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RESUMO 

 

 

Lopez TCC. Investigação dos efeitos de substâncias liberadas por materiais 
utilizados no tratamento da Hipersensibilidade Dentinária (Gluma e Biovidro), 
associados ou não à laser fototerapia, na proliferação e diferenciação de células 
mesenquimais de polpa dentária humana [dissertação]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2013. Versão Corrigida. 
 

 

A incidência da hipersensibilidade dentinária (HD) tem aumentado. Agentes 

dessensibilizantes como o Gluma Desensitizer® (Heraeus), ou os Biovidros, bem 

como tratamentos considerados bioestimuladores como a laser fototerapia (LPT) tem 

sido aplicados de forma isolada. Porém, esses tratamentos, embora produzam 

efeitos positivos, ainda não apresentam resultados duradouros. Objetivo: Investigar 

os efeitos de substâncias liberadas por materiais utilizados no tratamento da HD 

(Gluma e Biovidro), associadas ou não à LPT, sobre a sobrevivência, proliferação e 

diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas de polpa dentária humana. 

Material e Métodos: O Gluma e o Biovidro foram aplicados às culturas celulares na 

forma de meios condicionados, segundo os grupos experimentais: Grupo 1 (G1) – 

Controle; Grupo 2 (G2) – Gluma; Grupo 3 (G3) – Biovidro; Grupo 4 (G4) – Gluma + 

LPT; Grupo 5 (G5) – Biovidro + LPT. A LPT foi realizada com laser de diodo semi-

condutor (InGaAlP, 660 nm, área do feixe de 0,028 cm2) no modo pontual e em 

contato, nos seguintes parâmetros: 20 mW, 5 J/cm2, 7 s, 0,14 J por ponto. No ensaio 

de sobrevivência e no de proliferação celular as culturas foram irradiadas ou não por 

duas vezes (uma imediatamente e outra 6 horas depois). A viabilidade celular foi 

acessada pelo ensaio de atividade mitocondrial (MTT) em 24, 48 e 72 horas após a 

aplicação dos meios experimentais. Para a análise de diferenciação celular as 

culturas foram tratadas da mesma forma, e foram irradiadas por 4 vezes (uma 

imediatamente e as demais em intervalos de 48 horas até 7 dias). A diferenciação foi 

observada pelo ensaio do Vermelho de Alizarina em 21 dias. Os dados de 

viabilidade celular, obtidos no mínimo em triplicata, foram tratados por ANOVA 

complementado pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). As imagens obtidas pelo ensaio de 

Vermelho de Alizarina foram analisadas qualitativamente. Resultados: 

Sobrevivência celular foi observada em todos os grupos experimentais. Culturas 



 

 

controle (G1) apresentaram crescimento significativo (p<0,05). Culturas tratadas com 

o Gluma (G2) diminuíram o número de células viáveis e quando irradiadas (G4) 

mantiveram esse número. Culturas tratadas com Biovidro (G3) mantiveram o número 

de células viáveis e apresentaram crescimento significativo quando irradiadas (G5; 

p<0,05). Culturas controle (G1), e aquelas tratadas com Biovidro (G3) e Biovidro 

seguido de irradiação (G5) apresentaram diferenciação com formação de nódulos 

mineralizados. Conclusão: Substâncias liberadas pelo agente dessensibilizante 

(Gluma) são citotóxicas e em longo prazo a LPT é capaz de minimizar estes efeitos 

citotóxicos. O Biovidro libera substâncias biocompatíveis que não interferem na 

diferenciação das células mesenquimais indiferenciadas da polpa dentária humana 

permitindo a mineralização da matriz extracelular. A LPT melhora a proliferação 

celular e a resposta dessas células ao Biovidro. 

 

 

Palavras-chave: Hipersensibilidade Dentinária. Gluma. Biovidro. Laser fototerapia. 

Biocompatibilidade. Proliferação. Diferenciação. 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

Lopez TCC Investigation of the effects of substances released by leached from 
materials used in the treatment of Dentine Hypersensitivity (Gluma and Bioglass), 
associated or not with Laser Phototherapy, in the proliferation and differentiation of 
mesenchymal cells from human dental pulp [dissertation]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2013. Versão Corrigida. 

 

 

The incidence of Dentine Hypersensitivity (HD) has increased. Desensitizing agents 

such as Gluma Desensitizer® (Heraeus), or the Bioglasses, as well those considered 

biostimulatory treatments as the laser phototherapy (LPT) have been applied in an 

isolated manner. However, these treatments, although producing positive effects, do 

not have lasting results. Objective: To investigate the effects of substances leached 

from materials used in the treatment of HD (Gluma and Bioglass), associated or not 

to LPT, on the survival, proliferation and differentiation of mesenchymal stem cells 

from human dental pulp. Material and Methods: The Gluma and Bioglass were 

applied to cell cultures in the form of conditional medium, according to the 

experimental groups: Group 1 (G1) - Control; Group 2 (G2) - Gluma; Group 3 (G3) - 

Bioglass; Group 4 (G4) - Gluma + LPT; Group 5 (G5) - Bioglass + LPT. The LPT was 

performed with diode laser semi-conductor (InGAlP, 660 nm, spot beam size of 0.028 

cm2) in punctual and contact mode, in the following parameters: 20 mW, 5 J/cm2, 7 s, 

0.14 J per point. In the survival and in the cell proliferation assays the cell cultures 

were irradiated twice (an immediately and another 6 hours after) or not. The cell 

viability was assessed by mitochondrial activity (MTT) assay of in 24, 48 and 72 

hours after the application of experimental culture medium. For the analysis of cell 

differentiation the cell cultures were treated in the same way, and were irradiated by 

4 times (one immediately and the other one at intervals of 48 hours up to 7 days). 

The differentiation was observed by testing the alizarin red in 21 days. The data of 

cellular viability, obtained at least in triplicate, were treated by ANOVA followed by 

the Tukey test (p≤ 0.05). The images obtained by testing of Alizarin Red were 

qualitatively analyzed. Results: cell survival was observed in all experimental 

groups. Control cultures (G1) showed significant growth (p< 0.05). Cultures treated 

with Gluma (G2) decreased the number of viable cells and when irradiated (G4) 

maintained this number. Cultures treated with Bioglass (G3) maintained the number 



 

 

of viable cells and showed significant growth when irradiated (G5; p< 0.05). Control 

cultures (G1) and those treated with Bioglass (G3) and Bioglass followed by 

irradiation (G5) showed differentiation with formation of mineralized nodules. 

Conclusion: Substances leached from the desensitizing agent (Gluma) are cytotoxic 

and the LPT is able to minimize these cytotoxic effects. The Bioglass releases 

biocompatible substances that do not disturb the differentiation of mesenchymal cells 

allowing the mineralization of the extracellular matrix. The LPT improves the 

proliferation of these cells in response of these cells to this material. 

 

 

Keywords: Dentin Hypersensitivity. Gluma. Bioglass. Laser Phototherapy. 

Biocompatibility. Proliferation. Differentiation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Embora exista uma tendência na diminuição de lesões de cárie dentária, tem 

sido cada vez mais frequente a presença de indivíduos com lesões não cariosas. 

Este fato pode ser explicado pela mudança dos hábitos alimentares, de higiene 

dentária, estresse cotidiano e transtornos psicológicos. 

As lesões não cariosas podem ser acompanhadas por hipersensibilidade 

dentinária (HD), decorrente da presença de túbulos dentinários expostos e abertos 

para o meio bucal, ficando estes suscetíveis a estímulos dolorosos, como por 

exemplo, variações de temperatura e substâncias químicas hipertônicas. 

No intuito de fornecer melhor qualidade de saúde e conforto a estes 

indivíduos, a maioria dos tratamentos existentes para a HD visam promover 

analgesia e obliteração dos túbulos dentinários, através do uso de agentes 

dessensibilizantes. Porém, a maior parte desses tratamentos não são efetivos e 

duradouros. Tornando-se necessárias novas aplicações em um curto espaço de 

tempo. 

Os agentes dessensibilizantes podem ser divididos de acordo com o seu 

mecanismo de ação: oclusão dos túbulos dentinários ou bloqueio da transmissão 

neural, na forma de dentifrícios, colutórios, géis ou adesivos. O Gluma Desensitizer® 

(Heraeus) é uma agente dessensibilizante que tem mostrado resultados promissores 

em ensaios clínicos. Este material contém em sua fórmula hidroxietil de metacrilato 

(HEMA), cloreto de benzalcônio, glutaraldeído e flúor. Em termos gerais, este 

material promove a oclusão túbulos dentinários, devido à presença do HEMA que 

forma profundos tags, e do glutaraldeido que leva à coagulação de proteínas 

presentes nos túbulos dentinários, e à precipitação de albumina presente no fluido 

dentinário. 

Mais recentemente, um novo material bioativo, o Biovidro, foi introduzido para 

tratamento da HD, este biomaterial apresenta biocompatibilidade, induz a migração, 

adesão, proliferação e diferenciação celular. Adicionalmente, a laserterapia tem 
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apresentado bons resultados em estudos in vitro e clínicos no tratamento da HD. 

Para o tratamento da HD podem ser empregados os lasers de alta potência: 

Nd:YAG; Er:YAG; Er,Cr:YSGG; CO2, ou ainda, os lasers de baixa potência: He-Ne, 

GaAlAs. A laser fototerapia (LPT) possui efeito biomodulador, no entanto, o 

mecanismo de ação dessa terapia sobre o tratamento da HD ainda não está bem 

elucidado. Além disso, não existem na literatura estudos in vitro analisando os 

efeitos da associação da LPT com outros agentes dessensibilizantes, como Gluma e 

Biovidro.  

Com o uso dessas substâncias que ocluem os túbulos dentinários abertos 

para o tratamento da HD, internamente, nos túbulos estas substâncias estarão em 

contato direto com o fluido dentinário e, portanto, sujeitas à solubilização neste 

fluido, que em última instância entrará em contato com as células pulpares. Com o 

cultivo celular se pode mimetizar esta situação clínica in vitro através do uso de 

meios condicionados pelos materiais com potencial dessensibilizante. Estes meios 

contêm as substâncias liberadas por estes materiais e podem ser colocados em 

contato com células plaqueadas. Assim, se pode estudar a respostas destas células.  

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi o de investigar os efeitos de 

substâncias liberadas por materiais utilizados no tratamento da HD (Gluma e 

Biovidros), com potencial de ocluir mecanicamente túbulos dentinários abertos, com 

a laser fototerapia (LPT), capaz de induzir resposta pulpar reparativa. Para tanto, 

este estudo analisou o efeito de substâncias liberadas por estas substâncias, 

associados ou não, à LPT na sobrevivência, proliferação e na diferenciação de 

células mesenquimais indiferenciadas de polpa dentária humana. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura desta Dissertação foi dividida nos seguintes temas: 

Dentinogênese, Lesões Cervicais Não Cariosas, Hipersensibilidade Dentinária e 

suas opções de tratamento. Esta divisão foi delineada no intuito de facilitar a 

compreensão no que envolve a hipersensibilidade dentinária e suas possíveis 

formas de tratamento, com vistas ao emprego de uma terapeutica mais eficiente e 

duradora. 

 

 

2.1 Dentinogênese 

 

 

Segundo o Descritores de Ciências da Saúde (DeCS), dentinogênese é o 

processo de formação da dentina (Descritores de Ciências da Saúde - DeCS, 2013). 

Basicamente, este processo acontece em duas etapas: formação da matriz 

orgânica, ou pré-dentina; e mineralização da matriz (Smith et al., 1995). 

A polpa e a dentina, embora sejam histologicamente diferentes, apresentam a 

mesma origem embriológica, ou seja, a partir do ectomesênquima (Orchardson; 

Cadden, 2001; Cate, 2008). Possuem ainda, muitas características em comum, 

como relação topográfica e função (Katchburian, 2004; Ferraris, Munõz, 2006; Cate, 

2008). 

O primeiro evento da dentinogênese é a diferenciação das células 

ectomesenquimais, localizadas na periferia da papila dentária (polpa primitiva), em 

odontoblastos. Esta diferenciação é mediada por matriz extracelular, fatores de 

crescimento, como fator de crescimento transformador (do inglês - transforming 

growth factor β1 - TGF-β1), proteína morfogenética do osso (BMP-2 e BMP-4) e 

integrinas (Katchburian, 2004; Nakashima et al., 1994; Shiba et al., 1998). Outros 

fatores que podem regular a proliferação e diferenciação dos precursores de 

odontoblastos são os fatores de crescimento de fibroblastos (do inglês - fibroblast 

growth factor – FGF), fatores de crescimento derivados de plaquetas, fatores de 
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crescimento epidérmico, semelhante à insulina, fator de crescimento I, fator de 

necrose tumoral-α e IL-β1 (Shiba et al., 1998). 

Durante a formação da dentina, conforme os odontoblastos sintetizam 

proteínas e depositam matriz, estes se deslocam em um movimento centrípeto em 

direção à polpa. Neste momento, prolongamentos citoplasmáticos dos odontoblastos 

ficam contidos na matriz recém-sintetizada, formando uma estrutura canicular, os 

túbulos dentinários. No interior destes, os prolongamentos dos odontoblastos se 

encontram permeados pelo fluido dentinário, com uma parte da estrutura celular 

conectada a terminações nervosas localizadas na polpa. O corpo celular dos 

odontoblastos se encontra na camada odontoblástica subjacente à pré-dentina, 

localizado na periferia da polpa (Garone Netto et al., 2003; Busato, 2005; Cate, 

2008; Katchburian, 2004; Smith et al., 2008). 

Sendo assim, polpa e dentina se apresentam intimamente conectadas, 

formando o complexo dentina-polpa. Logo, estímulos, reações fisiológicas ou 

patológicas aplicados na dentina podem ser captados pela polpa (Garone et al., 

2003; Busato, 2005; Smith, 2008). 

 

 

2.2 Complexo dentina-polpa 

 

 

Como visto a dentina e polpa são estruturas que se apresentam intimamente 

relacionadas, desde a formação até o dente completamente formado, constituindo o 

complexo dentina-polpa (Harada et al., 2008). Sendo assim, nesta revisão, as duas 

estruturas serão abortadas na mesma seção. 
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2.2.1 Dentina 
 

 

Na odontogênese, o processo de formação da dentina envolve etapas de 

diferenciação celular e ainda, ocorrem interações entre o epitélio e o mesenquima 

que permitem à diferenciação de células ectomesenquimais derivadas de células da 

crista neural em odontoblasto, a célula constituinte da dentina (Sun et al., 1998). 

A dentina é um tecido conjuntivo denso especializado, elástico, mineralizado, 

avascular e acelular, porém ramificações dos prolongamentos de odontoblastos 

estão incluídas em sua matriz (Cate, 2008). Constitui-se de aproximadamente 70% 

de material inorgânico, principalmente cristais de hidroxiapatita, 20% de material 

orgânico e 10% de água por peso (Cate, 2008). A parte orgânica consiste em 90% 

de colágeno, e 10% de proteínas não colágenas da matriz, a saber: 

sialofosfoproteína dentinária (DSPP) que se desdobra em sialoproteína dentinária 

(DSP) e fosfoproteína dentinária (DPP) (considerando-as juntas, representam a 

maior parte das proteínas não colágenas da matriz na dentina); proteínas da matriz 

dentinária 1, 2, 3 (DMP-1, DMP-2, DMP-3); glicoproteína dentinária (DGP); 

osteonectina; osteocalcina; sialoproteína óssea (BSP); osteopontina; 

fosfoglicoproteína extracelular da matriz; proteoglicanas; proteínas serosas e 

proteínas morfogenéticas dentinárias (Katchburian, 2004; Cate, 2008; Goldberg et 

al., 2011). 

Inicialmente, a dentina é depositada como uma camada de matriz não 

mineralizada, a pré-dentina, que reveste a porção pulpar mais interna, separando os 

odontoblastos da dentina mineralizada. (Katchburian, 2004; Cate, 2008). A pré-

dentina se mineraliza em dentina, conforme proteínas não colágenas da matriz são 

incluídas na frente de mineralização (Cate, 2008). 
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2.2.1.1 Tipos de Dentina 

 

 

A dentina primária é formada até o fechamento do ápice radicular. Já a 

dentina formada após o fechamento, é denominada dentina secundária (Smith et al., 

1995; Katchburian, 2004). A dentina terciária é formada frente a estímulos, e pode 

ser de dois tipos, reacional ou reparativa (Katchburian, 2004; Ferreira et al., 2006; 

Harada et al., 2008). 

A resposta pulpar, em direção a uma resposta reparativa ou não, depende do 

agente agressor e sua intensidade. Quando da presença de agentes agressores 

menos intensos, é formada uma camada de dentina terciária do tipo reacional 

depositada por odontoblastos sobreviventes com o objetivo de manter o agente 

agressor afastado da polpa. A estrutura dentinária formada se apresenta irregular e 

os túbulos dentinários se dispõem desordenadamente (Smith et al., 1995; 

Katchburian, 2004). 

Em meio a fatores mais intensos, a dentina terciária do tipo reparativa é 

produzida após uma série de eventos, que envolve a divisão, quimiotaxia, migração, 

adesão e diferenciação celular (Smith et al., 1995; Smith et al., 2012). Esta dentina é 

formada por células mesenquimais indiferenciadas da polpa, que se diferenciam em 

odontoblasto-símile (do inglês - odontoblast-like), visto que os odontoblastos não 

estão mais presentes, originando um tecido do tipo osteóide, também denominado 

ponte de dentina reparativa, onde se observa desde túbulos pouco regulares, a um 

aspecto atubular (Smith et al., 1995; Katchburian, 2004; Cate, 2008; Smith et al., 

2012). 

Estudo realizado em molares de ratos após preparos cavitários, Harada e 

colaboradores observaram que células indiferenciadas presentes na camada 

subodontoblástica migram e se diferenciam em novas células do tipo odontoblasto 

símile, compensando a camada odontoblástica perdida após o preparo cavitário, 

posteriormente, a reorganização da polpa dentária foi concluída pela proliferação 

ativa das células mesenquimais presentes na polpa (Harada et al., 2008). 
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2.2.2 Polpa 

 

 

A polpa dentária é um tecido conjuntivo frouxo, não mineralizado, composto 

por matriz extracelular e tipos celulares como fibroblastos, células nervosas, 

vasculares e indiferenciadas, que ocupa a região central do elemento dentário, da 

coroa ao ápice. Apresenta duas camadas periféricas, a camada de odontoblastos e 

a camada subodontoblástica (Cate, 2008; Katchburian, 2004). 

A camada de odontoblastos é a região mais periférica da polpa, e os 

odontoblastos após formarem a dentina, mantem com esta íntima relação, uma vez 

que os prolongamentos citoplasmáticos dos odontoblastos ficam retidos no interior 

dos túbulos dentinários. Já a camada subodontoblástica esta localizada abaixo da 

camada de odontoblastos, e é dividida em: zona pobre em células, mais periféria, e 

zona rica em células subjacente à zona pobre em células (Katchburian, 2004). 

A zona pobre em células (Weill) contém os prolongamentos de células 

subjacentes, vasos e fibras nervosas. As fibras nervosas, principalmente do tipo 

amielílico, se direcionam à camada de odontoblastos, podendo atingir a pré-dentina 

e a região inicial dos túbulos dentinários. A zona rica em células contém as células 

mesenquimais indiferenciadas, fibroblastos e os corpos celulares das células que 

emitem seus prolongamentos para a zona pobre em células (Katchburian, 2004). 

 

 

2.2.2.1 Células mesenquimais indiferenciadas 

 

 

As células mesenquimais indiferenciadas, também chamadas de células-

tronco (CTs), apresentam estrutura semelhante aos fibroblastos. Situam-se 

normalmente ao redor de capilares e pequenos vasos sanguíneos no tecido 

conjuntivo frouxo (Van De Graaff, 2003). 

Pesquisas utilizando células-tronco tem sido desenvolvidas com vistas a 

utilização destas células na terapia celular, engenharia celular, e Odontologia 

regenerativa, obtendo-se resultados promissores. 
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Em termos gerais, células-tronco (CTs), do inglês stem cell, são células 

indiferenciadas que possuem a capacidade de multiplicar-se e de diferenciar-se no 

tecido a que pertencem ou até mesmo em outros tecidos, caso recebam o estímulo 

necessário para tal. Podem ser classificadas quanto à origem (embrionárias, pós-

natais e adultas) e/ou quanto à sua potencialidade (totipotente, pluripotente e 

multipotente) (Jiang et al., 2002; Ulloa-Montoya et al., 2005). 

De acordo com a classificação quanto à origem, as CTs embrionárias são 

aquelas presentes no embrião (de 1 a 3 dias de vida), as CTs adultas adultas são 

células indiferenciadas que podem ser encontradas em alguns tecidos de um 

indivíduo adulto, ou já formado. A exemplo da medula óssea, retina, músculo 

esquelético, fígado, placenta, cordão umbilical e polpa dentária (National Institutes 

Of Health - NIH, 2006; Kerkis et al., 2006). 

As células totipotentes são aquelas com capacidade de originar todos os tipos 

celulares. Correspondem às células do embrião recém-formado e apresentam 

potencial para originar todos os tipos celulares de origem embrionárias e extra-

embrionárias. As células pluripotentes possuem a capacidade de originar qualquer 

tipo celular, com exceção do organismo completo uma vez que não conseguem 

formar tecidos de apoio ao feto. Apresentam ainda a capacidade de originar todos os 

tipos embrionários (mais de 200 tipos celulares). Células multipotentes são aquelas 

com potencial de originar vários tipos celulares (Wagers; Weissman, 2004). 

As CTs adultas apresentam capacidade de auto-renovação e diferenciação 

um pouco mais limitada (multipotente) quando comparadas às células-tronco 

embrionárias. Porém, atualmente já se sabe que o potencial de diferenciação destas 

células é maior do que se imaginava (Blau et al., 2001). 

Células indiferenciadas da polpa dentária humana podem atuar como CTs 

adultas multipotentes. Gronthos e colaboradores isolaram e caracterizaram células 

presentes na polpa dentária de terceiros molares humanos pela primeira vez, 

denominando-as de células-tronco de polpa dentária pós-natal (dental pulp stem 

cells - DPSCs). Neste estudo, as DPSCs foram comparadas com as células-tronco 

mesenquimais da medula óssea (bone marrow stroma cell - BMSC) onde 

observaram que as DPSCs apresentavam alguns nódulos de mineralização, porém 

sem a presença de adipócitos, mas presentes nas BMSC. Quando as DPSCs foram 
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transplantadas em camundongos imunocomprometidos, elas foram capazes de 

formar uma estrutura semelhante à dentina, formando um complexo semelhante ao 

complexo denina-polpa. Quando cultivadas em meio mineralizante as DPSCs 

demonstraram a capacidade de formar nódulos com altos níveis de cálcio, através 

ensaio de vermelho de Alizarina (Gronthos et al., 2000). 

Posteriormente, foram isoladas e caracterizadas células-tronco multipotentes 

de dentes decíduos esfoliados (stem cells from human exfoliated deciduous teeth - 

SHEDs) (Miura et al., 2003). Neste estudo Miura e colaboradores verificaram através 

do ensaio de vermelho de Alizarina a diferenciação das SHEDs em tecido 

mineralizado, indicando o acúmulo de cálcio in vitro. E após o transplante em 

camundongos imunocomprometidos puderam detectar a diferenciação das SHEDs 

em odontoblastos, associados à estrutura semelhante à dentina (dentin-like). 

Estudos mais recentes tem demonstrado que as DPSCs quando em 

combinação com um material polimérico, são capazes de produzir um tecido 

conjuntivo semelhante à polpa dentária após o transplante subcutâneo em ratos 

imunocomprometidos (Cordeiro et al., 2008; Sakai et al., 2010; Galler et al., 2012). 

Em estudo comparativo entre BMSSC (bone marrow stromal stem cells) e as 

DPSCs, Yu e colaboradores verificaram uma capacidade mais ativas de 

diferenciação odontogênica das DPSCs in vitro, em comparação as BMSSC, através 

da formação de matriz mineralizada, aumento da atividade da fosfatase alcalina 

(ALP) e expressão do gene DSPP, e in vivo, com a produção de estruturas 

semelhantes à osteodentina (Yu et al., 2007). 

O processo de diferenciação das DPSCs é dinâmico e envolve uma série de 

eventos como aumento da expressão de genes relacionados à produção de 

proteínas da matriz extracelular dentinária e o aumento da atividade de enzimas 

envolvidas no mecanismo de mineralização da matriz produzida. Como 

consequência desses eventos tem-se, in vitro, a formação de nódulos de matriz 

mineralizada caracterizados por alto conteúdo de cálcio. 

Em meio a um processo de injúria pulpar (preparo cavitário, lesõe de cárie, 

lesões cervicais não cariosas que apresentem túbulos dentinários expostos para o 

meio bucal e que constantemente sofram com agentes externos, a exemplo de 
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ácidos provenientes da dieta) os odontoblastos presentes podem não mais existir, e 

nesta situação células mesenquimais indiferenciadas da polpa dentária humana 

poderiam ser recrutadas e sofrerem diferenciação em novos odontoblastos, 

odontoblastos-símile os quais seriam responsáveis pela formação de dentina do tipo 

reparativa (Tate et al., 2006).  
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2.3 Lesão Cervical não Cariosa 

 

 

Mudanças de hábitos de dieta e higiene associadas ao aumento da 

longevidade da população tem resultado na diminuição da incidência de lesões de 

cárie dentária e aumento da permanência dos dentes no arco dental. Por outro lado, 

distúrbios e hábitos parafuncionais, tem levado à maior incidência de lesões 

cervicais não cariosas (LCNC) e exposição dentinária para o meio bucal (Wood et 

al., 2008). 

As lesões cervicais não cariosas são caracterizadas pela perda de estrutura 

dentária no terço cervical na região da junção amelocementária (Levitch et al., 

1994), podendo atingir a região da raiz subjacente. Não apresenta envolvimento 

bacteriano, sendo assim, não está relacionada à cárie (Michael et al., 2010). 

A prevalência das LCNC pode variar de 0 a 90% (Järvinen et al., 1991; 

Levitch et al., 1994; Michael et al., 2010; Wood et al., 2008). A grande variação entre 

esses valores pode ser justificada pela diferença encontrada entre os desenhos 

experimentais, parâmetros, metodologias, população e tamanho da amostra, 

utilizados nesses estudos epidemiológicos (Levitch et al., 1994; Wood et al., 2008; 

Michael et al., 2010). Porém, todos os estudos mostram uma tendência no aumento 

da prevalência com o aumento da idade (Levitch et al., 1994; Wood et al., 2008). E 

também tem sido relatado o aumento da severidade das lesões com o aumento da 

idade (Levitch et al., 1994).  

As lesões afetam principalmente a face vestibular, porém a face lingual e 

proximal também pode ser acometida (Levitch et al 1994; Michael et al., 2010). Os 

dentes mais acometidos são os caninos e pré molares. 

A etiologia das LCNC é considerada por muitos pesquisadores como 

multifatorial (Levitch et al., 1994; Wood et al., 2008). As LCNC podem ser 

provocadas por abrasão, erosão ou abfração, mas estudos mostram que muitas 

vezes mais de um fator pode estar atuando concomitantemente (Levitch et al., 1994; 

Bartlett; Shah, 2006; Michael et al., 2010).  
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A erosão é a perda do tecido dentário provocada por componentes químicos, 

sem o envolvimento bacteriano. É resultado da dissolução da matriz inorgânica dos 

tecidos em resposta a ação de componentes ácidos. Pode ser resultado de fatores 

extrínsecos e intrínsecos. Os fatores extrínsecos são aqueles decorrentes da 

alimentação, bebidas (Scaramucci et al., 2011; Scaramucci et al., 2012), cloro da 

água de piscina, e medicamentos (Levitch et al., 1994). Os fatores intrínsecos estão 

relacionados a distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia nervosa, refluxos 

decorrentes de problemas gastrointestinais, como esofagite e úlcera duodenal, 

gravidez, alcoolismo (Levitch et al., 1994; Järvinen et al., 1991), e quantidade e 

qualidade da saliva produzida. 

A abrasão é o desgaste do tecido dentário decorrente da ação mecânica, 

como por exemplo, provocada pela escovação inadvertida. É comum a associação 

da presença de lesão cervical com recessão gengival e boa escovação. Os fatores 

relacionados ao paciente incluem tempo gasto na escovação, frequência, força 

aplicada, e em que arco a escovação é iniciada. Indivíduos com LCNC destros 

apresentam mais lesões no arco esquerdo, e canhotos no arco direito. Os fatores 

relacionados aos materiais incluem tipo de cerda, quantidade e abrasividade do 

dentifrício (Levitch et al., 1994).  

Tem sido proposto que após o inicio da lesão por erosão, à região 

inicialmente desmineralizada pela ação de ácidos, é potencializada pelo desgaste 

mecânico promovido pela abrasão. 

A lesão do tipo abfração é provocada pelo rompimento dos cristais de esmalte 

e de dentina, como resultado das tensões de tração/compressão, geradas pela 

flexão do dente durante movimentos oclusais em desarmonia, como forças oclusais 

excêntricas, e o bruxismo. A força gerada pode levar ao rompimento da união dos 

cristais de hidroxiapatita, promovendo a perda de esmalte, e às vezes da dentina 

subjacente. A região de fulcro, durante o movimento de flexão dos dentes é onde as 

forças oclusais estão concentradas, e está localizada na região cervical (Levitch et 

al., 1994). A palavra abfração é derivada do latim ''romper'' (Wood et al., 2008). 

O conhecimento a cerca da etiologia da lesão é importante para a definição 

do plano de tratamento, que tem por finalidade a prevenção da formação de novas 
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lesões, além de impedir a progressão da lesão já existente (Levitch et al., 1994; 

Wood et al., 2008). 

Os agentes etiológicos devem ser removidos para que se tenha um 

tratamento mais próximo da efetividade, ou seja, se o fator etiológico não for 

removido, o tratamento será ineficiente (Levitch et al., 1994). 

O diagnóstico das LCNC é feito através da anamnese, inspeção visual e teste 

táctil. Quando o diagnóstico não está claro, pode ocorrer dificuldade em se 

estabelecer um tratamento efetivo. Em alguns casos, as LCNC são apenas 

monitoras, através da proservação do caso (Michael et al., 2010). 

As LCNC por promoverem a exposição do tecido dentário para o meio bucal, 

podem atingir a polpa e provocar o comprometimento da vitalidade pulpar (Levitch et 

al., 1994; Michael et al., 2010), além de facilitar o acúmulo de biofilme (Michael et al., 

2010), e levar ao aparecimento da hipersensibilidade dentinária (HD) (Levitch et al., 

1994; Aranha, 2005; Sobral, 2010; Garone Filho; Silva, 2008; Michael et al., 2010). 

 

 

2.4 Hipersensibilidade Dentinária 

 

 

A HD é definida como lesão acompanhada de dor aguda de curta duração 

decorrente da dentina exposta, mais especificamente, de túbulos dentinários 

expostos e abertos, que ocorre em resposta a estímulos (Addy, 1990; Holland et al., 

1997; Miglani et al., 2010). A frequência da HD pode variar de 4 a 74% (Irwin, 

McCusker, 1997), sendo ligeiramente maior em mulheres, e pode acometer 

indivíduos de qualquer idade, porém é mais frequente na faixa etária entre 20 e 50 

anos, com pico entre 25 e 40 anos de idade (Gillam et al., 2002). Os dentes mais 

acometidos são os caninos e pré-molares, e a face vestibular da região cervical é o 

local mais afetado (Miglani et al., 2010). 

Recessão gengival devido à cirurgia de redução de bolsa, preparo do dente 

para a coroa, uso excessivo de fio dental ou doenças periodontais são possíveis 

causas da HD (Dababneh et al., 1999; Conceição et al., 2007; Curtis et al., 2010; 
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Miglani et al., 2010; Yilmaz et al., 2011b). A HD também pode ocorrer na presença 

de lesões cervicais não cariosas, ou seja, lesões causadas por agentes não 

bacterianos (Garone Netto et al., 2003; Aranha, 2005; Orchardson; Gillam, 2006; 

Conceição et al., 2007). 

Existem algumas teorias que tentam explicar os mecanismos da HD. Em uma 

delas as fibras nervosas localizadas no inicio dos túbulos, seriam atingidas pelos 

estímulos aplicados a dentina. Os axônios não estão presentes em todos os túbulos, 

e quando presentes se encontram apenas na porção inicial dos túbulos dentinários, 

e com isso a sensibilidade na dentina superficial não poderia ser explicada. Na 

outra, os odontoblastos e seus prolongamentos atuariam como receptores sensoriais 

(Katchburian, 2004). 

Porém, a teoria mais aceita pela literatura é a teoria hidrodinâmica de 

Brännström (1964). Esta teoria está baseada na presença e movimentação do fluido 

dentinário, que ativa as terminações nervosas presentes na porção pulpar dos 

túbulos dentinários. A resposta destas terminações nervosas, principalmente fibras 

aferentes A, depende da intensidade dos estímulos aplicados sobre a dentina 

exposta, que podem ser: resfriamento, secagem ou evaporação, estímulo tátil e 

aplicação de substâncias químicas hipertônicas (Pashley, 1996; Holland et al., 1997; 

Garone Netto et al., 2003; Conceição et al., 2007; Miglani et al., 2010). 

É provável que dependendo do estímulo aplicado, intensidade, região e 

profundidade da dentina, vários mecanismos estejam envolvidos simultaneamente 

(Katchburian, 2004). 
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2.4.1 Tratamentos para a Hipersensibilidade Dentinária 

 

 

Com intuito de proporcionar ao indivíduo melhor qualidade de vida e saúde, o 

tratamento da HD deve ser iniciado após diagnóstico preciso, excluindo outras 

possíveis doenças que possam ser a causa da dor. Para o diagnóstico há que se 

detectarem possíveis locais de dentina exposta, que devem ser testados com 

estímulos que possam provocar dor. Os estímulos mais utilizados para detectar a 

HD nos pacientes é o jato de ar, pois apresenta a combinação de um estímulo 

térmico com o estímulo de pressão (Ide et al., 2001), mas também é recomendado a 

utilização da sonda exploradora, aplicada no sentido mésio-distal (Miglani et al., 

2010). Diante do diagnóstico da HD, no sentido de determinar a terapêutica a ser 

implementada, devem ser identificados os possíveis fatores causais da exposição 

dos túbulos dentinários à cavidade bucal (Dowell et al., 1985). Em casos de 

presença de lesão não cariosa, as suas causas devem ser detectadas e eliminadas 

para evitar recidivas e maiores desconfortos (Aranha, 2005; Miglani et al., 2010).  

O tratamento da HD apresenta como principais objetivos a promoção da 

analgesia (inibição da atividade sensorial) e/ou obliteração dos túbulos dentinários 

(Aranha, 2005; Miglani et al., 2010). Assim sendo, o tratamento mais empregado tem 

sido a utilização dos agentes dessensibilizantes. 

O agente dessensibilizante dentinário considerado ideal é aquele que 

apresenta: ação rápida, efeitos em longo prazo, não irritante à polpa (biocompatível), 

indolor, de fácil aplicação, e que não altere a coloração do dente (Grossman, 1935). 

Os agentes dessensibilizantes podem ser divididos de acordo com o seu mecanismo 

de ação: oclusão dos túbulos dentinários ou bloqueio da transmissão neural, na 

forma de dentifrícios, colutórios, géis ou adesivos dentinários (Miglani et al., 2010). 

A obliteração dos túbulos dentinários pode ser promovida por compostos, tais 

como: fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, cloreto de estrôncio, oxalato de 

potássio, fosfato de cálcio, carbonato de cálcio; por precipitação de proteína obtida 

com o uso de: glutaraldeído, nitrato de prata, cloreto de zinco, hexahidrato de cloreto 

de estrôncio; ou por agentes adesivos, como: cimentos adesivos dentinários, 

vernizes fluoretados, ácido oxálico e resina, cimentos de ionômero de vidro, 
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compósito e agentes de adesão dentinária. Enquanto que a dessensibilização do 

nervo ocorre principalmente pelo uso de nitrato de potássio (Miglani et al., 2010). 

Contudo, tem sido reportado na literatura que devido à maioria dos 

tratamentos existentes não aderir adequadamente à estrutura dentinária, estes 

tratamentos não apresentam efeito a longo prazo (Orchardson; Gilliam, 2006). 

O Gluma Desensitizer® (Heraeus) foi desenvolvido a mais de uma década 

com o propósito de tratamento da HD (Ishihata et al., 2011), e tem mostrado 

resultados promissores nos ensaios clínicos (Aranha et al., 2009; Yu et al., 2010; 

Brahmbhatt et al., 2012; Lopes; Aranha, 2013). Este material contém em sua fórmula 

hidroxietil de metacrilato (HEMA), cloreto de benzalcônio, glutaraldeído e flúor. O 

HEMA forma profundos tags de resina, ocluindo os túbulos dentinários. (Irwin; 

McCusker, 1997; Aranha, 2003; Aranha et al., 2009; Miglani et al., 2010). O 

glutaraldeído promove a coagulação das proteínas presentes no interior dos túbulos 

dentinários, reage com o soro de albumina do fluido dentinário, causando a sua 

precipitação (Miglani et al., 2010; Ishihata et al., 2011).  

Sabe-se que o GLUMA contem agentes tóxicos, como glutaraildeído, cloreto 

de benzalcônio e HEMA. É importante que se conheça os efeitos dos agentes 

dessensibilizantes quando em contato com os tecidos orais, como por exemplo, do 

contato com fibroblastos e queratinócitos, uma vez que durante a aplicação clínica 

deste material pode ocorrer intimo contato com estes tecidos (Sengun et al., 2006; 

Ishihata et al., 2011). 

Estudo realizado por Sengun e colaboradores, onde avaliaram o efeito de 

agentes dessensibilizantes (Gluma Desensitizer, Seal&Protect e MicroPrime) na 

viabilidade e morfologia de fibroblastos verificaram que a citotoxidade foi variável e 

dependente da composição e período de exposição dos agentes às culturas 

celulares. No tempo experimental 48 h o crescimento celular foi inibido em todos os 

grupos experimentais, que pode ser observado através da contagem de células 

viáveis utilizando o ensaio de MTT e análise morfológica (Sengun et al., 2006). 
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2.4.1.1 Biovidro 

 

 

Mais recentemente um novo material, o biovidro, foi introduzido para 

tratamento da HD (Lee et al., 2007; Kuo et al., 2007; Curtis et al., 2010; Bakry et al., 

2011a; Bakry et al., 2011b; Sauro et al., 2011). Os biovidros são materiais cerâmicos 

amorfos que podem ser bioativos ou bioabsorvíveis, dependendo da sua 

composição química. O primeiro biovidro foi sintetizado por Hench e colaboradores 

(Hench et al., 1972). Inicialmente foi desenvolvido com a finalidade de estimular a 

formação de tecido ósseo (Baino et al., 2013). E atualmente, tem sido utilizado em 

Ortopedia para promover união entre implante e osso, e em Odontologia para 

preenchimento ósseo, como por exemplo, durante tratamento cirúrgico e periodontal 

(Cruz et al., 2006; Huan et al., 2011; Margonar et al., 2012). No tratamento da HD 

tem sido empregado na fabricação de alguns produtos comerciais, como por 

exemplo, no dentifrício NovaMin® (NovaMin Technology Inc., FL, EUA) e 

(Sensodyne® Repair & Protect - com tecnologia NovaMin®) (Miglani et al., 2010). 

Com exceção dos vidros bioativos de boratos, todos os demais vidros 

bioativos são vidros silicatos. O mecanismo de interação do biovidro com os tecidos 

ocorre uma vez que, as ligações Si-O-Si da superfície vítrea são clivadas quando em 

contato com o fluído corpóreo, formando ligações Si-OH (silanol) que configuram 

uma camada de silanol sobre a superfície vítrea. Esta camada de silanol favorece a 

nucleação (etapa em que as moléculas do soluto dispersas no solvente começam a 

se juntar) de hidroxiapatita na sua superfície (Miglani et al., 2010). 

Hench descreveu o processo de bioatividade do biovidro, mostrando que 

primeiramente ocorre troca de íons de sódio e cálcio do biovidro, com prótons no 

ambiente biológico, seguido pela clivagem das ligações Si-O-Si da rede tetraédrica 

de sílica e precipitação de uma camada de fosfato de cálcio amorfa sobre a 

superfície de gel de silanol, na qual a hidroxiapatita é nucleada. A nucleação do 

fosfato de cálcio amorfo em hidroxiapatita é um processo termodinamicamente 

favorável nas condições fisiológicas, fator o qual é responsável pelo 

desencadeamento da bioatividade deste material. As etapas posteriores estão 

relacionadas com a ligação de proteínas à superfície do biovidro, a adesão celular e 

a dissolução contínua do biovidro (Hench, 1991; Ducheyne; Qiu, 1999; Cormack; 
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Tilocca, 2012). A bioatividade dos vidros bioativos se completa quando a camada 

superficial de hidroxiapatita liga-se quimicamente aos tecidos adjacentes, esta 

ligação química entre o biomaterial e o tecido adjacente é o que caracteriza um vidro 

bioativo (Hench, 1991; Cormack; Tilocca, 2012) (Figura 2.1). 

 

 

 

Figura 2.1 – Ilustração que demostra o processo de indução da formação de hidroxiapatita (HA), 
após contato do biovidro com solução que simula o fluído corpóreo. Onde tem-se a 
deposição de HA sobre a superfície do biovidro. Adaptado de Siqueira e Zanotto 
(2011) 

 

A composição inicial do biovidro (SiO2-P2O5-CaO-Na2O) em (% mol.) 

desenvolvida por Hench e colaboradores é: SiO2 - 46,1; P2O5 - 2,6; CaO - 26,9; 

Na2O - 24,4 (Baino et al., 2013). O biovidro original, (Bioglass 45S5), é derivado de 

um vidro fundido, maneira tradicional de obter os biovidros. 

No entanto, existem algumas composições em que o vidro apresenta uma 

maior facilidade de se cristalizar durante seu resfriamento após sua fusão e retirada 

do forno (Peitl Filho et al., 1996). Esta cristalização, no entanto, é conhecida por 

reduzir a bioatividade do material (Hench, 1991; Siqueira; Zanotto, 2011). Neste 

sentido, trabalhos tem sido desenvolvidos com o objetivo de encontrar composições 

que não cristalizem, de forma a evitar a redução da bioatividade destes materiais 

(Brink, 1997; Brink et al., 1997). Nestes estudos os autores mostraram que biovidros 

contendo de 45 a 59% mol. de SiO2 apresentam propriedade bioativa (Brink, 1997; 

Brink et al., 1997). 
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Sabe-se que além da esturura química, a estrutura de superfície dos 

biomateriais influenciam sobre o comportamento das células, onde superfícies na 

escala nanométrica, parecem ser as com maior potencial de bioatividade, pelo 

menos quanto à adesão de osteoblastos (Anselme, 2000; Tilocca, 2011). 

Justificando a sua utilização no tratamento da HD, tem sido relatado que o 

biovidro promove obliteração e remineralização da dentina tubular (Forsback et al., 

2004; Bakry et al., 2011b; Miglani et al., 2010). Este material apresenta 

biocompatibilidade, propriedades osteocondutoras (Poinern et al., 2009), 

osteoindutoras (LeGeros, 1993) e osteogênicas devido aos produtos da dissolução 

do biovidro, permitindo migração, proliferação e diferenciação celular (Cormack; 

Tilocca, 2012). Sua composição química permite que exiba um comportamento 

biocompatível com os tecidos dentais, além de apresentar efeito antibacteriano, 

pouco efeito citotóxico, quando comparado a outros materiais com a mesma 

finalidade, e oclusão dos túbulos expostos, diminuindo a condução de estímulos 

hidrodinâmicos (Forsback et al., 2004; Lee et al., 2007; Kuo et al., 2007; Hu et al., 

2009; Curtis et al., 2010; Bakry et al., 2011a; Bakry et al., 2011b). 

Sauro e colaboradores realizaram um recente estudo com o intuito de verificar 

a capacidade de substâncias bioativas contidas em materiais na promoção da 

oclusão e remineralização dos túbulos dentinários. O biovidro SYLC (Osspray Ltd, 

Londres, UK) foi o único material capaz de reduzir a permeabilidade da dentina, 

após imersão em solução remineralizante (RSS), por mostrar a precipitação de 

hidroxiapatita dentro dos túbulos e sobre a superfície dentinária (Sauro et al., 2011). 

Estudos tem mostrado que esta obliteração dos túbulos dentinários é 

resistente à escovação, aos desafios de desgaste e abrasão. Com isso tem-se a 

possibilidade de utilizar este material para tratamento da HD, com vistas a uma 

terapia mais duradoura (Bakry et al., 2011b; Curtis et al., 2010).  

Neste mesmo sentido, Lee e colaboradores verificaram que o biovidro 

experimental (DP-bioglass) foi capaz de ocluir 55.8 - 62.7 µm dos túbulos de dentina 

exposta. Este material foi significativamente melhor que os outros grupos 

experimentais (One Coat Bond e Seal & Protect) (Lee et al., 2007). 
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Além de estudos sobre o potencial deste biomaterial na indução da oclusão e 

remineralização da dentina, pode-se verificar uma preocupação sobre o 

comportamento destes frente às células da polpa dentária. Para tanto, Kuo e 

coloboradores avaliaram o efeito citotóxico da pasta DP-bioglass (biovidro 

experimental) e DP-bioglass associada a 30% de ácido fosfórico (associação esta 

que tem sido sugerida para o tratamento da HD) sobre células de polpa dentária 

humana. Onde verificaram que após três dias de contato dos materiais com as 

células, o DP bioglass apresentou significativa biocompatibilidade (Kuo et al., 2007). 

Frente às características deste biomaterial, o seu emprego na HD possibilita 

uma modalidade de tratamento para a HD com vistas a um tratamento eficaz e 

durador. Uma vez que este biomaterial além de ser biocompatível, promove 

migração, proliferação e diferenciação celular, podendo resultar na formação de 

dentina terciária, que mesmo na presença de inúmeros tratamentos, ainda é a 

barreira mais eficaz e duradoura para obliterar os túbulos dentinários.  
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2.4.1.2 Laser Fototerapia 

 

 

A laser fototerapia (LPT), também denominada de Terapia com Laser de 

Baixa Potência (Low Power Laser Therapy - LPLT), Terapia com Laser em Baixa 

Intensidade (Low Intensity Laser Therapy - LILT, ou Low Level Laser Therapy - 

LLLT) e Fototerapia com Laser em Baixa Intensidade (FTLBI), tem sido utilizada em 

várias áreas da Odontologia, como, Cirurgia, Estomatologia, Endodontia, 

Periodontia, Ortodontia e Dentística. Esta terapia consiste na utilização do laser em 

baixa intensidade, com vistas à biomodulação da inflamação, reparação tecidual e 

analgesia. 

O laser (do acrônimo Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 

ou Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação) se caracteriza por 

uma fonte de radiação eletromagnética com características específicas, como 

monocromaticidade (todos os fótons tem o mesmo comprimento de onda), coerência 

temporal e espacial (as ondas dos fótons estão na mesma fase, no tempo e no 

espaço) e colimação (as ondas dos fótons que compõem o feixe se propagam de 

forma paralela), diferenciando o das demais fontes de luz. 

O feixe laser é composto por fótons, partículas de energia que se propagam 

no espaço de forma ondulatória e são desprovidas de massa e carga. 

Os fótons emitidos pelo laser interagem com os átomos e moléculas do tecido 

alvo, estes desencadeiam reações biológicas. Estas reações dependem do tipo de 

laser utilizado. De acordo com o efeito promovido pela irradiação laser, em 

fotodestruição, ou fotoativação tecidual (determinados pelo efeito fotoquímico, 

fototérmico e fotomecânico do laser) pode-se classificar a terapia laser em baixa ou 

alta intensidade. 

Quando utilizado o laser em baixa intensidade, com densidade de potência 

entre alguns mW/cm2 não se tem elevação de temperatura. Os efeitos fotofísicos, 

fotoquímicos e fotobiológicos, são responsáveis pela biomodulação, ou seja, pelo 

aumento ou diminuição da atividade metabólica da área irradiada. 
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Algumas funções celulares podem ser estimuladas quando o laser é 

empregado nos parâmetros adequados (Azevedo et al., 2006; Almeida-Lopes et al., 

2001; Pereira et al., 2002; Marques et al., 2004). Sabe se que o laser atua 

preferencialmente em células ou tecidos lesados, enfraquecidos, que estejam 

submetidos a um estresse oxidativo (Karu, 1989; Almeida-Lopes et al., 2001; 

Marques et al., 2004; Eduardo et al., 2008). 

A biomodulação in vitro promovida pela LPT depende dos parâmetros de 

irradiação (Azevedo et al., 2006), tais como, comprimento de onda, densidade de 

potência e potência (Pereira et al., 2002). E ainda, dentro dos parâmetros 

adequados, o tecido pulpar não será lesado termicamente quando o aumento de 

temperatura for inferior a 5º C. Sicilia e colaboradores mencionaram que a aplicação 

do laser de diodo no comprimento de onda menor que 780 nm, com potência inferior 

a 30 mW, e com tempo de aplicação menor que 3 minutos, é segura para a polpa 

dentária (Sicilia et al., 2009). 

Para que se tenha o efeito esperado, é necessário que ocorra absorção do 

laser pelos tecidos, mais especificamente pelas células. E esta se faz necessária 

para que haja conversão da energia luminosa do laser, em energia química para a 

célula. O que torna o processo de absorção possível é a presença de 

fotorreceptores (cromóforos - molécula ou átomo fotossensível) nas células, que são 

capazes de captar os fótons do laser. A faixa de emissão espectral ideal para que o 

processo de estimulação celular ocorra está entre o vermelho visível e o infra-

vermelho próximo (de 660 a 830nm) (Karu, 1988). 

Os mecanismos de ação do laser são iniciados no momento da irradiação 

(fotorrecepção) e se mantem até que se atinja o efeito clínico (fotorresposta). Entre e 

o início e fim deste processo, ocorre transdução e amplificação do sinal, 

denominadas de reações secundárias, ocorridas na ausência de luz. 

No intuito de explicar os mecanismos de ação da LPT algumas hipóteses 

foram propostas, onde todas abordam os fotorreceptores como sendo o fator 

principal de reação (Karu, 1988; Smith, 1991; Karu, 1996; Karu, 1999; Vladmirov et 

al., 2004; Hamblin; Demidova-Rice, 2007). 
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Os efeitos biológicos são observados devido à absorção da radiação laser por 

algumas moléculas, e correspondem às reações celulares primárias, ou seja, 

reações induzidas diretamente pela luz (Kleblanov et al., 2001; Vladmirov et al., 

2004). 

Neste sentido, a primeira teoria foi elaborada por Karu, onde observou que a 

absorção do laser pelas flavinas (FADH e NADH) e citocromos da cadeia respiratória 

mitocondrial aumenta a formação de prótons na membrana das mitocôndrias, 

resultando na maior produção de ATP intracelular (Karu, 1989). 

Smith propôs uma modificação no modelo de Karu, onde a radiação 

infravermelha, em um caminho adicional, pode ativar uma cascata de eventos, 

diretamente nos canais de cálcio (Ca+2) da membrana celular através de 

modificações foto-físicas, induzindo a entrada de Ca+2, que resulta na proliferação 

celular (Smith, 1991). 

A enzima citocromo c oxidade, presente na mitocôndria, esta envolvida no 

processo metabólico ativado pela LPT (Karu, 1989; Karu, 1999; Vladmirov et al., 

2004; Hamblin; Demidova-Rice, 2007). Esta enzima apresenta picos de absorção na 

região entre o vermelho e o infravermelho que são comuns ao espectro de ação dos 

efeitos da LPT. 

Tem sido proposto que a LPT fotodissocia (fotodesliga) a ligação inibitória do 

óxido nítrico (NO) à citocromo c oxidade. Esta ligação ocorre quando as células 

encontram-se em situações de estresse, como por exemplo, em meio à lesão 

tecidual. Isso explicaria o aumento na produção de ATP e demais efeitos da laser 

fototerapia (Hamblin; Demidova-Rice, 2007). 

Quando da ausência de luz, tem-se as reações secundárias do laser, que 

sinalizam a transdução e amplificação dos sinais inicialmente produzidos pelas 

reações primárias (Karu, 1999; Schindl et al., 2000). 

A transdução do sinal e amplificação da maioria das fotorreações primárias, 

parece estar relacionada com as alterações de pH intracelular, promovidas pela 

ativação das ATPases, e alterações nos níveis de Ca+2 intracelular. Tem-se então 

uma mudança de estado redox para oxidação, com isso o aumento de Ca+2 

intracelular intensifica o metabolismo celular. O aumento de Ca+2 estimula a síntese 
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de RNA, DNA, mitose celular e secreção de proteínas (Loevschall; Arenholt-

Bindsley, 1994). 

Juntas, as reações celulares primárias e secundárias produzidas pelo laser 

durante a LPT resultam nos efeitos de biomodulação da inflamação, aceleração na 

reparação tecidual e analgesia (Marques et al., 2010). 

Frente a todos as teorias, e possíveis mecanismos de ação do laser, 

provavelmente, dois ou mais destes modelos podem atuar concomitantemente no 

tecido irradiado (Schindl et al., 2000; Marques et al., 2010). 

A LPT tem demonstrado capacidade de modular o crescimento, a viabilidade 

celular e a diferenciação de tipos celulares como fibroblastos, osteoblastos e células 

endoteliais, entre outros. Estudos in vitro, utilizando cultura de células, tem 

demonstrado que a LPT pode acelerar o crescimento de tipos celulares como 

fibroblastos, osteoblastos e células endoteliais (Almeida-Lopes et al., 2001; Pereira 

et al., 2002; Marques et al., 2004; Azevedo et al., 2006; Fujihara et al., 2006; 

Eduardo et al., 2007), além de estimular a produção e secreção de proteínas e 

fatores de crescimento por estas células (Damante et al., 2009). 

Em um estudo preliminar Eduardo e colaboradores mostraram que a LPT foi 

capaz de aumentar significativamente a proliferação celular das hDPSCs utilizando-

se um laser no comprimento de onda vermelho (660nm) e densidade de energia de 

3 J/cm2 (Eduardo et al., 2008). 

Estudos utilizando a LPT em células da polpa dentária humana verificaram 

um aumento na formação de nódulos de calcificação e na atividade da ALP 

(fosfatase alcalina) (Ohbayashi et al., 1999; Matsui et al., 2007). Em estudo realizado 

in vivo Utsunomiya observou a formação de ponte de dentina na superfície de 

polpas dentárias expostas de cães, uma semana após a irradiação com a LPT, 

tempo anterior ao grupo não irradiado (Utsunomiya, 1998). 

O mecanismo de ação envolvido no processo de diferenciação das células da 

polpa dentária humana sobre efeito da LPT parece estar relacionado à ação do laser 

nos receptores de BMP-2 e na transdução do sinal desencadeado. Matsui e 

colaboradores verificaram que o laser aumentou a expressão de RNA mensageiro 

(mRNA), levando a um aumento na produção do fator de crescimento BMP-2. 
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Verificaram ainda, um aumento na formação de nódulos mineralizados através do 

ensaio de vermelho de Alizaria, e na produção de ALP nas células de polpa dentária 

irradiadas com GaAlAs (Matsui et al., 2008). 

Frente a todos os efeitos da LPT, a aplicação do laser no tratamento da HD 

tem sido recentemente proposta para o tratamento da HD. Para o tratamento da HD 

podem ser empregados os lasers de alta potência: Nd:YAG; Er:YAG; Er,Cr:YSGG; 

CO2 (Kimura et al., 2000; Birang et al., 2007; Romano et al., 2011; Yilmaz et al., 

2011a; Sgolastra et al., 2011; Sgolastra et al., 2013), ou ainda, os lasers de baixa 

potência: He-Ne, GaAlAs (Aranha et al., 2009; Vieira et al., 2009; Orhan et al., 2011; 

Sgolastra et al., 2011; Yilmaz et al., 2011a; Yilmaz et al., 2011b; Lopes; Aranha, 

2013; Sgolastra et al., 2013). O tratamento com a laser fototerapia no tratamento da 

HD tem apresentado bons resultados na literatura através de estudos in vitro e 

clínicos, além de estar consonante com os critérios propostos por Grossman (Kimura 

et al., 2000; Aranha, 2005; Aranha et al., 2009; Vieira et al., 2009; Orhan et al., 2011; 

Sgolastra et al., 2011; Yilmaz et al., 2011b; Sgolastra et al., 2013). Verificaram ainda, 

que esta modalidade de tratamento não apresenta efeitos adversos, quando 

utilizada nos parâmetros corretos (Orhan et al., 2011; Yilmaz et al., 2011 a; 

Sgolastra et al., 2013). 

O mecanismo de ação dos lasers sobre o tratamento da HD ainda não está 

bem elucidado (Kimura et al., 2000; Aranha et al., 2009; Orhan et al., 2011; 

Sgolastra et al., 2011; Sgolastra et al., 2013). Neste sentido, algumas teorias tem 

sido propostas para explicar a ação do laser no tratamento da HD. Alguns autores 

tem mostrado que o laser de GaAlAs age na transmissão neural nos túbulos 

dentinários (Corona et al., 2003), através da despolarização das fibras aferentes C, 

que culmina na analgesia promovida pela depressão da transmissão nervosa 

(Wakabayashi et al., 1993; Kimura et al., 2000; Sgolastra et al., 2011). 

Foi sugerido ainda, que a laser fototerapia apresenta a capacidade de 

promover a fotobiomodulação, aumentando o metabolismo da atividade celular, mais 

especificamente dos odontoblastos, o que levaria ao aumento no depósito de 

dentina terciária pelos odontoblastos, obliterando os túbulos dentinários (Corona et 

al., 2003; Ladalardo et al., 2004). Estudo in vivo revelou que o laser foi capaz de 
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promover a biomodulação das células da polpa, resultando na indução da 

dentinogênese reacional (Ferreira et al., 2006). 

Neste mesmo sentido, estudo realizado por Tate e colaboradores, utilizando 

laser de baixa potência (GaAlAs) em molares de ratos, verificaram através do ensaio 

de imuno-histoquímica a formação de uma camada de dentina terciária, comprovada 

pela imunorreação com a proteína HSP-25 (heat-shock protein) (Tate et al., 2006). 

Esta proteína é expressa durante o desenvolvimento dentário ou ainda, durante a 

diferenciação celular, sendo um marcador de odontoblastos, e quando em meio à 

presença de injúrias, como por exemplo, durante a execução de preparos cavitários 

sem parâmetros adequados, os odontoblastos perdem a imunoreatividade com a 

HSP-25. Mas também tem sido verificado que esta proteína é um importante 

marcador da diferenciação de células da polpa em odontoblastos após injúrias. 

Nesta situação caso os odontoblastos sobrevivam, estes poderão formar uma 

dentina do tipo reacional, mas se não sobreviverem, as células mesenquimais 

indiferenciadas da polpa podem ser recrutadas e se diferenciarem em 

odontoblastos-símile e produzir dentina do tipo reparativa (Tate et al., 2006; Harada 

et al., 2008) (Figura 2.2). 

Também tem sido relatado que os lasers provocam coagulação das proteínas 

da matriz dentinária dentro dos túbulos, bloqueando a movimentação do fluido 

dentinário, e por consequência o estímulo doloroso (McCarthy et al., 1997; Miglani et 

al., 2010). 
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Figura 2.2 -  Ilustração sobre a hipótese do processo de regeneração tecidual após a 
irradiação laser. O laser pode induzir a regulação funcional da proteína 
HSP-25 dos odontoblastos pré-existentes. A reparação pode ocorrer de 
duas formas, por meio dos odontoblastos pré-existentes, ou após a morte 
celular por odontoblastos-símile. Os odontoblastos sobreviventes 
depositam dentina reacional, já se os odontoblastos morrerem as células 
derivadas da crista neural craniana podem diferenciar-se em novos 
odontoblastos, odontoblastos-símile, que imunorreagem com a HSP-25, os 
quais são responsáveis pela formação de dentina reparativa. As células 
mesodérmicas da polpa dentária (mc) podem diferenciar-se em células do 
tipo osteoblastos (osb) em condição patológica onde se tenha a ausência 
de odontoblastos e/ou de células da crista neural craniana. cl - lúmen 
capilar; cnc - células derivadas da crista neural cranial; d, dentina; dp, 
polpa dentária; ob - odontoblastos; oc - osteócito-símile; pd - pré-dentina; 
td, dentina terciária (Tate et al., 2006) 
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Uma recente revisão sistemática e meta-análise foi realizada com intuito de 

verificar a eficácia do laser de acordo com o tipo de laser, na redução da dor em 

casos de HD, quando comparada ao grupo placebo ou não tratamento (controle), e a 

verificação de efeitos adversos dessa modalidade de tratamento da HD (Sgolastra et 

al., 2013). Nesta revisão puderam concluir que o laser foi significativamente mais 

eficaz no tratamento da HD quando comparado ao placebo ou grupo não tratado, 

mostrando ainda que este tratamento não apresentou efeitos adversos, sendo uma 

forma eficaz e segura para o tratamento da HD. Contudo, novos estudos devem ser 

realizados com intuito de melhor explicar os mecanismos de ação do laser sobre as 

células da polpa em casos de HD. E ainda, não existe na literatura um parâmetro 

tido como padrão ouro (gold standard), uma vez que os estudos apresentam grande 

heterogeneidade. 
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3 OBJETIVO 

 

 

Investigar os efeitos de substâncias liberadas por materiais utilizados no 

tratamento da HD (Gluma e Biovidro), associadas ou não à laser fototerapia (LPT), 

sobre a sobrevivência, proliferação e diferenciação de células mesenquimais 

indiferenciadas de polpa dentária humana. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Esta pesquisa foi elaborada em consonância com a lei nº 11.794 de 8 de 

outubro de 2008, inciso VII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal. E foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, FOUSP, CAAE: 08818312.0.0000.0075 (ANEXO A). 

 

 

4.1 Substâncias 

 

 

O Gluma Desensitizer® (Heraeus, Hanau, Alemanha) se apresenta na forma 

de solução aquosa. Em sua fórmula contém 36% de hidroxietilmetacrilato (HEMA), 

cloreto de benzalcônio, 5% de glutaraldeído, flúor e água purificada (Figura 4.1 - a). 

O Biovidro utilizado neste estudo foi desenvolvido pela Profa. Dra. Juliana 

Marchi no Departamento de Nanociência e de Materiais Avançados da Universidade 

Federal do ABC, UFABC (ANEXO B). 

Foi utilizado um biovidro bioativo no sistema ternário SiO2-CaO-P2O5, com a 

seguinte composição: 57%  SIO2, 26% CaO, 17% P2O5. (Figura 4.1 - b, e Figura 

4.2). 

 

 
 

Figura 4.1 – Materiais utilizados para condicionamento do meio de cultura, A - Gluma 
Desensitizer

®
 (Heraeus); B - Biovidro 

 

A B 



55 

 

 

Figura 4. 2 – Eletromicrografias de varredura do biovidro após calcinação: aumento menor (a) e 
aumento maior (b) 

 

 

4.2 Condicionamento dos Meios de Cultivo  

 

 

Meio condicionado é aquele meio que retém substâncias liberadas por 

materiais para meio líquido (Freshney, 2010). Os meios condicionados utilizados 

neste estudo foram aqueles onde o meio de cultivo celular DMEM/Ham’s F-12 (1:1, 

LGC Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil) entrou em contato com o Gluma, bem como 

com o Biovidro. Esses meios condicionados foram obtidos seguindo a 

recomendação da American Society for Testing and Materials (ASTM, 1992). Foram 

utilizados 0,2 g de cada material para cada 1 mL de meio de cultura. Esse 

condicionamento teve a duração de 1 hora e foi realizado em estufa de CO2 com 

atmosfera úmida e temperatura de 37º C. Os meios condicionados foram 

esterilizados com filtro de 0,22 µm (Corning, NY, EUA) (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 - Tubos tipo Falcon contendo meio condicionado. A - Tubo contendo meio a ser 
condicionado pelo Biovidro; B - Condicionamento das substâncias por 1 hora, 
realizado em estufa de CO2 com atmosfera úmida e temperatura de 37º C; C - 
Tubos contendo meio condicionado, à esquerda Biovidro, à direita Gluma  

A 

C 

B 
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4.3 Cultivo Celular  

 

 

Foram utilizadas células mesenquimais indiferenciadas de polpa dentária 

humana de dente decíduo, DD1 (Ferreira, 2011), pertencentes ao Laboratório de 

Pesquisas Básicas do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, FOUSP. 

Alíquotas congeladas em nitrogênio líquido e crioprotegidas por 

dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma Chemical, St Louis, MO, EUA) de linhagem de DD1 

foram descongeladas em banho de água a 37º C (Fanem, SP, Brasil) por dois 

minutos. Com a finalidade de remover o DMSO, as células foram adicionadas a um 

tubo tipo Falcon contendo 10 mL de meio fresco de cultivo DMEM/Ham’s F-12 (1:1, 

LGC Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil) suplementado com 15% de soro fetal bovino 

(SFB, Hyclone, Logan, Utah, EUA), 100 U/mL de penicilina (Invitrogen, Life 

Technologies Corporation, NY, EUA), 100 μg/mL de estreptomicina (Gibco, Life 

Technologies Corporation, NY, EUA), 2 mM de L-glutamina (Gibco) e 2 mM de 

aminoácidos não essenciais (Gibco) (Kerkis et al., 2006). O tubo contendo as células 

foi centrifugado a 300 g por 5 minutos, à temperatura ambiente (Centrífuga Excelsa 

Baby I modelo 206, Fanem, SP, Brasil), os sobrenadantes foram descartados e os 

corpos de fundo, precipitado de células, foram ressuspendidos em 1 mL de meio de 

cultura fresco e transferidos para frascos de cultivo celular de 25 cm2 de área 

cultivável (Corning) contendo 5 mL de meio fresco. Em seguida, foram incubados em 

estufa a 37º C em atmosfera úmida contendo 5 % de CO2. 

Todos os procedimentos de cultivo celular foram realizados em capela de 

fluxo laminar (Veco, Campinas, SP, Brasil), seguindo os protocolos para 

manutenção da esterilidade de materiais e soluções utilizadas (Freshney, 2010). O 

crescimento das células foi monitorado diariamente em microscópio de fase invertido 

(Nikon TMS, Nikon, EUA), e o meio trocado de acordo com o metabolismo celular. 

Para manter as características de células indiferenciadas, as mesmas eram 

subcultivadas quando ocupavam aproximadamente 70 % da capacidade dos frascos 

de cultivo (70 % de confluência). Para isto o meio era reservado em um tubo tipo 

Falcon, resíduos de meio eram sugados, e a monocamada celular lavada com 2 mL 
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de solução tampão fosfato-salina (PBSA, LGC). A seguir, era aplicado sobre a 

monocamada 2 mL de tripsina a 0,25 % (Gibco), com a finalidade de desprender as 

células do frasco, e mantido durante 3 minutos em estufa a 37ºC. O frasco de cultivo 

era levado ao microscópio para avaliar se as células haviam se desprendido. Para 

inativação da tripsina, o meio que havia sido reservado era aplicado sobre as 

células. O meio, que neste momento continha células e tripsina, era levado a um 

tubo tipo Falcon para centrifugação, seguindo o mesmo protocolo acima citado. 

Após os subcultivos, uma alíquota de células era submetida ao processo de 

congelamento, que consiste na adição de 70% de meio, 10% de DMSO e 20% de 

SFB. Este processo de congelamento tinha por finalidade a manutenção da 

linhagem celular. Todos os experimentos foram realizados entre a quinta e nona 

passagem. 

 

Para o ensaio de diferenciação celular através da observação de 

mineralização da matriz as células foram cultivadas em meio mineralizante, a 

saber: 

 

O meio mineralizante foi preparado com meio de cultura DMEM F-12 (LGC), 

suplementado com 5% SFB (Hyclone), 50 mg/mL penicilina-estreptomicina-

glutamina (PSG, Invitrogen), 50µg ácido ascórbico (Sigma), 1 mM β-glicerofosfato 

(Sigma), 10 nM dexametasona (Sigma). 

 

 

4.4 Laser Fototerapia (LPT) 

 

 

Para a realização da LPT foi utilizado um equipamento laser de diodo semi-

condutor (Photon Lase III, DMC-Equipamentos, São Carlos, SP, Brasil) (Figura 4.4), 

os parâmetro utilizados (Ferreira, 2011) foram os seguintes: (Tabela 4.1). 
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Para verificar a saída de potência do equipamento, antes e após as 

irradiações, foi utilizado um medidor de potência, power meter (PowerMax, 

Coherent, EUA). Todos os procedimentos com o equipamento laser foram realizados 

seguindo todas as normas de segurança NBR/IEC 601.2.22 e IEC 60825-1/2001-8. 

 
Tabela 4.1 – Parâmetros de irradiação para LPT 

Parâmetros de irradiação para LPT 
Comprimento de onda (nm) 660 

Meio ativo InGaAlP 

Área do feixe (cm2) 0,028 

Potência (mW) 20 

Densidade de Potência (W/cm2) 0,714 

Densidade de energia (J/cm2) 5 

Tempo de irradiação por ponto (s) 7 

Energia por ponto (J) 0,14 

Modo de irradiação Pontual e contato 

Número de sessões (MTT) 

Número de sessões (Vermelho de 

Alizarina) 

2 

4 

Intervalo entre as sessões (h) (MTT) 6 h 

Intervalo entre as sessões (h) 

(Vermelho de Alizarina) 

48 h 

 

 

As irradiações foram realizadas no modo pontual e em contato, posicionando-

se a peça de mão do equipamento laser em contato com o fundo das placas de 

cultura celular, de forma perpendicular (Figura 4.5). 

Para os experimentos onde as células foram plaqueadas em placas de 96 

poços foi irradiado 1 ponto por poço (0,14 J de energia total), enquanto que para os 
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experimentos com placas de 48 poços, foram irradiados 2 pontos por poço (0, 28 J 

de energia total). 

  

 
Figura 4.4 - Equipamento laser e display do laser de diodo semi-condutor (Photon Lase III, DMC-

Equipamentos, São Carlos, SP, Brasil) mostrando os parâmetros utilizados 

 

Para os ensaios de sobrevivência e o de proliferação celular as culturas foram 

irradiadas ou não por duas vezes (0,28 J de energia total), uma imediatamente após 

a aplicação do meio condicionado e outra 6 horas depois. Para o ensaio de 

diferenciação celular as culturas foram irradiadas por 4 vezes (1,2 J de energia 

total), uma imediatamente após a aplicação do meio condicionado e as demais em 

intervalos de 48 horas até 7 dias. 

 

 
 

Figura 4.5 - Dispositivo para posicionamento do laser de forma perpendicular 
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4.5 Grupos Experimentais 

 

 

Para a realização do presente estudo foram estabelecidos cinco grupos 

experimentais distribuídos da seguinte forma:  

G1 – Controle: células cultivadas em condições ideais; 

G2 – Gluma: células submetidas a meio condicionado pelo Gluma; 

G3 – Biovidro: células submetidas a meio condicionado pelo Biovidro; 

G4 – Gluma + LPT: células submetidas a meio condicionado pelo Gluma 

associado à LPT; 

G5 – Biovidro + LPT: células submetidas a meio condicionado pelo Biovidro 

associado à LPT. 

 

 

4.5.1 Ensaios Experimentais 

 

 

Para o experimento de sobrevivência e o de proliferação celular as células 

foram plaqueadas (1,5 x 103 células/poço) em placas de 96 poços (n=6) (Costar, 

Corning, NY, EUA). Os meios experimentais foram aplicados após 24 horas do 

plaqueamento, de acordo com os grupos experimentais. Após 24 horas da aplicação 

dos meios experimentais, realizou-se troca diária de metade do meio de cultivo por 

poço. Os dados de viabilidade celular foram obtidos no mínimo em triplicata. 

Para o experimento de diferenciação celular as células foram plaqueadas (1 x 

104 células/poço) em placas de 48 poços (n=3) (Costar). Após 24 horas do 

plaqueamento as culturas foram submetidas aos tratamentos de acordo com os 

grupos experimentais e mantidas em cultura por mais 21 dias, tendo metade do 

meio de cultura substituído a cada 48 horas, durante os primeiros 7 dias, e depois 

troca total de meio fresco a cada 2 dias. 
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4.5.1.1 Ensaio de redução do MTT 

 

 

A viabilidade celular foi analisada através da mensuração da atividade 

mitocondrial das células com o ensaio da redução do MTT (3-(brometo de 4,5-

dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio). Esse ensaio quantifica a conversão do MTT, 

que é solúvel em água, em um formazan insolúvel. O formazan, de cor azul 

purpúrea, é solubilizado e então, sua concentração é determinada pela densidade 

óptica em espectrofotômetro com filtro de 562 nm. 

Para a análise do crescimento celular através do ensaio de redução do MTT, 

as células foram cultivadas em condições normais de nutrição e as culturas foram 

plaqueadas (1,5 x 103 células por poço) em placas de cultivo de 96 poços (Figura 

4.6). 

 

 

Figura 4.6 - Grupos experimentais distribuídos em 2 placas de 96 poços, sendo uma para os 
grupos não irradiados, e outra para os grupos irradiados 
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Sobrevivência Celular 

A análise de sobrevivência foi realizada no tempo de 24 horas após o contato 

com os meios experimentais. Os dados de MTT em densidade óptica foram 

transformados em porcentagem de viabilidade celular, considerando como 100% a 

viabilidade das células do grupo controle crescidas nas condições ideais de cultivo. 

Esta análise mostra a porcentagem de células que sobrevivem aos efeitos dos 

materiais dos diversos grupos. 

 

Proliferação Celular 

Para observação da capacidade proliferativa das células o ensaio de MTT foi 

realizado nos tempos de 24, 48 e 72 horas, após a aplicação dos meios 

condicionados de acordo com os grupos experimentais. Os dados em densidade 

óptica obtidos demonstram a permanência ou não da capacidade proliferativa das 

células que sobreviveram aos efeitos dos materiais dos diversos grupos. 

 

Para a análise de sobrevivência celular em 24 horas, bem como da 

proliferação celular de 24 a 72 horas realizou-se o ensaio de redução do MTT. Para 

tanto foram preparados os reagentes A e B. O reagente A é composto por 0,05 g de 

MTT (Sigma) em 10 ml de PBSA e o reagente B, constituído por 1 g de SDS (dodecil 

sulfato de sódio; QBioGene, EUA) em 10 ml de 0,01 M de HCl (ácido clorídrico). 

Os meios de cultura dos poços foram aspirados e substituídos por 100 μl de 

meio DMEM fresco. Foram adicionados 10 μl do reagente A em cada poço, incluindo 

os poços sem células, que serviram de controle negativo para a leitura no 

espectrofotômetro. Após 4 horas de incubação com o reagente A, em estufa a 37º C 

e protegido da luz com folha de papel alumínio, este foi removido e 100 μl do 

reagente B foi adicionado a cada poço. Essa solução foi gentilmente homogeneizada 

com ponteiras de 100 μl (Santa Cruz, Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA, EUA) 

(Figura 4.7). Após 15 minutos foi realizada a leitura em espectrofotômetro Synergy 

HT Bio-TeK® (Bio-TeK®, Instruments, Inc. Winooski, Vermont, EUA) com filtro de 562 

nm (Figura 4.8). 
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Figura 4.7 - Placa de 96 poços após a aplicação dos reagentes utilizados para o ensaio de MTT 

 

 

 
 

Figura 4.8 - Leitor Elisa, espectofotômetro Bio-TeK utilizado para leitura de absorbância das 
placas de 96 poços para o ensaio de MTT (Departamento de Biologia Oral, 
Bioquímica Oral, da Faculdade de Odontologia, FOUSP) 

 

 

Os dados de absorbância foram utilizados para a obtenção das curvas de 

crescimento para as células cultivadas em condições normais de nutrição e em 

meios condicionados de acordo com o grupo experimental. 
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4.5.1.2 Ensaio de diferenciação celular 

 

 

A análise da diferenciação celular se baseou na detecção da formação de 

matriz mineralizada. Para tanto, foram utilizadas imagens capturadas pela câmera 

digital para microscópio (Digital Sight DS-U3; DS-Fi 1; Nikon) das culturas celulares 

submetidas ao ensaio de vermelho de Alizarina. O vermelho de Alizarina cora áreas 

ricas em cálcio e é usado para visualizar precipitações de cálcio incorporadas na 

matriz (Pereira, 2009; Ferreira, 2011). 

As células foram cultivadas em condições normais de nutrição e as culturas 

foram plaqueadas (1,0 x 104 células por poço) em placas de cultivo de 48 poços 

(Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9 - Grupos experimentais distribuídos em 2 placas de 48 poços, sendo uma para os 
grupos não irradiados, e outra para os grupos irradiados 

 

 

Culturas confluentes de 21 dias foram submetidas ao Vermelho de Alizarina, 

para detecção de possíveis nódulos mineralizados (Figura 4.10). 
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Os poços foram lavados por duas vezes com 200 µl 150 mM de cloreto de 

sódio (PBSA), as células aderidas foram fixadas em álcool a 50 % por 50 minutos a 

4º C. A seguir, as amostras foram enxaguadas com água Mili Q. Os poços foram 

corados com 200 µl de solução de Vermelho de Alizarina (alizarinred S, Sigma 

Aldrich, St Louis, EUA) a 1%, pH 4.2 por 55 minutos em temperatura ambiente, sob 

leve agitação. A solução de Vermelho de Alizarina foi aspirada, em seguida, as 

células foram lavadas três vezes com água destilada para remoção do excesso de 

corante, as placas foram mantidas semi-abertas até a secagem, quando então foram 

realizadas imagens de cada grupo experimental em máquina fotográfica acoplada ao 

microscópio, com aumento de 100x. O precipitado de cálcio presente foi corado em 

vermelho, revelando nódulos de mineralização. 

 

  
 

  
  

Figura 4.10 – A - Vermelho de Alizarina; B - placa de 48 poços com a solução de Vermelho de 
Alizarina; C - incubação do Vermelho de Alizarina sob leve agitação em temperatura 
ambiente  

B 

A 

C 
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4.6 Análise estatística 

 

 

Os dados obtidos dos testes de sobrevivência (porcentagem de viabilidade 

celular) e o de proliferação celular (densidade óptica) foram comparados utilizando o 

teste ANOVA complementado pelo teste de Tukey. Foi considerado o nível de 

significância de 5% (p≤ 0,05). Os testes foram realizados utilizando-se o Programa 

GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, CA, EUA). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Ensaio de Sobrevivência Celular 

 

A Figura 5.1 ilustra graficamente a porcentagem de viabilidade celular dos 

diferentes grupos experimentais no período de 24 horas após o contato com os 

meios experimentais. O grupo controle, considerado como 100%, apresentou 

viabilidade celular significativamente maior que as dos demais grupos (p<0,05). Os 

grupos tratados com Gluma (G2 e G4) apresentaram viabilidades similares entre si e 

significativamente menores que as dos demais grupos (p<0,0001). Os grupos 

tratados com o Biovidro (G3 e G5) apresentaram viabilidades celulares similares 

entre si. 

 

 

 

Figura 5.1 - Ilustração gráfica das porcentagens de viabilidade celular dos diferentes grupos 
experimentais em 24 horas após contato com os meios experimentais. *Letras 
diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes ao nível de 5% 
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5.2 Ensaio de Proliferação celular 

 

 

No ensaio de redução do MTT realizado nos tempos experimentais de 24, 48 

e 72 horas após o contato com os meios experimentais foram obtidas as curvas de 

crescimento celular para avaliar a capacidade proliferativa das culturas dos 

diferentes grupos experimentais. A quantidade de células foi obtida de forma indireta 

através dos dados de densidade óptica. A figura 5.2 ilustra este resultado. 

Crescimento significativo entre os períodos de 24 e 72 horas foi observado nos 

grupos G1 e G5. O número de células viáveis no grupo tratado com Gluma (G2) 

decresceu significativamente.  Os grupos G3 e G4 mantiveram o número de células 

viáveis estável durante todo o período experimental. 

Em 72 horas a quantidade de células no grupo controle (G1) foi 

significativamente maior que as dos demais grupos (p< 0.0001). Neste mesmo 

período os grupos tratados com Biovidro (G3 e G5) apresentaram número de células 

maiores que as dos grupos tratados com Gluma (G2 e G4) (p < 0.0001). O grupo 

tratado com Biovidro e irradiado (G5) apresentou número de células 

significativamente maior (< 0.0001) que a do grupo tratado com Biovidro, porém não 

irradiado (G3). 
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Figura 5.2 - Ilustração gráfica das curvas de crescimento celular dos diferentes grupos experimentais. 

Somente os grupos controle (G1) e o tratado com meios condicionados pelo Biovidro e 
LPT (G5) apresentaram crescimento celular significativo. †Maior que o número de células 
do mesmo grupo no tempo de 24 horas (< 0.0001). *Letras diferentes indicam diferenças 
significativas entre os grupos no tempo de 72 horas 

 
  



72 

 

5.3 Ensaio de Diferenciação Celular 

 

 

A figura 5.3 apresenta ilustrativamente a distribuição das células nos poços de 

cultivo em microscopia de contraste de fase no período de 14 dias após o contato 

com os meios experimentais (lado esquerdo). No lado direito da figura 5.3 estão 

ilustradas as reações de coloração do vermelho de Alizarina no período de 21 dias 

após o contato das células com os meios experimentais em todos os grupos 

experimentais. 

Em 14 dias era possível se observar confluência celular das culturas controle 

(G1) e aquelas tratadas com o Biovidro (G3 e G5). Essas células tinham aspecto 

fusiforme e formavam feixes (G1) ou apareciam com aspecto epitelióide (G3 e G5), 

sempre ocupando toda a área cultivável dos poços. Culturas tratadas com o Gluma 

apresentavam células esparsas e de formato fusiforme deixando aparecer o plástico 

de cultivo celular em vastas áreas dos poços (G2). As culturas tratadas com Gluma e 

irradiadas (G4) apresentavam aspecto mais poligonal e ocupavam maiores áreas 

dos poços, porém sem atingirem a confluência. (Figura 5.3 - lado esquerdo). 

Os grupos controle (G1) e aqueles tratados com o Biovidro (G3 e G5) foram 

os que apresentaram grande quantidade de nódulos mineralizados de forma similar 

(Figura 5.3 – lado direito), enquanto as culturas tratadas com Gluma (G2 e G4) 

apresentaram escassos e pequenos nódulos de mineralização de forma 

inconsistente nos diversos poços analisados. 
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Figura 5.3 - Distribuição das células nos poços de cultivo de acordo com os 
grupos experimentais, observadas em microscopia de contraste 
de fase. Lado esquerdo corresponde ao período de 14 dias após 
o contato com os meios experimentais. Lado direito corresponde 
às reações de coloração do vermelho de Alizarina no período de 
21 dias após o contato com os meios experimentais. Seta na 
figura de 14 dias do grupo Gluma + LPT indica a presença de 
divisão celular. Nos grupos Controle, Biovidro e Biovidro + LPT 
em 21 dias são observadas estruturas nodulares enegrecidas 
correspondentes a nódulos de mineralização (Aumento original 
de 100x). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Atualmente tem sido cada vez mais frequente a presença de indivíduos com 

lesões não cariosas (LCNC) (Järvinen et al., 1991; Levitch et al., 1994; Michael et 

al., 2010; Wood et al., 2008). Estas podem ser acompanhadas por hipersensibilidade 

dentinária (HD), decorrente da presença de túbulos dentinários expostos e abertos 

para o meio bucal, ficando estes suscetíveis a estímulos dolorosos (Addy, 1990; 

Holland et al., 1997; Dababneh et al., 1999; Kimura et al., 2000; Conceição et al., 

2007; Curtis et al., 2010; Miglani et al., 2010; Yilmaz et al., 2011b). A maioria dos 

tratamentos existentes para a HD visam promover analgesia e obliteração dos 

túbulos dentinários, através do uso de agentes dessensibilizantes (Miglani et al., 

2010). Porém, a maior parte desses tratamentos não são efetivos e duradouros 

(Kimura et al., 2000; Romano et al., 2011; Sgolastra et al., 2013). Tornando-se 

necessárias novas aplicações em um curto espaço de tempo. 

Partindo-se do princípio que o material ideal para o tratamento da HD seria 

aquele que ocluísse externamente os túbulos, mesmo que de forma temporária, e 

que estimulassem a formação de dentina reparativa, que ocluísse estes túbulos em 

caráter duradouro, nos propusemos a investigar os efeitos de materiais utilizados no 

tratamento da HD com potencial ocludente e/ou bioestimulador, possivelmente 

capazes de induzir a formação de dentina. Assim, avaliamos os efeitos na 

sobrevivência, proliferação e diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas 

da polpa dentária humana em reposta a substâncias liberadas por materiais 

utilizados no tratamento da HD (Gluma e Biovidro), associados ou não à laser 

fototerapia (LPT). Os resultados desta pesquisa mostraram que substâncias 

liberadas pelo Biovidro associadas à LPT foram capazes de incrementar 

significativamente o crescimento celular, e não intereferiram na mineralização da 

matriz extracelular, fenômeno que indica diferenciação das células mesenquimais 

indiferenciadas da polpa dentária humana. Assim sendo, esta associação poderia 

ser de relevância para a obtenção de um tratamento com potencial duradouro da 

HD. 

O Gluma Desensitizer® (Heraeus) é um agente dessensibilizante que tem 

mostrado resultados promissores em ensaios clínicos (Aranha et al., 2009; Yu et al., 
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2010; Brahmbhatt et al., 2012; Lopes; Aranha, 2013). Este material promove a 

oclusão de túbulos dentinários, devido à presença do HEMA, que forma profundos 

tags, e do glutaraldeído que leva à coagulação de proteínas presentes nos túbulos 

dentinários, e à precipitação de albumina presente no fluido dentinário (Miglani et al., 

2010). 

Mais recentemente, um novo material bioativo, o Biovidro, foi introduzido para 

tratamento da HD (Forsback et al., 2004; Lee et al., 2007; Kuo et al., 2007; Curtis et 

al., 2010; Bakry et al., 2011a; Bakry et al., 2011b; Miglani et al., 2010). Este material 

apresenta algumas características que tornam esse biomaterial muito promissor, 

com vistas a uma Odontologia Regenerativa. E sua capacidade de reparar e 

regenerar partes do corpo humano apresenta um papel fundamental na medicina 

contemporânea, com um impacto crescente na sociedade moderna. 

Sobre os efeitos dos Biovidros em Odontologia, verificou-se que este material 

promove a oclusão dos túbulos dentinários (Forsback et al., 2004; Lee et al., 2007 

Miglani et al., 2010). Foi sugerido que o mecanismo de formação de cristais de 

cálcio-fosfato promovidos pelo biovidro 45S5 na superfície do dente ocorre uma vez 

que, íons fosfato libertados do biovidro 45S5 reagem com os íons de cálcio do 

biovidro e da dentina para formar sais de fosfato de cálcio. Estes sais inorgânicos 

são precipitados em cima da superfície da dentina, como pequenos cristais 

penetrando nos túbulos dentinários (Bakry et al., 2011b). 

Os biovidros apresentam ainda, biocompatibilidade, induzem a migração, 

proliferação e diferenciação celular. A resposta biológica induzida por este 

biomaterial é determinada pela sua interação com as células, mediada por proteínas 

adsorvidas sobre a superfície do biomaterial (Cormack; Tilocca, 2012). Nossa 

pesquisa estudou um novo biovidro desenvolvido na UFABC que não havia sido 

biologicamente testado até o presente momento. Neste estudo este biovidro 

mostrou-se ser biocompatível. Observamos através do ensaio de sobrevivência 

celular em 24 horas, que os grupos tratados com meio condicionado por Biovidro 

(G3 e G5) apresentaram resultados significativamente melhores que os grupos 

tratados com Gluma (G2 e G4). E com o ensaio de proliferação celular em 72 horas 

observamos que os grupos tratados com meio condicionado por Biovidro (G3 e G5) 
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apresentaram número de células significativamente maiores que as dos grupos 

tratados com Gluma (G2 e G4). 

Outra terapia utilizada nesta pesquisa foi a laser fototerapia (LPT) que tem 

sido utilizada no tratamento da HD. Diversos estudos foram realizados e 

comprovaram a sua eficácia como uma modalidade de tratamento promissor para a 

HD (Kimura et al., 2000; Ladalardo et al., 2004; Corona et al., 2003; Aranha et al., 

2009; Vieira et al., 2009; Yilmaz et al., 2011a; Lopes; Aranha, 2013; Sgolastra et al., 

2013). 

Como se sabe a laser fototerapia (LPT) possui efeito biomodulador, no 

entanto, o exato mecanismo de ação dessa terapia sobre o tratamento da HD ainda 

não está muito bem elucidado. Alguns estudos vem sendo desenvolvidos com o 

intuito de melhor explicar o que acontece após a irradiação em condições de HD. 

O tratamento com a LPT na HD apresenta um efeito clínico imediato, a 

analgesia, resultado da capacidade do laser de promover o bloqueio na transmissão 

nervosa. O laser age sobre a membrana celular, abrindo os canais de cálcio, e 

consequentemente aumento dos íons cálcio (Ca2+), sódio (Na2+) e potássio (K+). 

Como resultado, o sistema de endorfinas e o potencial de ação das células neurais 

aumentam e, ao mesmo tempo, ocorre o bloqueio da despolarização das fibras C 

aferentes, não permitindo que a informação de dor chegue ao sistema nervoso 

central (SNC) (Wakabayashi et al., 1993; Kimura et al., 2000; Corona et al., 2003; 

Vieira et al., 2009; Sgolastra et al., 2011). 

Além do efeito imediato no tratamento da HD, a LPT também apresenta um 

efeito clínico tardio, porém durador, que seria baseado na formação de dentina 

terciária promovida pela foto-biomodulação dos odontoblastos, resultando na 

obliteração dos túbulos dentinários (Kimura et al., 2000; Ladalardo et al., 2004; 

Corona et al., 2003; Tate et al., 2006). Este processo de formação de dentina 

terciária, promovida pela ação da laser fototerapia foi verificado em um estudo 

realizado por Tate e colaboradores. Neste estudo os autores observaram que houve 

a formação de dentina terciária em molares de ratos após irradiação com laser de 

GaAlAs, quando utilizado com potencia intermediária (1 W), já quando utilizaram 

potencia de 1.5 W observaram a formação de tecido osteodontogênico, podendo 

concluir que menores potencias são capazes de induzir a formação de dentina do 
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tipo terciária, e quando do uso de maiores potencias tem-se a formação de tecido 

osteodontogênico (Tate et al., 2006). 

Não existem na literatura estudos in vitro analisando os efeitos da associação 

da LPT com materiais com potencial dessensibilizante, como Gluma e Biovidro, 

sobre células mesenquimais indiferenciadas de polpa dentária humana na 

sobrevivência, proliferação e diferenciação celular. Sendo assim, este estudo foi 

delineado com intuito de responder essas questões importantes para o manejo 

clínico da HD. 

Para tanto, este estudo utilizou a técnica de cultivo celular de células 

provenientes de polpa dentária humana. Esta técnica baseia-se na capacidade das 

células de se multiplicar em placa ou frasco de cultura em condições específicas, 

mantendo o máximo de suas características fisiológicas, bioquímicas e genéticas 

originais, uma vez que estas células se encontram fora do corpo humano. 

Com o uso de substâncias que ocluem os túbulos dentinários abertos para o 

tratamento da HD, internamente nos túbulos, estas substâncias estarão em contato 

direto com o fluido dentinário e, portanto, sujeitas à solubilização neste fluido, que 

em última instância entrará em contato com as células pulpares. Isto porque, na 

prática clínica, estas substâncias não entram em contato direto com a polpa, mas 

sim em contato indireto através do fluido dentinário. Com o cultivo celular se pode 

mimetizar esta situação clínica in vitro, através do uso de meios condicionados pelos 

materiais com potencial dessensibilizante. Estes meios contêm as substâncias 

liberadas por estes materiais e podem ser colocados em contato com células 

plaqueadas. Assim, os dados obtidos através dessa investigação sobre a 

sobrevivência, proliferação e diferenciação celular, nos permite supor o que pode 

acontecer com a polpa dentária quando esta responde frente às substâncias 

liberadas por estes materiais. 

A sobrevivência e proliferação celular foram acessadas através do ensaio de 

redução do MTT, que mostra a quantidade de células viáveis através da reação de 

redução do MTT (brometo de 3- (dimetiltiazol-2-yl)2,5-difeniltetrazólio). Esse teste 

quantifica a conversão do MTT, que é insolúvel em água, em um formazan solúvel. 

O formazan, de cor azul purpúrea, é solubilizado e então, sua concentração é 

determinada pela densidade óptica em espectrofotômetro com filtro de 562 nm. Com 
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isso se pode observar que todos os grupos experimentais apresentaram menor 

viabilidade celular que o controle (G1) (p<0,05), onde as culturas de células foram 

crescidas em meio ideal. Porém, o grupo tratado com Biovidro seguido de irradiação 

(G5) foi o grupo em mais se aproximou do grupo controle (G1). Os grupos tratados 

com Gluma perderam a capacidade proliferativa, contudo, o grupo tratado com 

Gluma seguido de irradiação (G4) apresentou uma tendência na melhora da 

capacidade proliferativa. Essa tendência foi confirmada quando verificamos a 

fotomicrografia de fase em 14 dias, onde as culturas tratadas com Gluma e LPT 

apresentaram maiores áreas da placa cobertas com células, inclusive algumas em 

divisão, do que as culturas somente tratadas com Gluma. 

Inicialmente as células foram cultivadas em condições ideais, quando 

passadas 24 horas do plaqueamento as células receberam os meios condicionados 

pelos materiais de acordo com os grupos experimentais. Esta situação 

provavelmente ocasionou um estresse a essas células. A ação do laser nas células 

que receberam os meios condicionados contendo substâncias liberados pelos 

materiais testados nesse estudo pode ser evidenciada no grupo tratado com 

Biovidro seguido de irradiação (G5) que apresentou incremento na proliferação 

celular. Isto pode ser justificado pela capacidade que a LPT apresenta de recuperar 

as funções celulares perdidas ou debilitadas (Corona et al., 2003). A LPT promove 

uma mudança no potencial elétrico da membrana celular, ativando as bombas de 

sódio (Na+) e potássio (K+), o que leva a um aumento da síntese de Trifosfato de 

Adenosina (ATP), por consequência, a biomodulação das células, observada pelo 

aumento na proliferação celular (Karu, 1989; Kimura et al., 2000). 

Através da análise das imagens obtidas pelo contraste de fase no período de 

14 dias foi possível verificar que os grupos controle (G1), grupo tratado com meio 

condicionado por Biovidro seguido de irradiação (G5) e grupo tratado com meio 

condicionado por Biovidro sem irradiação (G3) apresentavam confluência celular 

semelhante. O que pode ser justificado pela biocompatibilidade do material Biovidro 

frente às culturas celulares. Este achado é consonante com o encontrado em 

estudos in vitro onde avaliaram a biocompatibilidade do Biovidro em culturas de 

células (Kuo et al., 2007; Bakry et al., 2011b). 



81 

 

Neste mesmo período, as culturas tratadas com Gluma e não irradiadas (G2), 

apresentavam poucas células, sem atingirem confluência. Já as culturas tratadas 

com Gluma e irradiadas (G4) ocupavam maiores áreas dos poços, porém sem 

atingirem a confluência. Relacionando este achado com os resultados obtidos 

através do ensaio de proliferação celular, de fato não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (G2 e G4), o que se pode observar foi 

uma tendência do laser na proteção celular, e com a análise das imagens pelo 

contraste de fase em 14 dias, esta tendência pode ser melhor observada, uma vez 

que as culturas celulares tratadas com Gluma seguida de irradiação (G4) ocupavam 

maiores áreas dos poços. Este resultado que mostra ser o Gluma um agente 

dessensibilizante que interfere na viabilidade e na proliferação celular, está de 

acordo com o encontrado na literatura. Outro estudo realizado no intuito de avaliar o 

efeito de agentes dessensibilizantes (Gluma Desensitizer, Seal&Protect e 

MicroPrime) na viabilidade e morfologia de fibroblastos, verificaram no tempo 

experimental de 48 horas que o crescimento celular foi inibido em todos os grupos 

experimentais, que pode ser observado pelo ensaio de MTT e análise morfológica 

(Sengun et al., 2006). 

E ainda pode-se observar que o grupo tratado com Gluma (G2) apresentava 

no fundo da placa de cultivo restos celulares, sem a presença de células em divisão 

celular. Por outro lado, quando irradiado (G4), as células ainda tinham capaciade de 

se dividirem (Figura 5.3) e não foram observados restos celulares no fundo da placa 

de cultivo. Este achado pode ser um efeito tardio do laser, que fez com que algumas 

células ainda retivessem sua capacidade de proliferar, mesmo frente a um material 

que a princípio inibiu o crescimento celular. 

Em 21 dias, após a coloração para o ensaio de Vermelho de Alizarina, os 

grupos controle (G1) e aqueles tratados com o Biovidro (G3 e G5) foram os grupos 

que apresentaram maior quantidade de nódulos mineralizados de forma similar. 

Enquanto que as culturas tratadas com Gluma (G2 e G4) apresentaram escassos e 

pequenos nódulos de mineralização de forma inconsistente nos diversos poços 

analisados. Com isto, podemos notar que os grupos tratados com Biovidro não 

interferiram na diferenciação, se mostrando semelhante ao grupo controle (G1). A 

diferenciação celular aconteceu nos grupos tratados com o Biovidro, associado ou 

não a LPT (G3 e G5). Podemos verificar com isto que as substancias liberadas pelo 
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Biovidro não impediram a diferenciação celular. Já as substâncias liberadas pelo 

Gluma (G2 e G4) interferiram negativamente na diferenciação celular, impedindo 

que esta ocorresse. O Gluma seguido de irradiação pode ter melhorado a 

confluência celular, porém neste estudo não fizemos uma análise quantitativa da 

formação de nódulos mineralizados que nos permitisse confirmar esta hipótese. 

Apesar de não poder comparar a quantidade de diferenciação, o que se pode 

afirmar, é que a presença de nódulos mineralizados indica que houve diferenciação 

celular. Ou seja, a diferenciação celular foi observada nos grupos experimentais G1, 

G3 e G5. 

Baseado na teoria hidrodinâmica de Brannström, o tratamento ideal da HD 

seria aquele que diminuísse a movimentação do fluido dentinário ou o bloqueio da 

resposta dos nervos pulpares. Mas ainda podemos acrescentar que este deve 

apresentar efeito durador, evitando recidivas, custos com tratamentos e 

retratamentos, e maiores desconfortos para o paciente. Contudo, a redução da HD 

só será possível quando da remoção dos agentes etiológicos. 

Para tanto, frente às propriedades dos biovidros em ser biocompatível, induzir 

a migração, adesão, proliferação e diferenciação celular, e a associação com a LPT 

e sua capacidade de biomodulação e reparação tecidual, estas modalidades de 

tratamento associadas apresentam um grande potencial com vistas a um tratamento 

eficaz e duradouro. 

Por muito tempo os avanços no desenvolvimento de materiais bioativos foram 

de natureza empírica, e agora se faz necessária uma maior compreensão dos 

mecanismos de bioatividade, ou seja, da resposta biológica diante do contato de 

substâncias liberadas por estes materiais no fluido dentinário, que repercutirão na 

resposta do tecido pulpar. Neste sentido, os resultados desta pesquisa nos permitiu 

verificar que as substâncias liberadas pelo Biovidro quando associada ao laser 

foram capazes de incrementar a proliferação celular, e ainda se teve a diferenciação 

celular, observada através da formação de nódulos de mineralização. Assim, em 

uma situação de HD, onde os túbulos estão abertos e expostos, e as células 

pulpares estão sofrendo constantemente, pela ação de ácidos provenientes de 

bebidas e alimentos e variações de pH no meio bucal, este biomaterial associado ao 
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laser seria capaz de manter as células da polpa mais viáveis e induzir a formação de 

dentina terciária (reacional ou reparativa). 

Baseados nos resultados desta pesquisa in vitro estes nos permitem concluir 

que a LPT melhora a resposta de células mesenquimais indiferenciadas da polpa 

dentária humana ao Biovidro. Estas células sobrevivem, proliferam e se diferenciam, 

portanto, esta terapia de associação de biomaterial e laser fototerapia pode ser de 

relevância para futura aplicação no tratamento da HD, com possibilidade de resultar 

em um efeito duradouro. Portanto, estudos in vivo utilizando animais deverão ser 

realizados no sentido de testar os efeitos do Biovidro associado à LPT sobre dentina 

exposta que simulem situações clínicas de HD buscando analisar as respostas da 

polpa dentária.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo pode concluir que: 

 

Substâncias liberadas pelo agente dessensibilizante Gluma são citotóxicas. 

LPT atenua os efeitos citotóxicos do Gluma em longo prazo. 

O Biovidro libera substâncias biocompatíveis que não interferem na diferenciação 

das células mesenquimais indiferenciadas da polpa dentária humana com formação 

de matriz mineralizada. 

A LPT melhora a proliferação das células mesenquimais indiferenciadas em 

resposta a substâncias liberadas pelo Biovidro. 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Metodologia de obtenção do Biovidro pela Profa Dra Juliana Marchi e Rober Borges da 

UFABC 

 

 

1 Síntese do Biovidro 

 

Os vidros foram sintetizados através do método químico sol-gel. 

Tetraetilortosilicato (TEOS), nitrato de cálcio tetrahidratado (CaNO34H2O) e fosfato 

ácido de amônio ((NH4)HPO4) foram utilizados como precursores de vidros no 

sistema SiO2-CaO-P2O5. 

Em um béquer com solução, composta por 120 ml de água deionizada e 40 

ml de álcool, sob agitação constante, 7,8 g de TEOS foi hidrolisado e sua reação de 

hidrólise foi catalizada através da acidificação do meio com ácido nítríco 1 M até pH 

2.0. Após a hidrólise completa do TEOS, nitrato de cálcio foi adicionado e dissolvido 

nesta solução. Em outro béquer, 12,5 g de polietilenoglicol (PEG) e 5,6 g de fosfato 

ácido de amônio foram dissolvidos em 1500 ml de água deionizada alcalinizada com 

solução de amônia à pH 10.0. 

Sob agitação constante, a solução ácida foi gotejada na solução básica para 

realizar a reação de policondensação do TEOS, formando uma suspensão cerâmica 

com partículas amorfas, que permaneceu sob agitação durante 24 horas. Após a 

agitação, os vidros foram liofilizados e, posteriormente, calcinados em forno tipo 

mufla à 500º C/12horas para eliminiação do PEG e de íons residuais. 

  



102 

 

2 Caracterização Física dos Vidros 

 

 

2.1 Difração de Raio-X 

 

 

Para a verificação da estrutura amorfa dos vidros após a calcinação, além de 

verificar possíveis cristalizações durante o processo, os vidros foram caracterizados 

por difração de raio-x. Neste equipamento é possível verificar padrões de difração de 

raio-x de materiais cristalinos, a ausência de padrões de difração em posições 

(ângulares) bem definidas define um material amorfo. 

 

 

2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

A morfologia das partículas do pó obtido e seu estado de agregação foi 

observado através de microscopia eletrônica de varredura após a calcinação dos 

pós. 
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Resultados 

 

 

Os resultados de difração de raio-X dos vidros após calcinação estão 

apresentados na Figura 1. Observa-se uma difração de raio-x típica de materiais 

amorfos, sem a presença de padrões de difração bem definidos, contendo apenas a 

presença de algumas bandas e um pico associados à ligações de estruturas de 

óxidos de silício (SiO2), os quais possívelmente podem estar associados à um início 

de nucleação de cristais de sílica. 

 

Figura 1 – Difratograma do Biovidro após calcinação 

  



104 

 

As fotomicrografias dos vidros após calcinação estão apresentadas na Figura 2. É 

possível observar a presença de partículas com tamanho entre 200 e 300µm, na Figura 2a, 

e sobre suas superfícies a presença de partículas com tamanho entre 5 e 10µm (Figura 2b). 

Este fato leva a hipótese de que as partículas maiores são compostas por agregados 

(partículas aglomeradas por interações ligações de Van der Walls) de partículas menores; a 

formação de agregados ocorre quando partículas micrométricas ou nanométricas têm sua 

área superficial reduzida, o que ocasiona a uma maior densidade de elétrons na superfície; 

esta maior densidade de elétrons favorece a formação de ligações de Van der Walls. 

 

 

Figura 2 – Micrografias dos vidros após calcinação: aumento menor (a) e aumento maior (b) 
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ANEXO C – Testes Estatísticos 

 
 
 
 

Sobrevivência Celular 
 

Média e desvio padrão de viabilidade (%)  
 

Viabilidade Celular (%) 

 

Tempo (h) 

Grupos 

G1 G2 G3 G4 G5 

24 100 (0) 39,4 (10,2) 74,8 (11,7) 35,6 (8,3) 82,8 (12,3) 

48 100 (0) 25,0 (5,1) 66,0 (7,9) 26,5 (6,5) 69,9 (4,7) 

72 100 (0) 13,5 (3,2) 48,2 (6,2) 15,3 (1,3) 62,5 (7,3) 

 

 

 

 

Proliferação Celular 

 

Média e desvio padrão da proliferação celular em D.O 

 

Densidade ótica 

 

Tempo (h) 

Grupos 

G1 G2 G3 G4 G5 

24 0,33 (0,04) 0,13 (0,02) 0,24 (0,02) 0,12 (0,02) 0,27 (0,02) 

48 0,40 (0,03) 1,10 (0,03) 0,27 (0,01) 0,11 (0,03) 0,28 (0,02) 

72 0,60 (0,05) 0,07 (0,02) 0,27 (0,02) 0,09 (0,06) 0,40 (0,03) 

 


