meio D-MEM 

alta glicose com 10% de SFB com os dois antibióticos anteriormente mencionados, 

sendo, em seguida, ressuspendido. O conteúdo suspendido foi transferido, após 

contagem em Câmara de Neubauer, para placa de cultura de 96 poços que foi mantida 

em estufa a 37°C, sob atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2 por 24 

horas. 

 



26 
 

3.4.2. Preparação dos Extratos 

 

 Utilizando uma matriz metálica (ᴓ = 10 e altura = 1mm) foram confeccionados 

três discos para cada grupo de adesivo (n=3). A descrição dos grupos está 

apresentada na Tabela 1. Foi depositado 50%v de primer e 50%v de adesivo com o 

auxílio de uma pipeta sobre a matriz metálica, em seguida, posicionando uma matriz 

de poliéster e uma lâmina de vidro sobre a matriz, os discos foram fotoativados por 20 

s com irradiância de 650 mW/cm2 (Radii-cal, SDI). 

 

Tabela 1. Apresentação dos grupos para os testes de Citotoxicidade. 

 

 

           Os extratos foram preparados segundo a norma ISO 10993-528, onde se 

mantém a proporção de 0,2 g de material para 1 mL de solução, no caso, meio de 

cultura não suplementado. A extração ocorreu por incubação dos materiais, nestas 

condições, a 37°C e atmosfera de 5% CO2, por 24 horas.  

Extratos de poliestireno e de fragmentos de látex foram também preparados 

como controles negativo e positivo de toxicidade, respectivamente. Além disso foi 

utilizado o Adper Scotchbond Multiuso (3M/ESPE) como controle comercial e 

GRUPOS DESCRIÇÃO 

Scotchbond  50%v de primer e 50%v de adesivo Scotchbond Multiuso. 

0%DCMC +B  Primer e Adesivo experimentais sem DCMC 

0%DCMC Apenas primer experimental sem DCMC. 

1%DCMC + B Primer e adesivo experimentais com DCMC 1% 

 2,5%DCMC + B Primer e adesivo experimentais com DCMC 2,5% 

 5%DCMC + B Primer e adesivo experimentais com DCMC 5% 

1% DCMC Apenas primer com DCMC 1% 

2,5% DCMC Apenas primer com DCMC 2,5% 

5% DMC Apenas primer com DCMC 5% 

C -  Poliestireno 

C+ Látex 
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amostras do sistema adesivo experimental foram confeccionadas somente com o 

primer e com a mistura primer + adesivo. 

Após o período de incubação (37°C, atmosfera de 5% CO2, por 24 horas), os 

extratos foram removidos e diluídos serialmente em meios de cultura celular antes dos 

testes de citotoxicidade.  

 

3.4.3. Testes de Citotoxicidade 

 

Possíveis efeitos citotóxicos dos adesivos experimentais foram avaliados de 

acordo com as recomendações contidas na norma ISO 7405, referente à avaliação de 

materiais odontológicos. A viabilidade celular foi mensurada através de método 

multiparamétrico, que permitiu a análise de diferentes parâmetros de sobrevivência 

em uma mesma amostra: atividade mitocondrial (XTT), integridade membranar 

(vermelho neutro) e densidade de células (cristal violeta). Para estes testes, foram 

utilizados kits de citotoxicidade In Cytotox (Xenometrix, Allschwil, Suiça). 

Após a preparação dos extratos, os mesmos foram adicionados à cultura de 

células pulpares humanas em placa de 96 poços, na densidade de 104 células por 

poço. Estas células foram incubadas na presença dos extratos por 24h a 37ºC e 5% 

CO2. Ao término da incubação, as células foram lavadas com PBS e os testes de 

viabilidade foram realizados. 

 

3.4.3.1. Teste de Atividade Mitocondrial – XTT 

 

O teste do XTT baseia-se na habilidade das enzimas desidrogenases 

mitocondriais converterem o sal tetrazólio hidrossolúvel XTT (cor amarela) em 

compostos de formazana (cor laranja). Após incubação com o reagente (XTT) por 

períodos de 2 horas a 37ºC e 5% CO2, a absorbância a 480 nm foi mensurada em um 

leitor de microplacas Sinergy II (BioTekInstruments, EUA). 
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3.4.3.2. Teste de Integridade Membranar- Vermelho Neutro 

 

O vermelho neutro é um teste de sobrevivência/viabilidade baseado na 

habilidade de células viáveis incorporarem o corante vermelho neutro pelos 

lisossomos, que se acumula na sua membrana íntegra. A quantidade de corante 

incorporado pode ser mensurada pela absorbância a 540 nm. Para este teste, as 

células expostas ao XTT foram  lavadas em solução NRI (Xenometrix, Allschwil, 

Suíça) e expostas por 2 horas a 37ºC e 5% CO2 ao corante vermelho neutro. Após 

este período, as células foram fixadas por 1 minuto com solução NRII. Em seguida as 

células foram lavadas com uma última solução NRIII, para remoção de excessos do 

corante. A absorbância será mensurada em um leitor de microplacas Sinergy II 

(BioTekInstruments, EUA). 

 

3.4.3.3. Teste de Densidade Celular – Cristal Violeta 

 

O cristal violeta é um ensaio simples, que avalia a densidade celular por 

coloração do DNA; após eliminação do excesso do corante. A absorbância a 540 nm 

é proporcional à quantidade de células no poço. Neste método, as células fixadas no 

teste do vermelho neutro foram lavadas, tratadas com o corante cristal violeta por 10 

minutos, lavadas exaustivamente com água destilada e em seguida expostas a uma 

solução de metanol e ácido acético, proveniente do kit In-Citotox (Xenometrix, 

Allschwil, Suíça). Esta solução solubilizou o corante e, após agitação, permitiu a  

mensuração da densidade celular por meio da leitura da absorbância a 540 nm, em 

leitor de microplacas. 
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3.5. Avaliação do efeito anticárie 
 

 

3.5.1. Confecção dos espécimes 

 

Nesta etapa foram utilizados 13 molares humanos recém extraídos (Aprovação 

pelo Comitê de Ética HUAP CAAE 28153219.7.0000.5243), que foram previamente 

armazenados em uma solução de cloramina 0,5% por 7 dias para desinfecção e 

mantidos em água destilada até o momento da sua utilização. A dentina oclusal e as 

dentinas proximais foram expostas sob refrigeração constante, com lixas de carbeto 

de silício 150 e polidas com lixas 600 e 1200 (60s/150rpm) em politriz (DPU 10, 

Struers, DK) para padronização da camada de smear layer. Vinte e cinco amostras de 

dentina (4 mm x 4 mm x 3 mm) foram preparadas das faces mesial e distal de molares 

humanos. 

 Os espécimes foram distribuidos aleatoriamente entre os grupos Controle, 

DCMC 1%, DCMC 2,5% e DCMC 5%, (n= 5), e foram preparadas cavidades 

padronizadas (2 x 2 x 1,5 mm)29 confeccionadas utilizando alta rotação fixada em uma 

máquina padronizadora de preparos no centro da superfície de dentina, usando broca 

3097, que foi substituída a cada 5 preparos. Após o preparo das cavidades, foi 

realizado o condicionamento da dentina com ácido fosfórico a 35% (Ultra-etch - 

Ultradent Products Ind., South Jordan, EUA) por 15 segundos, lavagem com água por 

30 segundos e secagem com papel absorvente. O primer foi aplicado ativamente por 

10 segundos, seguido por secagem com ar por 5 segundos a 15 cm de distância. Em 

seguida foi aplicado o adesivo, que foi fotoativado por 20 segundos (Radii-Cal SDI, 

Bayswater, Victoria, Australia). As cavidades foram restauradas com 2 incrementos 

oblíquos de resina composta (Filtek Z250 – 3M ESPE, St Paul, EUA), e fotoativadas 

por 20s (Radii-Cal SDI, Bayswater, Victoria, Australia). 

As restaurações foram então estocadas em água destilada por 7 dias para a 

lixiviação de monômeros não polimerizados. Ao término deste período, as 

restaurações foram planificadas e polidas utilizando lixas 600, 1200 e 4000 (Buehler, 

Lake Bluff, IL, USA). Este procedimento resultou na remoção de aproximadamente 

100 µm de profundidade de dentina.  
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3.5.2. Indução do biofilme nos espécimes 

 

 

 Previamente a indução do biofilme, os espécimes foram protegidos na metade 

com duas camadas de verniz ácido resistente, esterilizados com óxido de etileno por 

1 hora e fixados em placas de 24 poços (Zellkultur Festplatte F, TPP, Suíça) com a 

superfície das cavidades voltada para cima. Após, foram adicionados em cada poço 

2,0 mL de suspensão celular de Streptococcus mutans em infusão de cérebro coração 

(Brain Heart Infusion - BHI, Difco, Sparks, EUA) suplementado com 2% de sacarose. 

O biofilme maduro foi formado por Streptococcus mutans (cepa ATCC 25175 - 

American Type Culture Collection, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) foi cultivado durante 24 

horas a 37℃ em condições de baixa tensão de oxigênio. O inóculo bacteriano foi 

ajustado para uma densidade óptica de 0,5 a 550 nm utilizando um espectrofotômetro 

UV/Vis (BeckmanCoulter DU® 530, LifeScience, San Diego, CA, EUA) de acordo com 

a escala McFarland (BiomérieuxBrazil AS, RJ, Brasil). A suspensão bacteriana foi 

diluída a 1:100 e, em seguida, 10 µL do inóculo foram adicionados em cada poço 

contendo um fragmento de dente e 2 mL de caldo BHI suplementado com 2% de 

sacarose. A placa de cultura de 24 poços foi incubada a 37℃ em uma condição de 

baixa tensão de oxigênio por 72 horas. Durante os dois dias de formação do biofilme, 

o meio de cultura foi substituído a cada 24 horas. 

 

 

3.5.3. Avaliação da microdureza da dentina 

 

 A análise da microdureza final (SMH1) (Knoop, 50 g, 10 s) foi realizada após as 

48 horas de indução de biofilme. Os espécimes foram lavados com água destilada e 

limpos com o auxílio de uma gaze com álcool 70% para a remoção do biofilme. 

Realizadas na metade desprotegida em quatro linhas com 5 indentações em cada, 

localizadas a 50 µm, 100 µm, 150 µm e 200 µm da margem da restauração. Após isto, 

o verniz ácido resistente foi removido dos espécimes e as indentações foram 
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realizadas na metade protegida da ação do biofilme, com indentações nas mesmas 

regiões descritas acima (controle SMH). 

          A porcentagem da mudança da dureza foi calculada através desta equação26:  

100 (SMH1 − SMH)

SMH
 

 

 

3.6. Análise da Degradação do Colágeno 

 

           Para esta etapa, foram utilizados três molares humanos recém-extraídos. Os 

dentes foram limpos e armazenados até o momento da sua utilização como descritos 

anteriormente. A dentina oclusal foi exposta sob refrigeração constante, com lixa de 

carbeto de silício 150.  Após a exposição da dentina, foram levados à cortadeira 

metalográfica (IsoMet 1000 , Buëhler, Lake Bluff , IL,  EUA)  a fim de obter discos de 

dentina com 1 mm de espessura. Em seguida, estes discos foram lixados e polidos 

com lixas de SiC# 400, 800 e 4000 até se obter a espessura aproximada de 0,5 mm, 

medidas com paquímetro digital (MPI/E -101, Mytutoyo, Tokyo, Japan)30. 

           Cada disco de dentina, individualmente, foi imerso em 3 ml de ácido fosfórico 

a 10% fresco e mantido por 48 horas em agitador magnético à temperatura ambiente 

até completa desmineralização. Os discos foram lavados em água destilada por 10 

min e cortados com o auxílio de uma lâmina de bisturi em 4 partes, tornando-se 

fragmentos de colágeno e após foram armazenados em uma placa de cultura de 96 

poços com água destilada.  

           Os espécimes foram divididos em 5 grupos (n=2):   Controle Dentina (sem 

nenhum tratamento adesivo, somente o colágeno dentinário hidratado em água), 

Controle (tratado com primer sem DCMC), DCMC 1%, DCMC 2,5% e DCMC 5%. Nos 

grupos Controle, DCMC 1%, DCMC 2,5% e DCMC 5% as amostras de dentina foram 

tratadas somente com o primer dos sistemas adesivos. 

           Após o armazenamento dos fragmentos de colágeno em água destilada foi feita 

a primeira análise utilizando a espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR) - refletividade total atenuada (ATR), onde se obteve espectros iniciais 
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de cada fragmento de colágeno antes de qualquer tratamento, de modo a avaliar a 

qualidade do colágeno inicial. 

          Após isso, foi aplicado o primer de cada grupo por 1 min em uma placa de vidro 

(exceto o grupo Controle Dentina), removendo o excesso em uma gaze e foi realizada 

a segunda análise utilizando o FTIR, obtendo o espectro após a aplicação do primer. 

Após a segunda análise, as amostras foram imersas em solução de colagenase (100 

μg/ml) em uma placa de 96 poços por 1 hora e uma terceira análise foi realizada a fim 

de se obter espectros após 1 hora em contato com a colagenase.  

         As análises foram realizadas todos os dias no período de 15 dias de incubação 

na solução de colagenase a 37º C, sendo essa trocada a cada 24 horas. A análise de 

degradação das fibras colágenas foi determinada por espectroscopia ATR-FTIR e os 

espectros de cada amostra foram obtidos aplicando o fragmento de colágeno 

diretamente no cristal de detecção, com resolução de 4,0 cm-1, com 80 varreduras na 

faixa de 1800 a 1200 cm-1, e foram registrados com o software OMNIC Spectra. 

Bandas de infravermelho consideradas para este estudo: 1648 cm-1 (amida I) e 1563 

cm-1 (amida II)30. 
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3.7. Análise estatística 

 

Os valores originais de grau de conversão e microdureza foram submetidos, 

separadamente, ao teste de Shapiro-Wilk, para verificação da normalidade, e ao teste 

de Levene para verificar a homogeneidade das variâncias. A Análise de Variância de 

1 fator foi realizada para os dados de grau de conversão e a Análise de Variância de 

2 fatores foi realizada para os dados de microdureza da dentina. Os dados de 

citotoxicidade foram analisados usando o software InStat® 3.01 (GraphPad software, 

San Diego, CA, Estados Unidos). As médias dos valores e desvios padrão foram 

calculados e verificados com relação à sua distribuição normal (teste de D'Agostino). 

Em seguida, foi aplicado um teste de one-way ANOVA com pós-teste de Tukey para 

comparações Múltiplas. Todas as análises foram realizadas com nível de significância 

de 5%.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Avaliação da formação do DCMC 

 

 

A Figura 2 mostra o espectro obtido do CMC (A) e do DCMC (B). A banda 

1732cm−1 é a mais característica do Carbonil (C=O), atribuída aos grupos aldeídos e 

mostra a formação de DCMC. Este resultado mostra que os grupos aldeídos foram 

introduzidos no CMC através da quebra seletiva da ligação em C2 e C3 pelo 

periodato.31 

 

 

Figura 2(A). Espectro em FT-IR do CMC. 

 

A 
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Figura 2(B). Espectro em FT-IR do DCMC formado. 

 

 

4.2. Avaliação do Grau de Conversão (GC%) 

 

 

Na tabela 2 estão apresentadas as médias e desvio-padrão de GC%. A Análise 

de Variância não mostrou diferença significativa entre os grupos (p=0,387244). 

Portanto, a incorporação do DCMC não afetou o GC% dos sistemas adesivos 

experimentais quando comparados ao grupo controle. 

 

Tabela 2. Médias e desvio-padrão de Grau de Conversão (GC%). 

 

Sistema  Adesivo            Grau De Conversão (GC%) 

Controle               85,7 (6,1) A 

              88,1 (2,5) A 

              86,2 (1,5) A 

              91,1 (5,8) A 

DCMC 1% 

DCMC 2,5% 

DCMC 5% 

  Valores com a mesma letra são estatisticamente similares (ANOVA, α=0.05). 

B 
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4.2. Avaliação da Citotoxicidade 

 

 

           Nas figuras 3 a 5 estão apresentados os resultados dos testes 

multiparamétricos de citotoxicidade. 

          O grupo de Cultura de células puras (CCP) é representado pelo poço de células 

sem nenhum tratamento, sem a adição de nenhum extrato, apenas células. O 

poliestireno, usado como controle negativo, apresentou índices de viabilidade celular 

compatíveis com o controle nos três testes. Pode observar-se que todos os grupos 

foram citotóxicos, com viabilidade celular inferior a 70% e significantemente diferentes 

do grupo CPP (células não expostas) e controle negativo (poliestireno, material 

biocompatível) e sem diferença estatística significativa entre os sistemas adesivos 

com diferentes  concentrações de DCMC (0, 1%, 2,5% e 5%) (p<0.001). e o sistema 

adesivo comercial usado para comparação. Isto indica que a inclusão do DCMC nos 

sistemas adesivos não afetou a citotoxicidade dos mesmos. 

 

 

Figura 3.  Teste XTT - Atividade Metabólica de células pulpares após a exposição a 

diferentes extratos de sistemas adesivos. 
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Figura 4- Teste Vermelho Neutro - Viabilidade celular de células pulpares após a 

exposição a diferentes extratos de sistemas adesivos.  

 

 

Figura 5. Teste Cristal Violeta - Densidade celular de células pulpares após a 

exposição a diferentes extratos de sistemas adesivos. 
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4.3. Avaliação do efeito anticárie  

 

 

 Na Tabela 3 estão detalhados os resultados do teste de microdureza, na forma 

de porcentagem de perda de dureza da dentina. A Análise de Variância de 2 fatores 

mostrou que os fatores Concentração de DCMC (p= 0,0984), distância (p= 0,1376) e 

a interação Concentração de DCMC versus distância não foram significantes 

(p=0,5564). Portanto, após indução de biofilme cariogênico, não foi observado 

nenhum efeito positivo na resistência à desmineralização da dentina quando o DCMC 

foi incorporado aos sistemas adesivos. 

 

Tabela 3. Médias da perda de microdureza da dentina (%) adjacente à restauração 

após exposição ao biofilme cariogênico em diferentes distâncias. 

 

Sistema Adesivo 
Perda de dureza da dentina (%)  

50µm 100µm 150µm 200 µm 

Controle 64,5 (64,5) 63,8 (3,4) 66,0 (2,3) 64,0 (1,9) 

DCMC1% 61,2 (2,3) 66,3 (2,1) 67,0 (4,9) 68,3 (3,0) 

DCMC2,5% 64,4 (3,5) 68,6 (4,2) 70,5 (4,2) 69,4 (3,9) 

DCMC5% 62,0 (3,3) 71,3 (4,1) 72,3 (4,1) 70,6 (2,2) 

 
Não foi observada diferença entre os grupos ou entre as distâncias (ANOVA 2 fatores, 
α=0,05) 
 
 
 
4.4. Análise da degradação do colágeno através de espectroscopia 

      

        A análise ATR-FTIR mostra as bandas analisadas para avaliar a reticulação e o 

efeito da degradação mediada pela colagenase, pico de amida I (1648 cm-1), amida II 

(1563 cm-1). É possível observar que, após o tratamento da dentina com os primers 

contendo DCMC, grupo Controle-Dentina  (sem nenhum tratamento) e o grupo 

Controle (primer sem DCMC), as bandas Amida I e Amida II foram bem próximas para 
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todos os grupos (Figura 6 A). Porém após 15 dias de degradação, o grupo Controle-

Dentina apresentou maior degradação do colágeno, e os grupos DCMC 5% e DCMC 

2,5% apresentaram resultados bem próximos com uma menor degradação do 

colágeno, mostrando uma maior resistência à degradação da colagenase quando 

comparado aos grupos Controle e Controle-Dentina (Figura 6 B). 

 

 

 

 

 

 

A) 

B) 
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Figura 6: (A) Análise espectral FTIR da superfície de amostras de dentina  inicial 

após aplicação dos primers com DCMC e dos grupos Controle (primer sem 

DCMC) e Controle-Dentina (sem nenhum tratamento).  

(B) Análise espectral da superfície dentinária após 15 dias de degradação do 

colágeno. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

            No presente estudo optou-se por adicionar o DCMC ao primer de um sistema 

adesivo experimental de formulação simples e conhecida, com características 

necessárias para produzir uma boa interação com o substrato dentário. Foi utilizado o 

HEMA e o PMGDM na composição pois esses monômeros apresentam alta 

capacidade hidrofílica, melhoram a miscibilidade entre os componentes hidrofóbicos 

e hidrofílicos do adesivo, melhorando a penetração do adesivo nos túbulos e 

intertúbulos dentinários, proporcionando uma boa adesão ao substrato.32,33 O DCMC 

não foi incorporado em adesivos comerciais, que não detalham a quantidade exata de 

cada componente presente em suas formulações, para evitar efeitos indesejáveis ou 

desconhecidos que pudessem comprometer os resultados. 

           A substância selecionada para este trabalho foi o DCMC, resultado da oxidação 

da Carboximetilcelulose (CMC) por Periodato de sódio. Evidências científicas 

comprovaram anteriormente que o DCMC age como um eficiente agente de ligações 

cruzadas, tendo bons resultados na reparação óssea e fixação tecidual34 . Sua ação 

é comparável com o Glutaraldeído em relação a sua eficiência com o colágeno, porém 

é biodegradável, não citotóxico e de baixo custo.35 Um estudo prévio26 mostrou efeitos 

benéficos do DCMC quando aplicado como pré-tratamento dentinário, exibindo  menor 

degradação enzimática e maior nanodureza da dentina tratada com DCMC do que no 

grupo não tratado. Já quando o DCMC foi introduzido no primer do sistema adesivo 

não foi observada alteração da nanodureza da dentina, mas a inserção de 2,5% ou 

5% de DCMC evitou a redução da µTBS após 1 ano de estocagem, diferentemente 

do grupo controle (sem DCMC) ou com DCMC a 1%.26 Dessa forma, ainda restava 

esclarecer se o sistema adesivo com DCMC apresentava citotoxicidade e GC% 

compatíveis com os sistemas adesivos comerciais, e se incluído no sistema adesivo 

o DCMC seria capaz de evitar a degradação enzimática e apresentar algum efeito 

anticárie.  

             O GC% é um fator importante para a durabilidade da adesão dentina-

restauração, onde um alto grau de conversão leva a formação de um polímero 

altamente reticulado diminuindo a vulnerabilidade das interfaces adesivas à 

degradação36-38. Neste estudo, a incorporação do DCMC não afetou 
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significativamente o grau de conversão, não prejudicando a polimerização dos 

sistemas adesivos. O GC% dos sistemas adesivos experimentais variou de 88,1% a 

91,1%, valores que estão de acordo com estudos anteriores, que avaliaram sistemas 

adesivos experimentais ou disponíveis no mercado 39-41. Os altos valores de GC% 

provavelmente foram influenciados pela estrutura química dos monômeros usados 

nas formulações dos adesivos.  O comportamento do HEMA pode permitir uma 

redução na viscosidade da mistura adesiva, favorecendo sua reação com as ligações 

C = C de cadeias longas, mesmo após estas estarem presas na rede polimérica42. De 

acordo com Kristiansen et al.(2010)43  os polissacarídeos são geralmente 

considerados relativamente inflexíveis devido a rigidez dos anéis entre as estruturas 

de glicose, o que gera uma rotação restrita em torno das ligações glicosídicas. Porém, 

com a oxidação do polissacarídeo através do periodato, há a quebra desse anel 

levando a formação de uma estrutura altamente flexível, que não afetou a conversão 

monomérica. Dessa forma, a primeira hipótese da pesquisa foi aceita. 

            A citotoxicidade e a biocompatibilidade dos materiais usados na odontologia é 

muitas vezes questionada44. A citotoxicidade e a biocompatibilidade do DCMC só 

foram avaliadas em fibroblastos de camundongos35 e sua biocompatibilidade em 

relação a fixação óssea e tecidual de animais25, não havendo relatos em relação ao 

seu uso em materiais odontológicos e em contato com células pulpares. No presente 

estudo não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos que continham 

ou não DCMC no sistema adesivo,  nos três parâmetros de viabilidade celular.  O 

grupo que serviu como controle comercial (Scotch Bond Multiuso) também apresentou 

índices de viabilidade celular inferiores a 70%, o que é sugerido como um limite 

citotóxico44. Nos estudos de Jiiang et al. (2016)24 e Wang et al.(2015)35 as células 

cultivadas com diferentes concentrações de DCMC não tiveram inibição da 

proliferação celular, não causando efeito citotóxico, diferentemente de quando em 

contato com o glutaraldeído, que já se mostrou ter um alto potencial citotóxico. No 

entanto, para a avaliação da citotoxicidade do DCMC no estudo de Jiiang et al. 

(2016)24 as células foram expostas somente a uma solução de DCMC em meio de 

cultura, sem a presença de nenhuma outra substância. Outra diferença é que os testes 

foram realizados em outra linhagem celular, sendo a de fibroblastos de ratos (L929). 

Os resultados do presente estudo, com alto potencial citotóxico de todos os sistemas 

adesivos (com ou sem DCMC) pode estar relacionado a citotoxicidade dos 
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monômeros resinosos, como visto nos estudos de Stanislawski et al45. e Heil et al46. 

Estes autores relataram que componentes dos sistemas adesivos são citotóxicos, 

sendo o Bis-GMA o mais citotóxico, seguido por UDMA, TEGDMA e HEMA, podendo 

levar a morte celular e a danos pulpares irreversíveis47. Apesar da citotoxicidade 

produzida pelo contato direto com as células pulpares, esta citotoxicidade na prática 

é atenuada ou neutralizada, pois os sistemas adesivos são aplicados na dentina, que 

dependendo de sua espessura, atua como uma barreira física48. 
            De acordo com estudos prévios, a Proantocianidina atua como agente de 

ligação cruzada, diminui a desmineralização da dentina e apresenta potencial 

antimicrobiano12,17,18,49. Visto que o DCMC foi relatado na literatura como agente de 

ligação cruzada cogitou-se se ele seria capaz de aumentar a resistência da dentina à 

desmineralização por biofilme cariogênico. Entretanto, isto não foi observado no 

presente estudo. Todos os grupos com DCMC não apresentaram redução na perda 

de dureza da dentina,  quando comparado ao grupo controle (sem DCMC) em todas 

as distâncias avaliadas. Dessa forma, a terceira hipótese deste estudo foi rejeitada.   

Diferentemente, Kim et al49 observou que a Proantocianidina foi capaz de inibir 

o desenvolvimento de cárie secundária imediatamente adjacente à interface dentina-

resina, pois estas inibem a glicosiltrasnferase adsorvidas na superfície e a produção 

de ácido pelo S. Mutans50. A Carbodiimida, que também atua como agente de ligação 

cruzada, também não apresentou proteção antimicrobiana na interface adesiva49, 

assim como o DCMC no presente trabalho.  

  Para a avaliação do DCMC como agente de ligações cruzadas no colágeno 

dentinário foi utilizado uma análise qualitativa das curvas Amida I e Amida II do 

colágeno (figura 6A), a fim de avaliar o efeito estabilizador na adesão à dentina contra 

a degradação da colagenase.  Os grupos com DCMC tiveram melhor desempenho na 

diminuição da degradação do colágeno quando comparado aos grupos sem DCMC. 

Todos os grupos com DCMC foram capazes de diminuir a degradação do colágeno 

(figura 6B) após 15 dias em solução de colagenase, obtendo resultados mais positivos 

quando comparados ao grupo Controle (sem DCMC), contendo apenas a base do 

adesivo e principalmente quando comparado ao grupo Controle-Dentina, que não 

recebeu nenhum tipo de tratamento, sendo completamente degradado após os 15 

dias (figura 6B). 
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Os resultados do presente estudo sugerem que o uso do DCMC 

incorporado no primer de sistemas adesivos aumentou a resistência à degradação do 

colágeno tipo I. Como já relatado na literatura em estudos prévios com DCMC, isso 

ocorre devido ao CMC que após ser oxidado com periodato, ocorre a clivagem da 

ligação C2-C3 da unidade 1,4-glucana, fazendo com o que os grupos aldeídos reajam 

com os grupos de amina livre no colágeno dentinário através da reação de base de 

Schiff, estabelecendo interações inter e intramoleculares, o que leva a melhora na 

estabilidade da matriz colágena35,24. Além disso, forma uma estrutura mais compacta, 

formando um obstáculo para a penetração da colagenase no tecido.24,34,35 Essa 

modificação na estrutura do colágeno, causada pelo DCMC, foi observada por estudos 

anteriores34,35, que afirmaram que isso se deve ao aumento da quantidade de ligações 

cruzadas, as quais também seriam responsáveis pelo aumento da resistência 

mecânica do colágeno de aortas de porco tratadas com DCMC. Logo, a quarta 

hipótese que tange sobre a reticulação formada no colágeno dentinário, que diminui a 

degradação enzimática por colagenase conforme há o aumento da concentração de 

DCMC, foi aceita. 

Portanto, apesar do sistema adesivo experimental com diferentes 

concentrações de DCMC não apresentar um efeito anticárie, eles apresentam o GC% 

e citotoxicidade semelhante a sistemas adesivos comerciais a ainda pode-se observar 

um efeito positivo com o seu uso:  sistemas adesivos com DCMC conseguem reduzir 

a degradação do colágeno dentinário na interface adesiva. Associando este dado aos 

resultados prévios 26, que mostraram que o sistema adesivo com 2,5% ou 5% de 

DCMC foram capazes de manter a µTBS após 1 ano de estocagem, diferentemente 

do sistema adesivo sem DCMC ou com 1%, pode-se considerar que seu uso seja uma 

estratégia eficiente para aumentar a longevidade das restaurações adesivas. 

   Além disto, mais estudos podem ser necessários para complementar as 

informações sobre o uso do DCMC como agente de ligações cruzadas, na busca pela 

durabilidade da adesão à dentina. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Dentro das limitações deste estudo, pode-se concluir que a incorporação de 

DCMC no primer do sistema adesivo experimental, em diferentes concentrações: 

- não afetou grau de conversão dos sistemas adesivos; 

-proporcionou citotoxicidade semelhante ao sistema adesivo experimental sem 

DCMC e ao sistema adesivo comercial, apesar de todos mostrarem uma diminuição 

na viabilidade celular; 

- não promoveu um efeito anticárie na margem da restauração, não tendo 

inibido a perda de dureza da dentina após exposição ao biofilme cariogênico; 

     - aumentou a resistência a degradação do colágeno dentinário por colagenases.   
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