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RESUMO 

 

 

Viana ÍEL. Avaliação de um biovidro experimental na perda de superfície e oclusão 
tubular da dentina, e da sua associação à terapia de fotobiomodulação na 
diferenciação de células da polpa dentária humana [tese]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2022. Versão Corrigida. 

 

 

A hipersensibilidade dentinária (HD) é uma condição dolorosa que afeta 

negativamente a qualidade de vida dos indivíduos. Ainda não existe, contudo, um 

tratamento considerado padrão-ouro para mitigar a dor aguda gerada por esta 

condição. Sendo assim, os objetivos deste estudo foram: 1. Verificar os efeitos de 

um biovidro experimental na permeabilidade dentinária (PD, por meio da 

condutância hidráulica) e na perda de superfície dentinária (PS, determinada com 

perfilometria óptica); 2. Analisar os efeitos da associação do biovidro com a terapia 

de fotobiomodulação na diferenciação funcional de células pulpares, indicando 

potencial para formação de dentina terciária e, assim, oclusão biológica dos túbulos 

dentinários. Para a primeira fase do estudo, 48 discos de dentina coronária (1 mm 

de espessura, n=12) foram usados para PD e 48 fragmentos de dentina radicular (3 

mm × 3 mm, n=12) para PS, que foram avaliadas em 3 momentos: pós-EDTA (5 min 

em solução de EDTA 17%); pós-tratamento (C: água destilada; BV: pasta de 

biovidro experimental; NP: pasta de profilaxia Nupro; CXT: verniz Clinpro XT); e pós-

ciclagem (solução de ácido cítrico 0,3% por 5 min, seguido de 60 min imersão em 

saliva humana, 4 ×/dia, 5 dias. A escovação foi realizada 2 ×/dia por 15 s, com 1,5 N 

e um dentifrício fluoretado padrão pasta - exposição total de 2 min). Imagens de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV, n=3) foram obtidas pós-tratamento e pós-

ciclagem para análise qualitativa. Imagens adicionais do pó de biovidro e análise por 

espectroscopia por energia dispersiva (EDS) foram realizadas para caracterizar a 

partícula. Na segunda fase, os mesmos tratamentos foram testados, associados ou 

não à terapia de fotobiomodulação [PBM - laser de diodo de fosfeto de índio-gálio-

alumínio, InGAlP, (660 nm, 0,028 cm2, 20 mW, 0,71 W/cm2, 5 J/cm2) 7 s, modo 

contínuo, pontual e em contato], quanto à diferenciação funcional de células da 

polpa dentária humana, utilizando o ensaio de vermelho de Alizarina. Os dados 

foram submetidos à análise estatística adequada, considerando α=0,05. Para PD e 



 
 

 
 

PS, não houve diferença significativa pós-EDTA (p>0,05). Pós-tratamento, todos os 

grupos apresentaram PD menor do que C (p<0,05), sem diferir significativamente 

entre eles. Para PS, C, BV e NP não diferiram significativamente, apresentando 

valores menores que CXT (p<0,05). Após a ciclagem, C permaneceu com a maior 

PD (p<0,05). O CXT apresentou o menor PD, não diferindo do NP (p =0,86) que não 

diferiu de BV (p=0,193). Para C e BV, a PD foi maior pós-ciclagem do que pós-

tratamento (p<0,05). Para NP e CXT, esses tempos experimentais não diferiram 

(p>0,05). Pós-ciclagem, os grupos C, BV e NP não diferiram significativamente 

quanto à PS, sendo maiores do que CXT (p<0,05). As imagens de MEV mostraram 

oclusão dos túbulos dentinários por meio da formação de uma camada sobre os 

espécimes de dentina após a aplicação dos tratamentos, com exceção do grupo 

controle. Pós-ciclagem, houve remoção parcial dessa camada. Em relação à 

formação de nódulos mineralizados, no tempo de 7 dias, não houve diferença 

estatística entre os grupos experimentais (p=0,397). No tempo de 14 dias, o grupo 

BV apresentou maior potencial de mineralização, diferindo estatisticamente do 

controle negativo α-MEM (p<0,05), mas não diferindo dos demais grupos. Após 21 

dias, os grupos BV, Meio de Diferenciação (controle positivo), BV + PBM e CXT 

apresentaram maior potencial de mineralização, sem diferenças estatisticamente 

significativas entre si. Conclui-se que BV foi capaz de reduzir a permeabilidade 

dentinária após a aplicação, com um efeito reduzido após a ciclagem, mas não 

protegeu a dentina contra o desgaste dental erosivo. Além disso, o BV apresentou 

potencial de formação de nódulos mineralizados após 14 e 21 dias, porém a PBM 

não melhorou a sua performance. 

 

 

Palavras-chave: Hipersensibilidade dentinária. Permeabilidade dentinária. Perda de 

superfície. Vermelho de Alizarina. Biovidro. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Viana ÍEL. Evaluation of an experimental bioglass on surface loss and tubular 
occlusion of dentin, and its association with photobiomodulation therapy in human 
pulp cell differentiation [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2022. Versão Corrigida. 

 

 

Dentin hypersensitivity (DH) is a painful oral condition that negatively affects the 

quality of life of individuals. However, there is still no treatment considered the gold 

standard to mitigate the acute pain generated by this condition. Therefore, the aims 

of this study were: 1. To verify the effects of an experimental bioglass on dentin 

permeability (DP, by hydraulic conductance) and dentin surface loss (dSL, by optical 

profilometry); 2. To analyze the effects of the association of bioglass with 

photobiomodulation therapy in the functional differentiation of pulp cells, indicating a 

potential for tertiary dentin formation and biological occlusion of dentinal tubules. For 

the first phase of the study, 48 coronal dentin discs (1 mm thick, n=12) were used for 

DP and 48 root dentin slabs (3 mm × 3 mm, n=12) for dSL, which were evaluated at 

3 times: post-EDTA (5 min in 17% EDTA solution); post-treatment (C: distilled water; 

BG: experimental bioglass paste; NP: Nupro prophylaxis paste; CXT: Clinpro XT 

varnish); and post-cycling (0.3% citric acid solution for 5 min, followed by 60 min 

immersion in human saliva, 4 ×/day, 5 days. Brushing was performed 2 ×/day for 15 

s, with 1.5 N and a standard fluoride toothpaste slurry - 2 min total exposure). 

Scanning electron microscopy images (SEM, n=3) were obtained post-treatment and 

post-cycling for qualitative analysis. Additional images of the bioactive glass powder 

and analysis by energy dispersive spectroscopy (EDS) were performed to 

characterize the particle. In the second phase, the same treatments were tested, 

associated or not with the photobiomodulation therapy [PBM - indium-gallium-

aluminum phosphide diode laser, InGAlP, (660 nm, 0.028 cm2, 20 mW, 0.71 W/cm2, 

5 J/cm2) 7 s, continuous mode, punctual and in contact], regarding the functional 

differentiation of human dental pulp cells, using the Alizarin red assay. Data were 

subjected to appropriate statistical analysis, considering α=0.05. For DP and dSL, 

groups did not differ significantly after EDTA (p>0.05). Post-treatment, all groups had 

DP lower than C (p<0.05), without significantly differences between them. For dSL, 



 
 

 
 

C, BG and NP did not differ significantly, presenting lower values than CXT (p<0.05). 

After cycling, C remained with the highest DP (p<0.05). CXT had the lowest DP, not 

differing from NP (p=0.86) which did not differ from BG (p=0.193). For C and BG, the 

PD was higher post-cycling than post-treatment (p<0.05). For NP and CXT, these 

experimental times did not differ (p>0.05). Post-cycling, groups C, BG and NP did not 

differ significantly in terms of dSL, being greater than CXT (p<0.05). SEM images 

showed occlusion of dentinal tubules through the formation of a layer over dentin 

specimens after application of treatments, except for the control group. After cycling, 

a partial removal of this layer was observed. Regarding the formation of mineralized 

nodules, within 7 days, there was no statistical difference between the experimental 

groups (p=0.397). After 14 days, the BG group showed greater mineralization 

potential, differing statistically from the negative control α-MEM (p<0.05), but not from 

the other groups. After 21 days, the BG, Differentiation Medium (positive control), BG 

+ PBM and CXT groups showed higher mineralization potential, with no statistically 

significant differences between them. It is concluded that BG was able to reduce 

dentin permeability after application, with a reduced effect after cycling, but it did not 

protect the dentin against erosive tooth wear. In addition, BG showed a potential for 

the formation of mineralized nodules after 14 and 21 days, however PBM did not 

improve its performance. 

 

Keywords: Dentin hypersensitivity. Dentin permeability. Surface loss. Alizarin Red. 

Bioglass. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A hipersensibilidade dentinária (HD) tem origem na dentina exposta, podendo 

ser causada pela associação de vários fatores, como a recessão gengival, terapia 

periodontal, exposição a ácidos de origem não bacteriana (erosivos), forças oclusais 

excessivas, abrasão por escovação, entre outros (1). Sendo caracterizada por uma 

dor curta e passageira, a HD ocorre em resposta a um estímulo, que pode ser táctil, 

osmótico, evaporativo, térmico ou químico, incidindo sobre uma superfície 

dentinária, com túbulos expostos e abertos. Importante salientar que a HD é 

diagnosticada por exclusão, pois ela não está associada a nenhuma outra condição 

ou patologia dental (2). Por meio de microscopia eletrônica de varredura, foi 

demonstrado que a dentina hipersensível apresenta cerca de oito vezes mais 

túbulos dentinários abertos, além do diâmetro dos túbulos se apresentar duas vezes 

maior em comparação a uma dentina não sensível (3). Assim, o impacto de ácidos 

erosivos na superfície dentinária foi considerado o fator mais importante na iniciação 

da HD (4), pois eles podem abrir e alargar os túbulos dentinários (5,6). 

A HD está cada vez mais frequente nas populações do mundo todo, devido à 

mudança no estilo de vida que ocorreu nas últimas décadas, como, por exemplo, o 

aumento no consumo de alimentos ácidos. Aliado a isso, houve um aumento na 

expectativa de vida da população e uma maior consciência quanto à prevenção da 

doença cárie. Isso resultou numa maior permanência dos elementos dentais 

funcionais, deixando-os mais susceptíveis aos processos de desgaste dental, os 

quais podem levar à exposição da dentina, tanto radicular quanto coronária e, 

consequentemente, em HD (4). 

A teoria mais aceita para explicar o mecanismo da HD é a Teoria 

Hidrodinâmica de Brännström. Segundo essa teoria, a movimentação do fluido no 

interior dos túbulos dentinários, no sentido interno ou externo, provocada por algum 

dos estímulos acima mencionados, é o que causa a sensação dolorosa, pois essa 

movimentação estimula as fibras nervosas encontradas no complexo dentino-pulpar 

(7,8). 

Apesar da alta prevalência da HD encontrada em diversas populações, 

estimada em 11,5% (9), e da quantidade de produtos comerciais disponíveis para o 

seu tratamento, ainda não existe um produto considerado padrão ouro, nem um 
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protocolo de tratamento padronizado para essa condição (10). Existem, no entanto, 

duas estratégias conservadoras para o tratamento da HD: as terapias por meio de 

agentes neurais ou por meio dos agentes obliteradores de túbulos. Os primeiros 

agem sobre a transmissão do impulso nervoso, bloqueando esses impulsos nos 

túbulos dentinários para o sistema nervoso central. Já os agentes obliteradores 

atuam isolando o conteúdo dos túbulos dentinários expostos do ambiente oral, 

impedindo, assim, a movimentação do fluido tubular (11). A eficácia de agentes que 

promovem a oclusão tubular vai depender da sua capacidade de resistência à 

remoção, especialmente frente a um ambiente ácido e a impactos mecânicos (4). É 

importante esclarecer, contudo, que, anteriormente à aplicação dos tratamentos, 

deve-se investigar e remover os fatores etiológicos envolvidos na localização e 

iniciação da HD (4). 

Grossman, em 1935, sugeriu que um agente dessensibilizante ideal não pode 

irritar ou danificar a polpa dentária; não deve causar dor no momento ou logo após 

aplicação; e não manchar estruturas dentais. Esse agente precisa, ainda, ser de fácil 

de aplicação, com ação rápida e permanente. Pode-se, portanto, concluir que o 

material ideal deve ocluir os túbulos dentinários expostos de maneira duradoura, 

promovendo analgesia, porém, não interferindo na fisiologia da polpa dental. 

As estratégias e/ou produtos para tratamento da HD podem ser indicadas 

para o uso caseiro ou de consultório. Preconiza-se que a primeira intervenção no 

tratamento da HD seja por meio de tratamentos caseiros. Caso não haja efeito após 

reavaliação, o tratamento deve ser realizado no consultório, com agentes 

dessensibilizantes mais potentes aplicados de maneira tópica (11). 

Um método proposto para o controle da dor da HD é a terapia de 

fotobiomodulação (PBM, do inglês photobiomodulation), por meio da utilização de 

lasers de baixa potência. Esse tratamento proporciona maior conforto ao paciente, 

possibilitando resultados mais longevos (13). Ao contrário dos lasers de alta 

potência, que promovem oclusão tubular por meio do aumento de temperatura e 

consequente derretimento e ressolidificação da superfície dentinária exposta, os 

lasers de baixa potência provocam mudanças na transmissão nervosa da polpa 

dental (14). A PBM atua na despolarização das fibras C aferentes, o que resulta em 

analgesia provocada pela depressão da transmissão nervosa (15,16). Além disso, os 

lasers de baixa potência transmitem energia através dos tecidos dentais para reagir 
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com o tecido pulpar, promovendo efeitos biomodulatórios, minimizando a dor e o 

processo inflamatório (17). A energia do laser tem seu efeito em nível celular, onde 

os melhores resultados são alcançados, por meio do aumento da atividade celular, 

gerando efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e regenerativos (18). O efeito 

regenerativo da PBM também é capaz de aumentar a atividade metabólica das 

células semelhantes aos odontoblastos e promover a produção de dentina terciária, 

podendo, assim, obliterar os túbulos dentinários a partir da região pulpar em direção 

à entrada dos mesmos, ou seja, de dentro para fora, da maneira biológica e 

duradoura (19–22). 

O efeito da PBM no tratamento da HD foi avaliado em uma revisão 

sistemática (23), e concluiu-se que esta terapia é eficaz e contemporânea, não 

havendo efeitos adversos quando os parâmetros adequados são seguidos. 

Entretanto, não existem estudos suficientes para chegar a uma conclusão 

elucidativa, devido à não concordância dos dados disponíveis na literatura quanto 

aos parâmetros utilizados. Foi sugerido, portanto, mais estudos na área, a fim de se 

observar os efeitos terapêuticos vantajosos da PBM nesse contexto. 

Os avanços na área dos biomateriais têm permitido englobar em um único 

material diversas funções. A incorporação de um material bioativo, conhecido como 

biovidro, em pastas ou materiais resinosos tem auxiliado na oclusão dos túbulos 

dentinários. O biovidro é um material cerâmico amorfo, capaz de promover a 

deposição de hidroxiapatita na superfície dentinária e induzir a migração, 

proliferação, adesão e diferenciação de células mesenquimais da polpa dental. 

Nesse sentido, os biovidros são capazes de ocluir os túbulos dentinários expostos, 

reduzindo a condução dos estímulos hidrodinâmicos (24,25). Podem, ainda, nuclear 

uma camada de hidroxiapatita, como produto da reação química entre sua superfície 

e os fluidos corporais, incluindo a saliva (24). Nesse processo, a camada de 

hidroxiapatita superficial permite que os biovidros interajam quimicamente com os 

tecidos duros e moles (26). Além disso, esse material apresenta características 

como biocompatibilidade, osteocondutividade e potencial de dissolução, permitindo a 

migração, proliferação e diferenciação celular in vitro (27,28). Assim, os biovidros 

acumulam propriedades físicas e químicas que são relevantes para fins 

regenerativos (29).  

Foi sintetizado um biovidro experimental, que possui como principal 

vantagem a sua síntese, pelo método sol-gel, a qual resulta em partículas com 
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morfologia e tamanho controlados, apropriadas para a oclusão dos túbulos 

dentinários (30). Isso porque as partículas de vidro são compostas basicamente por 

grandes agregados de partículas micrométricas (<2 µm). Além disso, as partículas 

de biovidro são heterogêneas, consistindo em uma fase vítrea e outra cristalina, 

facilitando a sua reação com o ácido fosfórico, que foi utilizado como veículo para a 

formação de uma pasta. Essa reação química ocorre devido à alta concentração de 

cálcio proveniente do biovidro e da dentina, e é favorecida devido ao baixo pH da 

pasta de biovidro com ácido fosfórico (31). 

Lopez et al. realizaram um trabalho in vitro em que avaliaram o potencial 

reparador de células-tronco provenientes de dentes decíduos, utilizando o biovidro 

experimental associado ou não à terapia de fotobiomodulação, para estimular a 

formação de dentina. Os autores concluíram que o biovidro libera produtos capazes 

de promover a diferenciação das células-tronco e que, quando associado à PBM, 

melhora a diferenciação e a proliferação das células-tronco, podendo, portanto, ser 

considerado uma alternativa promissora no tratamento da HD (29). Entretanto, neste 

trabalho, foi utilizado um meio de cultura condicionado com os tratamentos testados, 

o que pode ter potencializado o efeito do biovdro. Sendo assim, a realização de 

novos estudos com metodologias mais próximas ao cenário clínico, com o intuito de 

avaliar o potencial desse novo material, se faz necessária. 

Em um outro estudo, Lee et al., sabendo que o biovidro é um material 

promissor para a redução da HD em longo prazo, realizaram a padronização da 

aplicação do biovidro disperso em meio de ácido fosfórico 30%, de forma a 

conseguir um veículo eficaz para carregar e manter esse material sobre a superfície 

dentinária por tempo suficiente para a obliteração dos túbulos dentinários. Os 

autores concluíram que essa associação do pó do biovidro com ácido fosfórico a 

30% permitiu a formação de uma camada de cristais na superfície e entrada dos 

túbulos dentinários, evidenciando que a pasta formulada viabiliza a aplicação e 

manutenção do biovidro sobre a superfície dentinária (31). No entanto, a resistência 

desse material frente a desafios químicos e mecânicos frequentemente presentes na 

cavidade oral, ainda não foi avaliada. Isso é importante, pois esses desafios 

contribuem para a diminuição do efeito de agentes dessensibilizantes, podendo 

removê-los ou, ainda, dissolvê-los.  
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Existe comercialmente disponível uma pasta profilática, denominada de 

Nupro®, a qual contém a tecnologia NovaMin®. Esta pasta é constituída de 15% de 

fosfosilicato de cálcio e sódio, um material inorgânico amorfo. Esse composto se 

desintegra em sódio, que é trocado por cátions de hidrogênio (H+ ou H3O+) e, após 

interagir com a saliva, resulta na liberação de íons cálcio (Ca2+) e fosfato (PO4
2−). 

Ocorre um aumento transitório do pH, que leva à precipitação de íons Ca2+ e PO4
2− 

da saliva e das partículas para formar uma camada de fosfato de cálcio na superfície 

do dente (32). Em ambiente oral, esse material é atraído pelo colágeno da dentina, 

formando um precipitado de cálcio, fosfato e sílica sobre a dentina e internamente 

nos túbulos dentinários. Quando esse precipitado interage com a saliva, resulta na 

formação de hidroxiapatita carbonatada (33). Em um estudo recente, João-Souza e 

colaboradores avaliaram a permeabilidade dentinária e a oclusão tubular de 

dessensibilizantes de consultório, bem como sua resistência aos desafios 

erosivos/abrasivos. Nesse estudo, a pasta profilática Nupro® foi capaz de reduzir a 

permeabilidade dentinária em 82% imediatamente após a sua aplicação. Após os 

desafios erosivo/abrasivo, a permeabilidade dentinária aumentou em 21%, 

mantendo-se, ainda, diferente do controle negativo (34). Apesar dos resultados 

promissores que este produto comercial vem demonstrando no contexto da HD, ele 

não está disponível em todos os países, inclusive no Brasil. 

Existem outros agentes dessensibilizantes de uso em consultório, como os 

cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, que atuam no tecido 

dentinário por meio da sua penetração dentro de seus túbulos, reduzindo, portanto, 

a HD (35). Dentre eles, o Clinpro™ XT Varnish é um produto inovador, de 

abordagem em clínica odontológica. Trata-se de um selante ionomérico resino-

modificado e fotopolimerizável. Segundo o fabricante, além de promover uma 

barreira mecânica, esse produto libera fluoreto por até seis meses. Isso porque ele é 

passível de ser recarregado com íons fluoreto enquanto o paciente realiza a higiene 

bucal com dentifrício fluoretado, o que confere tal longevidade ao material (36). Esse 

material também libera cálcio e fosfato de maneira controlada, sendo capaz de ocluir 

os túbulos dentinários pela formação de uma camada mineral amorfa semelhante à 

apatita, causando a redução mecânica e físico-química do diâmetro dos túbulos 

dentinários (37). 
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Sabe-se que os produtos que visam o tratamento da HD têm efeito imediato, 

aliviando a dor dos pacientes. Estes produtos, entretanto, não têm longa duração, 

devido aos constantes desafios químicos e mecânicos presentes no ambiente oral, 

requerendo constantes aplicações. Portanto, terapias que tenham o potencial de 

selar os túbulos biologicamente, de dentro para fora, como a PBM associada ao 

biovidro despontam como alternativas promissoras para o tratamento da HD que 

precisam ser mais extensivamente investigadas, uma vez que esse selamento pode 

ser mais duradouro. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
2.1 HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA (HD) 
 
 
 O dente é um tecido único, consistindo em um tecido mole densamente 

inervado e vascularizado, rodeado por um tecido duro mineralizado. Por estar 

circundada de tecido mineralizado, a polpa dentária tem um espaço limitado para 

formar edema em caso de inflamação, podendo levar a uma dor exagerada. Em 

dentes saudáveis, um estímulo térmico nocivo, geralmente, não provoca dor, devido 

à capacidade de isolamento térmico do esmalte. Entretanto, frente à perda do 

esmalte e, consequentemente, exposição dentinária, leves estímulos térmicos 

podem provocar dor súbita e aguda nos dentes (38), conhecida como 

hipersensibilidade dentinária (HD). 

Definida como uma dor aguda e de curta duração, que se origina de estímulos 

(térmicos, osmóticos, evaporativos, químicos ou tácteis) sobre a superfície dentinária 

exposta (11), a HD afeta demasiadamente a qualidade de vida dos indivíduos, sendo 

uma das principais queixas dos pacientes nos consultórios odontológicos (39). 

Ademais, a HD é uma condição dolorosa cada vez mais frequente nas populações 

do mundo todo, principalmente devido ao aumento da expectativa de vida dos 

indivíduos com dentição natural funcional, ou seja, dentes hígidos ou minimamente 

restaurados que são, por consequência, mais susceptíveis aos processos de 

desgaste dental (4). 

Nesse sentido, para que ocorra HD, a superfície dentinária deve estar exposta, 

com muitos túbulos dentinários próximos e patentes da polpa em direção ao 

ambiente oral (40). De fato, foi mostrado que dentes sensíveis apresentam cerca de 

oito vezes mais túbulos dentinários abertos, com o dobro do diâmetro em 

comparação com dentes não sensíveis (3). 

Determinados fatores etiológicos podem provocar exposição dentinária, como a 

recessão gengival e a perda de tecidos duros dentais (esmalte e cemento). A 

exposição dentinária pode ser causada por desafios físicos, químicos, patológicos, 

biológicos ou anormalidades de desenvolvimento (39). As recessões gengivais são 

altamente prevalentes e estão frequentemente associadas à HD. É definida como 

um deslocamento apical da margem gengival causado por diferentes 
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condições/patologias. Essa condição está associada à perda de inserção clínica, 

podendo estar presente em todas as superfícies (41). A recessão gengival é 

considerada um enigma, uma vez que suas causas não estão completamente 

elucidadas (11). Muito se fala da possível relação entre escovação e recessão 

gengival, entretanto, ainda não há um consenso de que a escovação seja realmente 

um fator etiológico da recessão gengival. Alguns estudos relataram uma associação 

positiva, outros negativa e outros ainda, nenhuma associação entre escovação e 

recessão gengival (42). De acordo com a literatura, a recessão gengival está 

associada à idade, sendo que uma perda óssea alveolar de 0,017 mm/ano é 

considerada fisiológica. Além disso, o fenótipo gengival fino aumenta o risco de 

recessão gengival. Por fim, não existe correlação entre oclusão traumática e 

recessão gengival (41). Independentemente das causas que levam à recessão 

gengival, o fato é que isso leva à exposição do cemento na superfície radicular, que 

é facilmente removido devido à sua maior susceptibilidade ao desgaste (4,43). 

Já em relação à perda dos tecidos duros, a erosão causada por ácidos de 

origem extrínseca ou intrínseca é considerada o fator etiológico mais comum e mais 

importante do desgaste dentário. Embora a erosão seja o fator dominante, a ação 

sinérgica entre esse processo com a abrasão é provavelmente a ocorrência mais 

comum, com ambos os fatores resultando no desgaste dentário e na abertura dos 

túbulos dentinários (4). Nesse sentido, os cremes dentais têm o potencial de causar 

danos aos tecidos duros dentais, dependendo da sua abrasividade, sendo a dentina 

mais susceptível à abrasão do que o esmalte (44). Por isso, muitos estudos vêm 

sendo conduzidos para determinar a perda de superfície que os dentifrícios podem 

causar. Para o esmalte, João-Souza et al. demonstraram que presença de estanho, 

maior concentração de cálcio e fosfato, maior porcentagem em peso de partículas 

sólidas, menor tamanho de partícula e menor molhabilidade são características dos 

dentifrícios que se relacionaram a uma menor perda de superfície (45). Já para o 

substrato dentinário, a menor perda de superfície foi associada ao menor pH, menor 

concentração de F-, maior concentração de Ca2 + e PO4
3-, maior porcentagem de 

peso de partículas sólidas, menor tamanho de partícula e menor molhabilidade (46). 

De forma complementar, o tipo de escova de dentes, a rigidez das cerdas e a força 

usada durante a escovação podem modular o desgaste dentário erosivo. Assim, um 

estudo recente avaliou diferentes tipos de escovas de dentes manuais e a força de 
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escovação na modulação do desgaste dentário erosivo e encontraram que, 

dependendo do tipo de escova, a força de escovação foi capaz de modular o 

desgaste do esmalte. Sendo assim, com base nas cargas de escovação 

normalmente aplicadas por indivíduos saudáveis, escovas de cerdas duras não são 

recomendadas (47). 

Estudos epidemiológicos quanto à prevalência da HD têm resultado em dados 

com uma variabilidade muito grande, de 1,3 (48) a 98% (49). Alguns fatores podem 

explicar esses resultados distintos, como a população estudada, o critério de 

diagnóstico utilizado e se os dados foram obtidos por meio de questionários ou de 

avaliações clínicas (4). Sendo assim, uma revisão sistemática estimou a prevalência 

média de HD em 11,5% (9). 

No Brasil, Scaramucci et al. encontraram uma prevalência de 46% de HD em 

300 pacientes avaliados nas clínicas da Faculdade de Odontologia da Universidade 

de São Paulo. Ainda de acordo com esse estudo, os fatores de risco para essa 

condição foram gênero (feminino), escovar quatro vezes ao dia e/ou com força 

excessiva, bruxismo e o refluxo gastresofágico (50). Em um outro estudo do mesmo 

grupo de pesquisa, a HD foi relacionada às lesões cervicais não cariosas, à 

presença de contatos prematuros e ao consumo de frutas e sucos ácidos (51). 

De fato, a HD pode se manifestar desde o início da adolescência até idades 

mais avançadas, sendo que a maioria das pessoas com HD se encontra na faixa de 

20-40 anos, com pico de incidência no final da terceira década de vida (52). Isso se 

deve principalmente aos processos reparadores pulpares, que resultam na 

deposição de dentina terciária, diminuindo a permeabilidade e a condutância 

hidráulica da dentina (4). As mulheres são mais acometidas, especialmente em 

idades mais jovens (53), e os dentes mais comumente afetados são os caninos 

permanentes e pré-molares, nas regiões cervical vestibular, onde o esmalte afunila 

na junção amelo-cementária (54). 

Várias teorias foram propostas para explicar os mecanismos implicados na HD. 

De acordo com a teoria neural (estimulação direta da dentina), as terminações 

nervosas que penetram nos túbulos dentinários responderiam diretamente aos 

estímulos externos (38). Entretanto, com base em algumas análises, não existem 

evidências da inervação da dentina (55).  Já  a teoria do transdutor de odontoblastos 

postula que os próprios odontoblastos podem servir como transdutores de dor (38). 

Como estão localizados na camada mais externa da polpa, e enviam seus 
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prolongamentos para os túbulos dentinários em direção à junção amelodentinária, foi 

proposto que os odontoblastos poderiam atuar como receptores de dor, transmitindo 

sinais de dor aos nervos que podem estar associados ao corpo dos odontoblastos 

na polpa (56). Não há, contudo, nenhuma evidência confirmando que estruturas 

sinápticas que possam ligar os odontoblastos com os nervos pulpares realmente 

existam (39).  

A teoria mais aceita atualmente é a teoria hidrodinâmica, segundo a qual o 

movimento dos fluidos no interior dos túbulos dentinários, provocado por diferentes 

estímulos incidentes na superfície dentinária exposta, é detectado por terminações 

nervosas pulpares (38), induzindo uma dor aguda e transitória (39). Essa teoria 

destaca o conceito de que vários estímulos diferentes podem evocar respostas 

semelhantes (57). Em contrapartida, a teoria hidrodinâmica vem sendo contestada 

por novas evidências que sugerem que os odontoblastos podem desempenhar um 

papel importante nos mecanismos de patogênese da HD (58). Isso porque os seus 

prolongamentos nos túbulos dentinários são as primeiras células da polpa dentária a 

detectar estímulos externos sobre dentina exposta. Embora uma estrutura sináptica 

física esteja ausente, as fibras nervosas da polpa dentária estão próximas aos 

odontoblastos e emaranham fortemente essas células. Essa descoberta poderia 

explicar como os sinais poderiam ser transmitidos às terminações nervosas 

adjacentes por meio de mediadores químicos liberados dos odontoblastos, apesar 

da ausência de sinapses físicas (39). 

Atualmente, existem basicamente duas modalidades de tratamento para a HD: 

1. modificação ou bloqueio da resposta nervosa; e/ou 2. alteração do fluxo do fluido 

no interior dos túbulos dentinários. Com base no modo de administração, esses 

produtos podem, ainda, ser aplicados por um profissional no consultório 

odontológico ou serem prescritos pelo profissional para a autoaplicação. Os 

produtos dessensibilizantes de uso caseiro incluem cremes dentais, enxaguatórios 

bucais e gomas de mascar. Já os produtos de uso em consultório podem ser 

encontrados na forma de géis, soluções, vernizes, selantes resinosos, ionômeros de 

vidro e adesivos dentinários (39). No entanto, antes de adotar uma dessas 

estratégias, é preciso realizar um correto diagnóstico, bem como a identificação e 

posterior redução, modificação ou, preferencialmente, eliminação do fator etiológico.  
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No caso da modificação ou bloqueio da resposta nervosa, os agentes 

dessensibilizantes neurais, como os íons potássio e os lasers de baixa potência 

reduzem a excitabilidade neural, bloqueando a transmissão de estímulos nocivos 

dos túbulos dentinários para o sistema nervoso central. Já a segunda  estratégia 

está relacionada com o uso de agentes que ocluem fisicamente os túbulos 

dentinários (fosfosilicato de cálcio e sódio - biovidro, arginina, fluoretos, lasers de 

alta potência, sistemas adesivos), isolando, desta forma, o conteúdo tubular do meio 

bucal, impedindo o fluxo e a movimentação do fluido tubular (11). Entretanto, a 

eficácia desses agentes de oclusão tubular está diretamente relacionada à sua 

capacidade de resistir à sua remoção, especialmente em ambientes que são 

constantemente desafiados química e mecanicamente. 

Diante do exposto, pode-se perceber que a HD é uma condição complexa, cuja 

resolução desafia os cirurgiões-dentistas e pesquisadores. Em suma, o manejo da 

HD inclui educação em higiene oral e instruções sobre técnicas de escovação; 

controle comportamental e eliminação de fatores etiológicos; tratamentos não 

invasivos para o alívio da dor, por meio da oclusão dos túbulos dentinários e/ou do 

bloqueio da transdução/transmissão nociceptiva; e restauração ou tratamentos 

cirúrgicos para defeitos de tecidos moles e duros dentais (39). 

O presente estudo se propôs a avaliar o efeito de dois agentes 

dessensibilizantes de aplicação em consultório, um obliterador (biovidro) e outro de 

ação neural (laser de baixa potência). Ambos apresentam características 

importantes, em especial um potencial para a formação de dentina terciária e, desta 

forma, criar uma oclusão biológica dos túbulos dentinários, como será mais bem 

explicado nos próximos tópicos desta revisão de literatura. 

 

 

2.2 BIOVIDRO 

 

 

 Os primeiros vidros bioativos foram desenvolvidos em 1969, pelo Professor 

Larry Hench, fato que gerou uma revolução na área de engenharia tecidual. A 

composição original desse material é 46,1 mol% de SiO2; 26,9 mol% CaO; 24,4 

mol% Na2O; 2,6 mol% P2O5, sendo nomeado 45S5 Bioglass® (59). Os biovidros 

surgiram da necessidade de um material para reparação tecidual que fosse bio-
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inerte, e não desencadeasse qualquer resposta inflamatória ao hospedeiro (60), 

sendo capaz de preencher vazios em osso danificado sem efeitos adversos para 

corpo humano. São biomateriais sintéticos com boa biocompatibilidade e habilidade 

de promover osteogênese.  

Os biovidros podem ser sintetizados por diferentes métodos, sendo o sol-gel e 

extinção de fusão os mais utilizados (31). Os vidros sol-gel apresentam áreas de 

superfície específicas, com magnitude maior do que os vidros derivados de fusão, 

devido à sua nanoporosidade inerente (61). Pensando na Odontologia, a síntese sol-

gel tem a vantagem de produzir partículas vítreas com tamanho e morfologia 

controlados, o que é vantajoso para a oclusão tubular (30).  

Nas últimas décadas, materiais bioativos vêm sendo estudados para o 

tratamento da HD. Os biovidros, em particular, promovem a oclusão dos túbulos 

dentinários expostos, reduzindo o movimento dos fluidos no interior dos túbulos 

dentinários, consequentemente, a HD (62). Quando em contato com fluido corporal, 

o biovidro é rapidamente degradado, liberando íons como Si4+, Ca2+, PO4
3- e Na+ e 

formando uma camada de hidroxiapatita carbonatada na superfície dentinária e no 

interior dos túbulos (24). Como essa camada de hidroxiapatita é semelhante ao 

mineral hidroxiapatita encontrado na dentina, ambos se ligam quimicamente, 

promovendo uma adesão mais forte entre as partículas do biovidro e a superfície 

dentinária (63). Além disso, esses depósitos parecem ser resistentes à água e 

ácidos, além de apresentarem resistência mecânica (4). 

Além da capacidade de formar uma camada de hidroxiapatita na superfície 

dentinária, o biovidro apresenta uma biocompatibilidade e, em meio aquoso, vem 

mostrando potencial de lixiviar substâncias capazes de promover migração, 

proliferação e diferenciação celular (29). Essas características tornam esse material 

relevante no contexto da HD, devido à indução de formação de dentina reparadora, 

conhecida por ter menor permeabilidade, potencialmente selando os túbulos 

dentinários de forma biológica (31). 

Um dos desafios da utilização no biovidro é encontrar um veículo eficaz, que 

transporte o material para o interior dos túbulos dentinários, mantendo-o no local. 

Nesse sentido, é possível encontrar estudos que adicionam o biovidro em 

dentifrícios, materiais resinosos ou misturam o pó com um solvente, geralmente 

água destilada, saliva ou um ácido. Isso se deve ao comportamento dos agentes 
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dessensibilizantes quando expostos às grandes variações das condições do 

ambiente oral, incluindo as flutuações do pH (64). 

No que concerne à oclusão tubular, alguns trabalhos laboratoriais reportam 

resultados satisfatórios quando da utilização de biovidros experimentais, 

independentemente do veículo utilizado. Um estudo recente avaliou duas soluções 

experimentais contendo 0,01 g de biovidro em 1 mL de água destilada na 

permeabilidade dentinária. Os espécimes foram submetidos aos tratamentos 

experimentais uma vez ao dia, por 15 minutos, durante 15 dias. Após a aplicação 

dos tratamentos, foi reportada uma diminuição da permeabilidade dentinária, que 

resistiu parcialmente após sete dias de ciclagem erosiva. Concluiu-se que a 

aplicação de um dessensibilizante dentinário à base de biovidro pode proporcionar 

um fechamento satisfatório dos túbulos com partículas minerais, apresentando 

eficácia semelhante aos produtos comercializados (64). Um outro estudo laboratorial 

avaliou a efetividade de um novo biovidro na redução da permeabilidade dentinária. 

Concluiu-se que o novo material bioativo de cerâmica vítrea foi eficaz na redução da 

permeabilidade dentinária, ocluindo os túbulos dentinários abertos (24).   

Um grupo de pesquisa brasileiro desenvolveu e patenteou um pó cristalino de 

cerâmica vítrea bioativa (Biosilicate®). Como esse material apresentou resultados 

promissores in vitro aumentando osteogênese (65) e in vivo, promovendo 

osseointegração de implantes (66), o Biosilicate® foi testado também no contexto da 

HD, de forma laboratorial, indicando que houve oclusão tubular por meio de uma 

camada mineralizada que se formou na superfície dentinária (67). Diante desses 

resultados promissores, o mesmo grupo realizou um estudo clínico de forma a testar 

se o Biosilicate® seria adequado para o tratamento da HD em longo prazo. Os 

autores concluíram que esse material promoveu um tratamento eficaz, imediato e de 

longa duração. Adicionalmente, água destilada se mostrou um veículo viável para a 

dispersão do biovidro (68). 

O biovidro também foi associado com lasers de alta potência, que também 

podem ser utilizados no tratamento da HD, com o objetivo de unir os benefícios 

desses dois agentes e de manter o biovidro na superfície dentinária. Os resultados 

de um desses estudos mostraram que o biovidro ocluiu os orifícios dos túbulos 

dentinários com cristais de fosfato de cálcio. Ademais, a aplicação do laser CO2 

potencialmente melhorou a organização mecânica desses cristais (69). Um outro 

estudo comparou a irradiação com laser de Nd:YAG e CO2 e concluiu que, no geral, 
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a aplicação de pasta de biovidro irradiada com laser de alta potência pode 

representar uma abordagem terapêutica eficaz e duradoura para a HD (31). Por fim, 

um estudo avaliou a performance do biovidro 45S5 associado com laser de Nd:YAG 

na redução da permeabilidade dentinária. Esse tratamento proposto causou maior 

redução da permeabilidade dentinária, e as análises por microscopia eletrônica de 

varredura mostraram a formação de uma barreira após a aplicação dos tratamentos, 

indicando que a associação do biovidro com o laser de Nd:YAG pode ser uma 

alternativa promissora para a redução da permeabilidade dentinária (70). 

A preocupação em relação à citotoxicidade desse material também vem sendo 

testada. De acordo com um estudo in vitro, uma pasta de biovidro com ácido 

fosfórico 50%, testada em células da polpa de ratos pode servir como um material 

biocompatível, podendo ser utilizada com segurança na dentina (71). Neste caso, o 

ácido fosfórico foi utilizado por formar uma camada rica em fosfato de cálcio, que 

pode penetrar nos orifícios dos túbulos dentinários (69). Em relação ao seu potencial 

regenerativo, um outro estudo avaliou diferenciação e proliferação de células-tronco 

da polpa de dentes decíduos quando da utilização de uma pasta de biovidro e ácido 

fosfórico 30% associada ou não à terapia de fotobiomodulação, e concluiu que o 

biovidro é capaz de promover a diferenciação dessas células e, quando associado à 

fotobiomodulação, melhora a proliferação e diferenciação celular, podendo ser uma 

abordagem terapêutica promissora para o tratamento de HD (29). 

Outra forma de utilizar os vidros bioativos é por meio de pastas dentifrícias, 

tanto de uso caseiro quanto em consultório. Alguns produtos podem, ainda, ser 

comercialmente encontrados com a tecnologia NovaMin®. No caso dos cremes 

dentais de uso diário, os exemplos comerciais são a Sensodyne Repair&Protect e a 

BioMin® F. Já nos produtos de uso em consultório, existe a pasta profilática Nupro. 

Um estudo laboratorial comparou a permeabilidade dentinária após tratamento 

com dentifrícios cujos princípios ativos eram o biovidro, a arginina e o fluoreto, sendo 

que a permeabilidade também foi avaliada após um desafio ácido. Os autores 

concluíram que não houve diferença significativa entre os dentifrícios de arginina e 

biovidro na redução da permeabilidade da dentina após uma única aplicação e 

desafio ácido. Entretanto, após o desafio com ácido, a menor permeabilidade gerada 

pela arginina e biovidro foi mais estável em comparação com o dentifrício fluoretado 

convencional (72). 
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Outro estudo laboratorial comparou dois dentifrícios experimentais contendo 1,5 

e 4% de biovidro com o produto comercial BioMin® F quanto à capacidade de 

promover oclusão tubular. Após escovar os discos de dentina por 2 minutos, 2 vezes 

ao dia por 7 dias, os espécimes foram submetidos a um desafio ácido por 1 minuto. 

Os dentifrícios experimentais apresentaram resultados promissores, comparáveis ao 

produto comercial, em termos de oclusão tubular, podendo ser usados no tratamento 

da hipersensibilidade dentinária (73). 

Um estudo in situ recente avaliou o efeito de dentifrícios dessensibilizantes ou 

anti-erosivos no desgaste erosivo da dentina e na oclusão tubular. Os autores 

encontraram que, embora os cremes dentais causaram semelhante grau de 

desgaste dental erosivo, os grupos contendo biovidro e cálcio silicato foram capazes 

de ocluir os túbulos dentinários (74). Um outro estudo in situ do mesmo grupo de 

pesquisa encontrou resultados similares, concluindo que o creme dental com 

NovaMin® foi o único creme dental eficaz para ambas as condições, abrasão e 

erosão/abrasão, no quesito oclusão tubular (75). Apesar desses resultados 

promissores, a eficácia clínica do NovaMin® para aliviar a HD foi comprovada 

apenas em um pequeno número de estudos clínicos (76). 

Em contrapartida, um estudo in vitro avaliou diferentes características físicas e 

químicas de dentifrícios de uso caseiro na perda de superfície e oclusão tubular do 

substrato dentinário. A oclusão tubular, entretanto, foi correlacionada apenas com a 

presença de Sn2+ (46). Sendo assim, dependendo de sua composição química e 

física, os dentifrícios causarão diferentes graus de oclusão tubular e de perda da 

superfície dentinária, o que pode modular a HD. 

Já em relação à pasta profilática NuPro®, de uso profissional, alguns estudos 

avaliaram a permeabilidade dentinária após aplicação dos tratamentos e após uma 

ciclagem erosiva e abrasiva, em comparação a outros produtos de aplicação 

profissional com diferentes princípios ativos. No primeiro estudo, a NuPro® foi capaz 

de diminuir a permeabilidade após a aplicação do tratamento, tendo mantido esse 

efeito após a ciclagem (34). Em outro estudo do mesmo grupo, a NuPro® foi capaz 

de reduzir a permeabilidade dentinária e promover oclusão dos túbulos dentinários 

após a aplicação do tratamento, mas o tratamento não resistiu à ciclagem (77). A 

associação da NuPro® ao laser de Nd:YAG também foi testada na permeabilidade 

dentinária e oclusão tubular. Os resultados foram similares ao último estudo, em que 

os tratamentos foram eficazes após aplicação, mas não resistiram à ciclagem 
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erosiva/abrasiva (78).  Por fim, um estudo clínico avaliou a eficácia da NuPro® e do 

laser de Nd:YAG frente aos sintomas da HD na região cervical. As avaliações 

clínicas foram realizadas por meio da escala visual analítica após um estímulo 

evaporativo com a seringa tríplice e táctil com o explorador em quatro tempos 

diferentes: antes do tratamento, 5 minutos, 1 semana e 4 semanas após o 

tratamento. Os pesquisadores concluíram que ambos os tratamentos foram 

igualmente eficazes da redução da HD cervical, sendo consideráveis alternativas 

viáveis para o tratamento dessa condição (79). 

 

 

2.3 TERAPIA DE FOTOBIOMODULAÇÃO (PBM) 

 

 

 O uso dos lasers no tratamento da HD não é novidade. Por volta de 1980, 

Matsumoto e colaboradores usaram pela primeira vez um laser de alta potência para 

o tratamento da HD, introduzindo, dessa forma, um método potencial para o 

tratamento dessa condição (80). Os lasers de alta potência atuam na obliteração dos 

túbulos dentinários pela irradiação direta da dentina exposta e recristalização da 

superfície dentinária (81). Já os lasers de baixa potência têm efeito dessensibilizante 

relacionado à sua atividade em nível neural. Eles podem aumentar o limiar de 

excitabilidade das terminações nervosas, induzindo analgesia; além de poderem 

desempenhar um papel na manutenção do potencial de membrana em repouso no 

receptor nociceptivo. Em longo prazo, eles aumentam a atividade metabólica dos 

odontoblastos, formando dentina reparadora e obliterando os túbulos dentinários 

(81,82). A PBM usa apenas a ação da luz para estimular diretamente as células 

hospedeiras, a fim de reduzir a inflamação, aliviar a dor e/ou promover a cicatrização 

de feridas (83). Sendo assim, em comparação com os lasers de alta potência, a 

PBM não provoca aumento da temperatura, que, potencialmente, poderia causar 

danos irreversíveis à polpa ou à dentina. Além disso, se aplicada corretamente, pode 

promover efeitos terapêuticos para o tratamento da HD (23). 

Apesar de terem diferentes mecanismos de ação, uma revisão de literatura 

recente avaliou a eficácia de lasers de alta e de baixa potência no tratamento da HD. 

Os autores concluíram que, tanto os lasers de alta quanto os de baixa potência, 



45 

 

associados ou não a outras terapias, têm demonstrado efeitos benéficos no 

tratamento da HD, sendo considerados um campo de pesquisa promissor, seguro, 

fácil e eficaz, reduzindo dor e preservando a vitalidade pulpar (81). 

Comparações entre os estudos clínicos que utilizam a fotobiomodulação no 

tratamento da HD são complicadas, uma vez que diferentes equipamentos, 

parâmetros de irradiação, métodos de diagnóstico da HD, entre outros fatores 

podem ser empregados. Sendo assim, apesar de o tratamento da HD com laser de 

baixa potência efetivamente reduzir a dor, essa discrepância nas metodologias 

empregadas levou à descrença no uso dessa abordagem entre a comunidade 

científica (84), apontando para a necessidade de realização de mais pesquisas com 

evidências consistentes para validar os benefícios da PBM no tratamento da DH 

(23). Nesse sentido, um estudo recente avaliou o envolvimento da substância P, 

osteopontina e células gliais satélite no efeito antinociceptivo induzido pela PBM em 

um modelo experimental de HD em ratos (85). Em geral, os dados demonstram que 

a PBM reverte a nocicepção em um modelo experimental de HD, inibindo a 

inflamação neurogênica e induzindo uma resposta regenerativa, sem gerar efeitos 

adversos. Esses dados apontam para a eficiência desta modalidade terapêutica em 

promover ação bioestimulante acompanhada de efeitos anti-inflamatórios e 

analgésicos na HD, sendo esses efeitos indispensáveis, e que garantem uma melhor 

qualidade de vida aos pacientes que sofrem dessa condição. 

Em um relato de caso clínico, dois elementos dentais (canino e primeiro pré-

molar superiores direitos) receberam a PBM (uma única irradiação em dois pontos) e 

foram imediatamente restaurados com resina composta. Do lado esquerdo, o 

incisivo lateral e o canino superiores foram irradiados com laser de baixa potência 

por 3 sessões e não foram restaurados. Após seis meses de acompanhamento 

clínico, ambos os conjuntos de dentes se apresentaram sem dor. Sendo assim, 

ambos os tratamentos proporcionaram resultados satisfatórios quando aplicados 

para a indicação adequada (86). 

Um estudo clínico randomizado avaliou o efeito da fotobiomodulação na 

redução da HD após tratamento periodontal não cirúrgico. Todos os dentes 

permaneceram vitais após o tratamento com laser, sem reações adversas ou 

complicações, indicando que a PMB pode ser utilizada para reduzir a HD sem 

efeitos prejudiciais à polpa. Entretanto o acompanhamento clínico somente foi 

realizado por 2 meses, sendo esses resultados considerados apenas a curto prazo 
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(83). Uma outra abordagem interessante no uso da PBM é após o tratamento 

periodontal cirúrgico. Nesse sentido, um estudo clínico randomizado, duplo-cego, 

com boca dividida comparou os níveis de HD e dor após irradiação com laser em 

locais de teste e controle após cirurgia de retalho periodontal. A HD pós-operatória e 

a dor após a cirurgia periodontal foram reduzidas com o uso do laser de baixa 

potência (87). Um outro estudo clínico realizou três sessões de PBM em dentes com 

HD na cervical e acompanhou esses pacientes por um período de seis meses. A 

laserterapia promoveu resultados extremamente efetivos e seguros no tratamento da 

HD na cervical (88). 

Por fim, revisões sistemáticas da literatura tentam chegar a uma conclusão 

quanto à eficácia do uso da PBM para a redução da HD, mas, devido à falta 

padronização dos protocolos, é difícil chegar a uma conclusão elucidativa, apesar 

dos resultados positivos. A PBM pode não causar efeitos adversos, desde que 

parâmetros adequadamente controlados sejam seguidos. Estudos melhor 

delineados devem ser conduzidos a fim de observar adequadamente o efeito 

terapêutico vantajoso do PBM (23). Em outra revisão sistemática a eficácia da PBM 

na redução dos sintomas da HD também foi avaliada, na visão dos autores, por ser 

uma abordagem ainda controversa e com um considerável efeito placebo pelo uso 

do laser. A terapia a laser pode reduzir a dor relacionada à HD, mas as evidências 

de sua eficácia são fracas e a possibilidade de um efeito placebo deve ser 

considerada (89). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo teve três objetivos:  

1. Verificar os efeitos de um biovidro experimental na oclusão tubular frente a 

desafios erosivos e abrasivos; 

2.  Verificar os efeitos de um biovidro experimental na perda de superfície da 

dentina, frente a desafios erosivos e abrasivos; 

3. Analisar os efeitos da associação do biovidro com a terapia de 

fotobiomodulação na diferenciação funcional de células da polpa dentária 

humana.  

 

As hipóteses nulas testadas foram:  

H01: Os tratamentos testados não apresentarão diferença quanto à sua 

capacidade de oclusão tubular;  

H02: Os tratamentos testados levarão a semelhante grau de perda de 

superfície quando submetidos aos desafios de erosão-abrasão; 

H03: Os tratamentos testados não induzirão diferenciação funcional das 

células da polpa dentária humana em nenhum dos tempos experimentais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, devido à utilização de 

molares humanos, que foram doados pelo Biobanco de Dentes Humanos da mesma 

instituição; de saliva humana, coletada de voluntários; e de células da polpa dentária 

humana, que foram doadas pelo Laboratório de Pesquisas Básicas Prof. Edmir 

Matson do Departamento de Dentística. Os experimentos somente foram 

conduzidos após a devida aprovação ética (ANEXO A). 

 

 

4.2  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Para fins de compreensão, o presente estudo foi dividido em duas fases.  

Para a primeira fase, o estudo seguiu um delineamento experimental 

aleatorizado com dois fatores experimentais: 1. Agente dessensibilizante em quatro 

níveis: controle negativo - água destilada; biovidro experimental - pasta de biovidro 

em ácido fosfórico 30%; biovidro comercial – pasta profilática Nupro®; selante 

ionomérico - ClinPro™ XT Varnish. 2. Tempo experimental: três níveis - após EDTA, 

após aplicação dos tratamentos e após ciclagem. 

Esses fatores foram testados em um modelo de 

erosão/abrasão/remineralização. As variáveis-resposta foram a perda de superfície 

dentinária (em μm), analisada por meio de perfilometria óptica, e a redução da 

condutância hidráulica, por meio de permeabilidade dentinária. Para a perda de 

superfície, foram utilizados fragmentos de dentina radicular humana (3 × 3 mm, 

n=12), e para a permeabilidade dentinária, discos de dentina coronária humana (1 

mm de espessura, n=12). Adicionalmente, foram obtidas imagens (n=3/grupo) pós-

tratamento e pós-ciclagem, por meio de microscopia eletrônica de varredura, 

visando analisar, qualitativamente, o padrão de cada tratamento. Por fim, imagens 



50 
 

 
 

do pó do biovidro experimental, bem como a análise por espectroscopia por energia 

dispersiva (EDS), foram realizadas, de forma a caracterizar essa partícula 

experimental. 

Para a segunda fase, o estudo também seguiu um delineamento experimental 

aleatorizado, porém com um fator experimental: 1. Agente dessensibilizante em 

nove níveis: controle negativo – meio de proliferação (α-MEM); controle positivo – 

meio de diferenciação; biovidro experimental - pasta de biovidro em ácido fosfórico 

30%; biovidro comercial – pasta profilática Nupro®; selante ionomérico ClinPro™ XT 

Varnish; fotobiomodulação (PBM, do inglês photobiomodulation) - laser de diodo de 

fosfeto de índio-gálio-alumínio, InGAlP, [660 nm, 0,028 cm2, 20 mW, 0,71 W/cm2, 5 

J/cm2] 7 s, modo contínuo, pontual e em contato; biovidro experimental + PBM; 

biovidro comercial + PBM; selante ionomérico + PBM. 

A formação de nódulos mineralizados após o cultivo em meio 

odonto/osteogênico por 7, 14 ou 21 dias foi detectada utilizando o ensaio de 

vermelho de Alizarina. Análises qualitativas foram realizadas por meio de fotografias 

macro e microscópicas dos poços. Já a análise quantitativa, por meio de 

espectrofotômetro, utilizando filtro de 405 nm. 

 

 

4.3  PREPARO DOS ESPÉCIMES 

 

 

Os molares humanos que foram doados pelo Biobanco de Dentes Humanos 

da FOUSP (Apêndice A) foram limpos com curetas periodontais (Hu-Friedy, 

Chicago, Illinois, EUA) para remoção completa dos tecidos moles aderidos à 

superfície, e submetidos à profilaxia, com uma mistura de pedra-pomes e água, 

aplicada com escova de Robinson. As raízes foram separadas das coroas por meio 

de um disco diamantado dupla face (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) e 

armazenadas em solução de timol a 0,1% (Sigma-Aldrich Co.), sob refrigeração a 4 

°C, até a época do seu uso.  

Para os testes de permeabilidade dentinária e de diferenciação celular, foram 

utilizados discos de dentina com 1 mm de espessura. A partir das coroas, os discos 

foram preparados utilizando uma máquina de corte de precisão (Isomet 1000, 
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Buehler Ltd, Lake Buff, Illinois, EUA). Cada coroa foi fixada em um dispositivo 

metálico com o auxílio de cola comercial instantânea (LOCTITE – Cola Universal 

Extra Forte 60 sec.) e monômero resinoso para acelerar a secagem da cola. Dois 

cortes perpendiculares ao longo eixo do dente foram confeccionados na região 

média da coroa, com uma distância de aproximadamente 1,5 mm entre eles. As 

superfícies passaram por um disco abrasivo de Al2O3 de granulação #600 em uma 

máquina de polimento (Politriz, Buehler Ltd), sob constante refrigeração, até que os 

discos atingissem a espessura de 1 mm. Este procedimento também visa remover 

qualquer esmalte oclusal que possa ter permanecido após o corte, bem como os 

cornos pulpares. A espessura dos discos foi verificada com um paquímetro digital 

(Mitutoyo, Tóquio, Japão). Após o procedimento de polimento, os espécimes foram 

submetidos a um banho ultrassônico (Digital Ultrasonic Cleaner CD-4820, 

Kondortech, São Carlos, Brasil) com solução de ácido etilenodiaminotetracético 17% 

(EDTA - Fórmula e Ação, São Paulo, Brazil; pH 7.4) por 5 min, visando abrir túbulos 

dentinários e remover smear layer, de forma a simular dentina hipersensível 

(34,77,90). Os espécimes foram novamente sonicados com água destilada para a 

remoção de detritos e individualmente armazenados em placas de 24 poços para 

cultura celular, sob umidade relativa e refrigeração 4 °C. O preparo dos discos de 

dentina pode ser observado na figura 4.1. 

Após a abertura dos túbulos dentinários, a leitura da permeabilidade inicial foi 

realizada. A partir desses dados, os espécimes foram estratificados nos 4 grupos 

experimentais (n=12). Apesar de neste teste cada espécime ser utilizado como seu 

próprio controle, foi realizado um teste de ANOVA-1 fator para garantir que não 

houvesse diferenças estatisticamente significativas entre os grupos experimentais 

nesse momento experimental (p=0.914). 
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Figura 4.1 – Preparo dos discos de dentina para os testes de permeabilidade dentinária e 

diferenciação celular 
 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Já para o teste de perda de superfície, foram utilizados espécimes de dentina 

humana radicular, de forma quadrangular, com dimensões de 3 mm × 3 mm. Os 

fragmentos de dentina foram obtidos manualmente, utilizando disco diamantado de 

dupla face montado em peça reta. A parte inferior dos fragmentos foi planificada com 

o mesmo disco diamantado. Na sequência, os espécimes foram medidos e 

separados de acordo com sua altura, utilizando um paquímetro digital. Oito 

fragmentos de dentina, com alturas semelhantes, foram fixados em bases para 

polimento, empregando cera pegajosa. Os fragmentos foram posicionados nas 

bases de forma que ficassem equidistantes, equilibrando a pressão exercida pelo 
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pistão. Os espécimes foram polidos com discos abrasivos de Al2O3, sob constante 

refrigeração, realizada com água abundante, de acordo com a seguinte sequência 

de granulação: #800, #1200 e #4000 (Struers Inc., Cleveland, Ohio, EUA). Esse 

procedimento foi realizado em uma politriz semi-automática (Tegramin, Struers Inc.). 

Entre cada troca de lixa e ao final do polimento, os fragmentos de dentina foram 

submetidos a um banho ultrassônico com água destilada por 3 min, no intuito de 

remover os resíduos do polimento (91). O preparo dos espécimes de dentina para 

análise de perda de superfície está esquematizado na figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Preparo dos espécimes de dentina utilizados para o teste de perda de superfície 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Após o polimento, os espécimes foram submetidos a uma análise do seu 

perfil inicial utilizando um perfilômetro óptico (Proscan 2100, Scantron Tauton RU, 

Processo FAPESP 2011/17699-1). Os parâmetros para essa leitura estão descritos 

na seção “análise da perda de superfície”. Os espécimes com trincas ou algum outro 

defeito de superfície, bem como os que se apresentaram com uma curvatura inicial 

acima de 0.3 µm, foram descartados. Os dados de curvatura inicial dos espécimes 

de dentina foram 0,1179 µm ± 0,0652. Os espécimes selecionados receberam tiras 

de fitas de cloreto de polivinil não plastificado (UPVC - Graphic Tape, Chartpak, 

Leeds, MA, EUA) em suas superfícies, de forma a deixar uma janela de 3 mm × 1 

mm para a aplicação dos tratamentos, conforme ilustrado na figura 4.3 (92,93). Os 

espécimes foram aleatoriamente alocados nos 4 grupos experimentais (n=12) 

descritos para a primeira fase do estudo. 
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Figura 4.3 – Fita de UPVC posicionada sobre a superfície polida do espécime, deixando uma janela 
de 3 mm × 1 mm exposta aos testes 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

4.4  APLICAÇÃO DOS TRATAMENTOS 

 

 

 Os tratamentos descritos na tabela 4.1 foram aplicados apenas uma vez, 

previamente à ciclagem. 
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Tabela 4.1 – Grupos experimentais utilizados no estudo 

 

Grupo Experimental Composição Aplicação 

Controle Negativo – 

água destilada 

- Escovar por 15 s com taça 

de borracha e água 

destilada. 

Biovidro Experimental 0.05 g de pó de biovidro 

(58SiO2-33CaO-9P2O5) e 

0.1 mL de solução de 

ácido fosfórico 30% 

(H3PO4). 

Escovar por 15 s com 

pasta de biovidro + ácido 

fosfórico. Manter por 5 min 

e lavar com água 

destilada por 30 s. 

Biovidro comercial – 

Pasta profilática Nupro® 

Fluoreto de sódio 2,72% 

(1,23% F-); glicerina, 

pedra-pomes, fosfosilicato 

de sódio e cálcio a 15% 

(NovaMin®), silicato de 

sódio, dióxido de titânio, 

salicilato de metila, água 

purificada, 

carboximetilcelulose 

sódica, sacarina sódica, 

aromatizante. 

Escovar por 15 s, manter 

o produto em contato por 

60 s e lavar por 30 s. 

Selante ionomérico - 

ClinPro™ XT Varnish 

Ácido polialquenóico 

modificado com 

metacrilato, HEMA, água, 

iniciadores, 

cálcioglicerofosfato, Bis-

GMA, flúoraluminosilicato 

de vidro. 

Misturar o material por 15 

s, aplicar uma fina 

camada e fotoativar por 

20 s. 

Fonte: O autor. 

 

 



56 
 

 
 

O biovidro baseado no sistema 58SiO2-33CaO-9P2O5 foi sintetizado por meio 

do método sol-gel alcalino rápido, conforme descrito em outros estudos (29,94).  

O selante ionomérico foi fotoativado com o aparelho Bluephase N (Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein), com intensidade de 1200 mW/cm2, que foi 

checada por meio de um radiômetro previamente ao seu uso. 

 

 

4.5  COLETA E ARMAZENAGEM DA SALIVA HUMANA 

 

 

Alunos de Pós-Graduação do Departamento de Dentística da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo foram recrutados para a doação de 

saliva humana. A coleta foi realizada em voluntários adultos sem cárie ativa, doença 

periodontal, disfunção salivar, disfunção da articulação tempo-mandibular ou que 

estivessem tomando alguma medicação. Previamente ao recrutamento e à coleta, 

os voluntários foram orientados quanto à natureza da pesquisa e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

As coletas foram realizadas no Laboratório de Pesquisa Aplicada à Dentística 

Prof. Lincoln Steagall. Os doadores foram orientados a bochechar água destilada 

por 30 s, descartar e estimular a salivação através da mastigação de Parafilm® M 

(Bemis Flexible Packaging, Neenah, WI, EUA) por 30 s. Após esse período, foi 

solicitado que os voluntários deglutissem a saliva e começassem a coleta 

propriamente dita, que teve duração de 10 min. A coleta foi realizada em tubos de 

centrífuga, que, por sua vez, ficaram imersos em gelo durante todo o período (95). 

Após a coleta diária, a saliva dos diferentes doadores foi misturada, de forma a 

obter um pool, e imediatamente centrifugada a 4000 rpm, por 20 min, sob 

refrigeração a 4 °C (Figura 4.4). O sobrenadante era separado e inserido novamente 

em tubos de centrífuga, que foram armazenados em um freezer a -80 °C (Ultra-Low 

Temperature Freezer U410 Premium, New Brunswick, Eppendorf AG, Germany). Foi 

coletado um volume total de saliva humana clarificada de aproximadamente 1,918 L. 

Previamente à sua utilização (24 h antes), a quantidade necessária de saliva 

humana clarificada era transferida do freezer para a geladeira. 
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Figura 4.4 – Procedimento de centrifugação da saliva humana coletada. (A) Pool de saliva; (B) Tubos 
posicionados na centrífuga; (C) Aspecto da saliva após a centrifugação para obtenção da 
saliva humana clarificada. Observar o precipitado, que foi descartado, no fundo do tubo 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

4.6  ANÁLISE DA PERMEABILIDADE DENTINÁRIA 

 

 

Para a análise da permeabilidade dentinária, os espécimes foram posicionados 

na câmara de uma máquina para esse fim (THD03D - Odeme Equipamentos 

Médicos e Odontológicos Ltda, Luzerna, Brasil - Processo FAPESP #2014/21333-0), 

com a superfície oclusal voltada para cima, permitindo que a água no sistema 

passasse pelo disco, da superfície pulpar à superfície oclusal, simulando uma 

pressão intrapulpar. O sistema foi mantido a uma pressão constante de 10 psi 

(77,96).  

Para cada análise, uma nova bolha de ar foi inserida no sistema e seu 

deslocamento linear (mm) pelo microcapilar (100 μL) foi medido após 3 min. Esta 

análise foi repetida 3 vezes para cada amostra. A figura 4.5 esquematiza o 

funcionamento da máquina de permeabilidade dentinária. 
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Figura 4.5 – Esquema de funcionamento da máquina utilizada na análise de permeabilidade 
dentinária 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

A média das análises de deslocamento de 3 bolhas foi convertida em volume de 

fluxo (μL mim1), que foi transformado em condutância hidráulica (Lp; mim−1 

cm2cmH2O−1). A condutância hidráulica leva em conta a área da amostra através da 

qual a água passou (área = 0,058 cm2), a pressão no sistema e o volume de fluxo. A 

permeabilidade dentinária de cada espécime (% Lp) foi expressa como uma 

porcentagem da condutância hidráulica inicial. 

Os valores de Lp de cada amostra foram calculados após o tratamento e após a 

ciclagem, e a condutância hidráulica (% Lp) foi calculada com base nos valores 

iniciais (pós-EDTA). Neste caso, cada espécime serviu como seu próprio controle 

(78). 
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4.7  CICLAGEM EROSÃO/ABRASÃO 

 

 

Um desenho esquemático da ciclagem realizada pode ser observado na figura 

4.6. Os mesmos procedimentos de ciclagem foram realizados tanto para o ensaio de 

permeabilidade dentinária quanto para o de perda de superfície, embora em 

momentos diferentes. Previamente ao primeiro dia de ciclagem, os espécimes foram 

incubados em saliva humana clarificada por 24 h, em temperatura ambiente, sob 

agitação suave. 

Os espécimes foram submetidos à ciclagem de erosão-abrasão, que consistiu 

em 5 minutos de imersão em ácido cítrico 0.3% (pH = 2.56), seguido por 1 h de 

imersão em saliva humana clarificada. Esses procedimentos foram repetidos 4 vezes 

ao dia por 5 dias (93).  

Trinta minutos após a primeira e última imersões em saliva, os espécimes foram 

escovados em uma em uma máquina de escovação (Máquina de Escovação - 

movimento em XY – BIOPDI – São Carlos – SP, Brasil – Processo FAPESP 

2017/14691-6), com escovas macias (Colgate Pro Cuidado) e uma suspensão de 

creme dental fluoretado convencional (Elmex Caries, Colgate Palmolive, São 

Bernardo do Campo, SP, Brazil, 1400 ppm F-) e saliva humana clarificada, na 

proporção de 1:3. O dentifrício selecionado não possui agentes dessensibilizantes 

em sua composição, somente fluoreto. A escovação foi realizada por 15 s, com 2 

min de exposição total à suspensão de dentifrício e uma carga de 1.5 N. O ácido 

cítrico foi renovado após cada exposição e a saliva, um vez ao dia, antes do início 

da ciclagem (34). Após o término da ciclagem, os espécimes foram armazenados em 

umidade relativa a 4 ºC até as análises finais de perda de superfície e de 

permeabilidade dentinária. 
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Figura 4.6 – Esquema diário da sequência da ciclagem de erosão/abrasão 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

4.8  ANÁLISE DA PERDA DE SUPERFÍCIE 

 

 

 Nos tempos experimentais pós-EDTA, pós-aplicação dos tratamentos e pós-

ciclagem, as fitas adesivas foram removidas e as superfícies-teste foram analisadas 

com um perfilômetro óptico quanto à perda de superfície (97). Esse escaneamento 

abrangeu a área tratada e as duas áreas de referência, em ambos os lados. O 

sensor do aparelho foi programado para percorrer uma área de 2 mm de 

comprimento (no eixo X) por 1 mm de largura (eixo Y) no centro do espécime. Esse 

comprimento pré-definido, cobriu ambas, a área tratada e as superfícies de 

referência (onde a fita estava posicionada), nos dois lados. O aparelho foi 

programado para percorrer um número de 200 passos, com um tamanho de 0,01 

mm, no eixo X. No eixo Y, o tamanho dos passos foi de 0,05 mm, e o número de 20. 

Com o uso de um software específico (Proscan Application software version 2,0,17), 
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a profundidade da lesão ou a curvatura foi calculada baseada na subtração da 

média da altura da área teste, em relação à média da altura das superfícies de 

referência (93). Os espécimes foram escaneados úmidos para evitar a contração da 

matriz colágena da dentina (98). 

 

 

4.9  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 

 Imagens dos espécimes nos tempos pós-tratamento e pós-ciclagem foram 

obtidas por meio de um microscópio eletrônico de varredura (JEOL 6460LV, 

Akishima, Tóquio, Japão) após cobertura com ouro (360 s). As configurações 

utilizadas foram 20 kV e aumento de 2500 ×. Doze discos de dentina adicionais 

foram preparados conforme previamente descrito, alocados aleatoriamente nos 

quatro grupos experimentais (n=3), e os respectivos tratamentos foram aplicados 

para obter imagens MEV e avaliar qualitativamente seus padrões pós-tratamento. 

Além disso, outros doze discos (n=3/grupo) foram selecionados aleatoriamente após 

a ciclagem, após a análise final da permeabilidade dentinária, para a obtenção de 

imagens pós-ciclagem. 

 Adicionalmente, foram realizadas imagens do pó do biovidro experimental, bem 

como a análise por espectroscopia por energia dispersiva (EDS), de forma a 

caracterizar essa partícula. As imagens foram realizadas sobre fita de carbono. 

 

 

4.10  CULTURA CELULAR E TESTE DE VERMELHO DE ALIZARINA 

 

 

Células de polpa dentária humana (linhagem ACR) do banco de células da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) foram doadas 

pelo Laboratório de Pesquisas Básicas do Departamento de Dentística para a 

realização deste estudo (Apêndice C).  

Uma alíquota dessas células foi descongelada e, então, cultivadas em meio de 

cultura Minimum Essential Medium Eagle - Alpha Modification (α-MEM) (Invitrogen, 

Thermo Fisher, Waltham, Massachusetts, EUA) suplementado com 15% de Soro 
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Bovino Fetal inativado (SBF - Gibco, Thermo Fisher), 2,2 g/L de bicarbonato de 

sódio, 0,017 g/L de ácido ascórbico (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, MO, 

EUA), 10 mL/L de penicilina/estreptomicina, 1 mL/L de gentamicina, 300 μL/L de 

anfotericina B, 200 μL/L de glutamina (100 ×). Essa composição de meio de cultura 

foi nomeada Meio de Proliferação (MP). As células foram incubadas a 37 °C numa 

atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de dióxido de carbono (CO2). A 

monitorização do crescimento celular foi realizada diariamente em microscópio 

invertido de fase e o meio de cultivo, trocado a cada 2 dias, de acordo com o 

metabolismo celular. Todos os procedimentos de cultivo celular foram realizados em 

capela de fluxo laminar, seguindo os protocolos de esterilidade dos materiais e 

soluções (normas de segurança NBR/IEC 601.2.22 e IEC 60825-1/2001-8). 

Discos de dentina (n=12/grupo) foram preparados conforme descrito na seção 

preparo dos espécimes. Os discos de dentina foram acondicionados individualmente 

em placas de poços para cultura celular de 24 poços, embalados em papel grau 

cirúrgico e esterilizados por meio de radiação gama a uma dose de 25 kGy e um 

ciclo de 21 horas de irradiação (99). Foi utilizado o irradiador de Cobalto-60, modelo 

Gamacell 220 (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares).  

Para esse teste, foi utilizado um dispositivo metálico, desenvolvido por Diniz et 

al., que simula a câmara pulpar, que está ilustrado na figura 4.7 (100). As células da 

polpa dental foram cultivadas em placas de 24 poços (5 × 104 células/poço) e 

mantidas em Meio de Proliferação (MP) ou Meio de Diferenciação (MD). O meio de 

diferenciação seguiu a mesma fórmula anteriormente descrita para o MP, acrescido 

de 50 μL de dexametasona 0,01 μM e 500 μL de fosfato monopotássico (KH2PO4) 

1,8 mM para cada 50 mL de MP. Após atingirem a confluência, os discos de dentina 

estéreis foram montados nos dispositivos metálicos previamente autoclavados, e o 

conjunto foi posicionado no interior dos poços, de forma que o meio de cultura 

estivesse em contato com o disco de dentina, que simula o teto da câmara pulpar. 
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Figura 4.7 – Dispositivo metálico utilizado para simular a câmara pulpar artificial. (A) Dispositivo 
desmontado, com suas peças separadas; (B) Disco de dentina é posicionado entre os 
anéis de borracha e posicionado no interior do dispositivo, que fica em contato com o 
meio de cultura, simulando o teto da câmara pulpar 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Os tratamentos foram realizados após a incubação das culturas por 48 h a 37 

°C e 5% de CO2, em atmosfera úmida, sobre a dentina posicionada no aparato, 

conforme descrito anteriormente. Nos grupos tratados com fotobiomodulação (PBM), 

após aplicação do tratamento, foi feita uma irradiação em um ponto, em contato com 

a dentina. Para isso, foi utilizado um equipamento de laser de diodo de fosfeto de 

índio-gálio-alumínio (InGAIP, PhotonLase III DMC – Equipamentos São Carlos, SP, 

Brasil), em baixa potência, modo contínuo, pontual e em contato, com comprimento 

de onda de 660 nm (luz vermelha), potência de 20 mW, área do feixe de 0,028 cm2, 

densidade de potência de 0,71 W/cm2, tempo de 7 s, densidade de energia de 5 

J/cm2 e energia de 0,14 J por ponto (29). A potência do aparelho foi verificada antes 

da irradiação, com o auxílio de um medidor de potência (Laser Check, MM Optics 

Ltda, São Carlos, SP, Brasil). 

Após a aplicação dos tratamentos, os dispositivos foram cuidadosamente 

removidos e a indução da diferenciação continuou até que se completassem 7, 14 e 

21 dias, para que fosse realizado o teste de Vermelho de Alizarina. 
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A formação de nódulos mineralizados após o cultivo em meio 

odonto/osteogênico por 7, 14 ou 21 dias foi detectada utilizando o ensaio de 

vermelho de Alizarina (101). As células foram semeadas em placas de 24 poços, em 

quadruplicata. Após o período de indução, as culturas foram lavadas duas vezes em 

PBS gelado, fixadas com solução de formaldeído a 10% por 30 min, reidratadas em 

água destilada e coradas com vermelho de Alizarina a 2% (pH 4,2), por 30 min. As 

culturas foram lavadas com água destilada até a completa remoção do excesso de 

corante e deixadas para secar. Os poços foram fotografados utilizando microscopia 

invertida de fase e câmera fotográfica. 

Para a análise quantitativa, 200 μL de hidróxido de amônia a 10% foram 

adicionados aos poços por 30 min, sob agitação, para a dissolução dos nódulos 

mineralizados, seguida de medição de absorbância em 405 nm (Synergy HT, Biotek, 

Instruments, Inc. Winooski, VT, EUA) (102). A análise quantitativa (%) foi realizada 

normalizando os dados de absorbância das amostras com as do grupo de controle 

positivo (meio de diferenciação não tratado).  

 

 

4.11  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 As análises estatísticas foram realizadas por meio do software SigmaPlot 13.0 

(Systat Sotware Inc., Chicago, IL, EUA), com nível de significância de 5%. Para a 

permeabilidade dentinária, os dados foram convertidos para condutância hidráulica, 

sendo os tempos pós-tratamento e pós-ciclagem expressos como uma porcentagem 

em relação ao tempo pós-EDTA (considerado como 100%). Cada espécime serviu 

como seu próprio controle. Os dados de porcentagem de condutância hidráulica 

(%Lp) foram convertidos para log para satisfazerem as premissas de normalidade e 

homogeneidade e, então, analisados pelos testes de ANOVA 2 critérios de medidas 

repetidas e Tukey. 
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Os dados de perda de superfície de dentina foram analisados quanto à sua 

homogeneidade e normalidade por meio dos testes de Brown-Forsythe e Shapiro-

Wilk, respectivamente. Os dados não seguiram uma distribuição normal e nem 

homogênea, tendo sido analisados por meio dos testes de Kruskal-Wallis, Friedman 

e Dunn. 

 Por fim, os dados quantitativos (%) de deposição de cálcio de 7, 14 e 21 dias 

foram individualmente analisados após realizar a normalização dos dados de 

absorbância das amostras com as do grupo controle positivo (Meio de 

Diferenciação). Os dados falharam na normalidade e foram analisados pelos testes 

de Kruskal-Wallis e Dunn. 
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5 RESULTADOS 

 
 
5.1 PERMEABILIDADE DENTINÁRIA  
 
 

Pós-EDTA não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

experimentais (p = 0,914), indicando que todos os grupos partiram da mesma 

condição experimental. 

 Pós-tratamento, todos os grupos experimentais diferiram estatisticamente do 

controle, diminuindo a condutância hidráulica (%Lp), porém não diferiram 

significativamente estre si (p > 0,05). 

 Pós-ciclagem, o grupo controle permaneceu com a maior %Lp, diferindo-se 

estatisticamente dos demais grupos experimentais. O grupo Clinpro apresentou a 

menor %Lp, não diferindo significativamente do grupo Nupro (p = 0,86) que, por sua 

vez, não diferiu do grupo Biovidro (p = 0,193). 

 Em relação aos tempos experimentais, para os grupos controle e biovidro, a 

%Lp foi maior no tempo pós-ciclagem (p < 0,001 e p = 0,023 respectivamente) em 

relação ao pós-tratamento. Já para os grupos Nupro e Clinpro, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os tempos pós-ciclagem e pós-tratamento (p = 

0,127 e p = 0,828 respectivamente). 

 

Figura 5.1 - Médias (desvios-padrão) dos valores de % Lp para todos os grupos em ambos os tempos 
experimentais. Letras maiúsculas implicam em diferenças estatísticas entre os tempos 
experimentais dentro dos grupos (p≤0,05). Letras minúsculas denotam diferenças 
estatísticas entre os grupos dentro dos tempos (p≤0,05) 

 

 

Fonte: O autor. 
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5.2 PERDA DE SUPERFÍCIE 

 

 

 As medianas e intervalos interquartis dos dados de perda de superfície estão 

apresentados na tabela 5.1. No momento pós-EDTA, não houve diferença 

significativa entre os grupos (p=0,959), mostrando que a perda causada pela 

imersão em EDTA foi similar entre os grupos. Após a aplicação dos tratamentos, os 

valores de perda dos grupos controle, Biovidro e Nupro não diferiram 

significativamente, porém, eles foram significativamente menores do que grupo 

Clinpro (p<0,05), o qual apresentou um ganho no seu perfil de superfície, devido à 

presença de uma camada do material sobre a superfície da dentina. Após a 

ciclagem, os valores de perda superficial dos grupos controle, Biovidro e Nupro não 

diferiram significativamente, sendo significativamente maiores do que o grupo 

Clinpro (p<0,05). 

 Para os grupos controle e Biovidro, não houve diferença significativa entre os 

tempos pós-EDTA e pós-tratamento (valores de p: 1 e 0,124, respectivamente), os 

quais apresentaram significativamente menores valores do que o tempo pós-

ciclagem (p<0,05). Para os grupos Nupro e Clinpro, não houve diferença significativa 

entre os tempos pós-tratamento e pós-ciclagem (valores de p: 0,922 e 1, 

respectivamente), os quais apresentaram significativamente maiores valores do que 

o tempo pós-EDTA (p<0,001). 
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Tabela 5.1 - Medianas (intervalos interquartis) dos grupos experimentais nos diferentes tempos. Letras 
maiúsculas denotam diferença significativa entre os grupos, em cada tempo (p<0,05). 
Letras minúsculas denotam diferença significativa entre os tempos, para cada grupo 
(p<0,05) 

 

Grupo Pós-EDTA Pós-tratamento Pós-ciclagem 

Controle -0,78 

(-1,09/-0,25) 

Aa -1,09 

(-1,53/-0,37) 

Aa -9,50 

(-9,86/-9,14) 

Ab 

Biovidro -0,81 

(-1,10/-0,30) 

Aa -3,92 

(-4,28/-1,88) 

Aa -11,03 

(-11,51/-10,42) 

Ab 

Nupro -0,83 

(-1,12/-0,38) 

Aa -4,52 

(-11,32/-1,40) 

Ab -10,79 

(-14,82/-8,91) 

Ab 

Clinpro -0,83 

(-1,07/-0,41) 

Aa 252,31 

(89,02/335,78) 

Bb 265,97 

(239,67/308,80) 

Bb 

 
Fonte: O autor. 

 

 

5.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 

Imagens representativas dos grupos experimentais no pós-tratamento e pós-

ciclagem são mostradas na figura 5.2. Após a aplicação dos tratamentos, todos os 

grupos experimentais, com exceção do controle, apresentam deposição de 

partículas na superfície dentinária, ocluindo total ou parcialmente os túbulos 

dentinários. Após a ciclagem erosivo-abrasiva, é possível observar que houve uma 

reabertura parcial desses túbulos, com exceção do grupo Clinpro. 
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Figura 5.2 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos grupos experimentais para os 
tempos pós-tratamento e pós-ciclagem, em um aumento de 2500× 

 

 

 Fonte: O autor. 

 

 

A figura 5.3 mostra uma imagem de microscopia eletrônica de varredura do pó 

do biovidro experimental, em que foi possível observar que as partículas de vidro 

são compostas por aglomerados de partículas micrométricas. Já a análise de 

espectroscopia por energia dispersiva (EDS) mostrou picos dos elementos 

presentes na composição do biovidro, que são Si, Ca, P e O. 

 
Figura 5.3 – Imagem de microscopia eletrônica de varredura do pó de biovidro experimental à 

esquerda, em um aumento de 3000×. À direita, análise de espectroscopia por energia 
dispersiva (EDS) 

 

 

Fonte: O autor. 
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5.4 VERMELHO DE ALIZARINA 

 

 

 O potencial de mineralização das células da polpa frente aos diferentes 

tratamentos foi avaliado por meio do ensaio de Vermelho de Alizarina nos tempos de 

7, 14 e 21 dias. Para o tempo de 7 dias não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos experimentais (p = 0,397). As medianas e intervalos 

interquartis de absorbância em 405 nm, para o tempo experimental de 7 dias, estão 

disponíveis na tabela 5.2. 

 

 

Tabela 5.2 - Medianas e intervalos interquartis de absorbância (405 nm), para o tempo experimental 
de 7 dias 

 

Grupo Mediana Intervalo 
Interquartil 

(25/75%) 

Diferença 
Estatística 

α-MEM 
100,21 69,49/106,32 a 

Meio Dif. 
100,56 70,91/132,43 a 

PBM 
96,84 75,60/117,47 a 

Biovidro 
65,86 47,18/199,79 a 

Biovidro + PBM 
94,01 65,86/623,81 a 

Nupro 
68,16 47,45/289,38 a 

Nupro + PBM 
122,16 73,65/256,36 a 

Clinpro 
65,51 51,43/79,32 a 

Clinpro + PBM 
83,39 62,59/90,91 a 

Fonte: O autor. 

 

  

 Imagens representativas macro e microscópicas dos grupos experimentais para 

o tempo de 7 dias podem ser observadas na figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Imagens representativas macro e microscópicas dos grupos experimentais para o tempo 
de 7 dias 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Após 14 dias, o grupo α-MEM (controle negativo) mostrou menor formação de 

nódulos mineralizados, não diferindo estatisticamente do grupo Biovidro + PBM 

(p>0,05), que, por sua vez, não diferiu estatisticamente dos demais grupos 

experimentais. O grupo Biovidro apresentou maior potencial de mineralização, 

diferindo estatisticamente do grupo α-MEM (p<0,05), embora sem diferenças 

estatísticas para os demais grupos experimentais. As medianas e intervalos 

interquartis de absorbância em 405 nm, para o tempo experimental de 14 dias, estão 

disponíveis na tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 - Medianas e intervalos interquartis de absorbância (405 nm), para o tempo experimental 
de 14 dias 

 

Grupo Mediana Intervalo 
Interquartil 

(25/75%) 

Diferença 
Estatística 

Biovidro 
136,91 77,42/176,81 a 

Meio Dif. 
92,57 70,11/128,36 a 

PBM 
86,94 65,98/95,80 a 

Nupro 
80,19 73,34/105,10 a 

Clinpro + PBM 
74,36 28,07/93,25 a 

Nupro + PBM 
73,43 63,09/109,35 a 

Clinpro 
66,97 62,41/70,88 a 

Biovidro + PBM 
65,91 54,44/101,34 ab 

α-MEM 
30,36 28,56/34,19 b 

 
Fonte: O autor. 

 

Imagens representativas macro e microscópicas dos grupos experimentais para 

o tempo de 14 dias podem ser observadas na figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Imagens representativas macro e microscópicas dos grupos experimentais para o tempo 
de 14 dias 

 

 

Fonte: O autor. 
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Após 21 dias, os grupos Biovidro, Meio Dif. (controle positivo), Biovidro + PBM 

e Clinpro apresentaram maior potencial de mineralização, sem diferenças 

estatisticamente significativas entre si, diferindo estatisticamente do grupo α-MEM 

(p<0,05), embora sem diferenças estatísticas para os demais grupos experimentais. 

O grupo α-MEM, por sua vez, apresentou menor potencial de mineralização, não 

diferindo estatisticamente dos grupos Clinpro + PBM, Nupro + PBM, Nupro e PBM, 

que não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si, nem para 

os demais grupos experimentais. As medianas e intervalos interquartis de 

absorbância em 405 nm, para o tempo experimental de 21 dias, estão disponíveis na 

tabela 5.4. 

 

 

Tabela 5.4 - Medianas e intervalos interquartis de absorbância (405 nm), para o tempo experimental 
de 21 dias 

 

Grupo Mediana Intervalo 
Interquartil 

(25/75%) 

Diferença 
Estatística 

Biovidro 
141,77 98,56/171,08 a 

Meio Dif. 
113,33 52,17/131,55 a 

Biovidro + PBM 
102,43 54,10/148,52 a 

Clinpro 
100,28 47,04/154,84 a 

Clinpro + PBM 
73,16 48,96/114,00 ab 

Nupro + PBM 
50,53 40,41/56,25 ab 

Nupro 
49,25 43,77/136,01 ab 

PBM 
47,95 39,24/74,97 ab 

α-MEM 
10,84 9,93/11,71 b 

Fonte: O autor. 

 

 

Imagens representativas macro e microscópicas dos grupos experimentais para 

o tempo de 21 dias podem ser observadas na figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Imagens representativas macro e microscópicas dos grupos experimentais para o tempo 
de 21 dias 

 

 
Fonte: O autor. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

De acordo com nossos resultados, todos os grupos testados foram capazes de 

promover uma redução significativa na permeabilidade dentinária em relação ao 

controle, tanto após aplicação dos tratamentos quanto após a ciclagem. Portanto, a 

primeira hipótese nula de estudo foi rejeitada. Após o tratamento, os grupos foram 

igualmente eficientes na redução da permeabilidade dentinária, implicando que o 

biovidro experimental se comportou de forma semelhante aos produtos 

comercialmente disponíveis, sendo uma abordagem que pode ser promissora para a 

mitigação imediata da dor na HD que precisa ser melhor avaliada.  

Em um estudo prévio onde foi avaliada a condutância hidráulica após aplicação 

da pasta Nupro e do selante ionomérico Clinpro, também não houve diferença entre 

os dois produtos, corroborando os nossos resultados (77). Deve ser mencionado 

que o biovidro experimental ainda não havia sido testado nesse contexto. Para o 

tempo pós-ciclagem, o grupo controle continuou com a maior permeabilidade, 

diferindo estatisticamente dos demais grupos. O grupo Clinpro apresentou os 

menores valores de permeabilidade dentinária, não diferindo do grupo Nupro. O 

fabricante do Clinpro afirma que o produto permanece por até 6 meses na superfície 

dentinária. Já a Nupro é recomendada para o alívio imediato da hipersensibilidade 

dentinária, mantendo seus efeitos por até 4 semanas após uma única aplicação. Um 

estudo prévio encontrou resultados semelhantes em relação à Nupro, que foi capaz 

de sustentar o seu efeito em diminuir e a permeabilidade dentinária mesmo após 

uma ciclagem erosivo-abrasiva (103). Em contrapartida, um outro estudo obteve 

dados conflitantes em comparação aos nossos resultados. Tanto a Clinpro quanto a 

Nupro reduziram a permeabilidade dentinária após a aplicação, mas nenhum deles 

resistiu à ciclagem erosivo-abrasiva (77). Há que se considerar que os autores 

utilizaram saliva artificial, ao contrário do presente estudo, que utilizou saliva 

humana. Como o biovidro precisa estar em contato com o fluido corporal para liberar 

os íons, acredita-se que a saliva humana possa, de certa forma, ter colaborado para 

esses resultados. Quando o biovidro (fosfosilicato de cálcio e sódio) entra em 

contato com a saliva, os íons sódio reagem com os cátions hidrogênio, permitindo a 

liberação de cálcio e fosfato da partícula. Isso gera um aumento transitório do pH, o 

que favorece a formação de fosfato de cálcio nas superfícies dos dentes (33). Por 
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fim, o grupo biovidro experimental não diferiu estatisticamente da Nupro após a 

ciclagem, mesmo não contendo fluoreto em sua formulação. O fluoreto pode 

potencialmente auxiliar na oclusão tubular, pela formação de depósitos semelhantes 

ao fluoreto de cálcio (104). 

Esses resultados também foram observados nas imagens de microscopia. Logo 

após a aplicação dos tratamentos, houve uma deposição de partículas na superfície 

dentinária, ocluindo total ou parcialmente os túbulos dentinários, com exceção do 

grupo controle. Após a ciclagem, observou-se uma reabertura parcial desses 

túbulos, com exceção do grupo Clinpro, que manteve a camada sobre a superfície 

dentinária. Esses resultados são, portanto, animadores para o nosso produto 

experimental que já havia apresentado resultados promissores no contexto da 

hipersensibilidade dentinária (29,31), mas que ainda não havia sido testado quanto à 

sua resistência à desafios erosivos e abrasivos. A imagem de microscopia do pó de 

biovidro mostrou aglomerados de partículas micrométricas, pequenas o suficiente 

para ocluir os túbulos dentinários abertos, cujo diâmetro mede em torno de 1-3 µm 

(105). Já a análise de espectroscopia por energia dispersiva mostrou picos dos 

elementos presentes na composição do biovidro (Si, Ca, P e O), o que está em 

acordo com um estudo prévio (31). 

Embora todos os produtos testados no presente estudo tenham mostrado 

eficácia na redução da permeabilidade dentinária pós-ciclagem, o biovidro 

experimental apresentou alguma redução em seu efeito quando comparado ao 

intervalo de tempo pós-tratamento. Sugere-se que a partícula de biovidro possa 

precisar de um veículo com melhor substantividade, como um gel ou verniz, ao invés 

de uma pasta, pois isso ajudaria a manter melhor o agente no local sensível, 

resultando, também, numa maior resistência aos desafios químicos e mecânicos. 

Além disso, com esses veículos, a partícula de biovidro pode ser liberada 

lentamente nos túbulos dentinários, melhorando seu efeito. Mais estudos avaliando 

a adição das partículas de biovidro a esses outros veículos, bem como testando seu 

efeito em combinação com fluoretos são necessários. 

No que concerne à perda de superfície, nenhum dos produtos contendo biovidro, 

nem o experimental nem o comercial, diferiram do grupo controle negativo em 

nenhum dos tempos experimentais, não tendo sido, portanto, capazes de proteger a 

superfície dentinária do desgaste dentário erosivo. Já o grupo Clinpro apresentou 
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um ganho do seu perfil inicial após a sua aplicação, indicando que houve a formação 

de uma camada, já que se trata se um selante ionomérico. Essa camada se 

manteve mesmo após a ciclagem, e isso está de acordo com um estudo prévio (97). 

Esses resultados nos levam à rejeição da segunda hipótese nula do estudo, uma 

vez que o grupo Clinpro foi superior aos demais grupos no tempo pós-ciclagem. 

Deve ser mencionado que, no presente estudo, os tratamentos foram aplicados uma 

única vez, previamente ao início da ciclagem, simulando tratamentos de consultório. 

Possivelmente, se fossem aplicados com mais frequência, os resultados obtidos 

poderiam ser mais promissores. Além disso, o mecanismo de ação do Clinpro não é 

o mesmo do que o de uma pasta profilática. O selante ionomérico tem uma maior 

adesão aos substratos dentais, com resultados clínicos positivos na redução da dor 

causada pela HD (106), o que nos levou a escolhê-lo como controle positivo.  

Após aplicar os tratamentos, o grupo biovidro experimental não aumentou a 

perda de superfície previamente provocada pela imersão em EDTA. O produto 

comercial Nupro, ao contrário do produto experimental, causou um aumento da 

perda de superfície após a aplicação do tratamento em relação à lesão previamente 

formada pelo EDTA. Considerando que essa pasta profilática contém fluoreto na sua 

composição, essa perda de superfície não era esperada, uma vez que a presença 

de fluoretos pode promover uma proteção aos substratos dentários, mesmo que 

limitada (104). Quando se trata do substrato dentinário, o fluoreto fica mais retido, 

devido à sua natureza tubular/porosa (107, 45). De fato, a presença de uma maior 

concentração de fluoretos em dentifrícios de uso caseiro foi relacionada com menor 

nível de perda de superfície em dentina (109). No entanto, outros fatores como o pH 

e a abrasividade do dentifrício também podem influenciar o seu potencial de causar 

perda de superfície. Inesperadamente, a ausência de fluoreto na pasta de biovidro 

experimental não parece ter sido um fator preponderante, uma vez que esse grupo 

não diferiu do produto comercial, que possui fluoreto em sua composição, nem do 

controle negativo após a ciclagem. Sendo assim, o fato de a pasta contendo biovidro 

experimental não ter aumentado a perda provocada pelo EDTA, ao contrário do que 

ocorreu com a Nupro, apesar da presença de fluoreto (2,72% de fluoreto de sódio), 

pode indicar uma maior abrasividade da Nupro, que possui pedra-pomes como 

abrasivo em sua composição. Sendo assim, para estudos futuros, sugere-se 

investigar se a incorporação de fluoreto nesta pasta promoveria um efeito protetor 

superior ao produto comercial.  
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Outro fato que deve ser considerado é a utilização do ácido fosfórico para a 

formulação da pasta, que é algo questionável. Alguns estudos utilizam veículos 

ácidos, água destilada ou até mesmo saliva. Entretanto, optamos por utilizar a 

solução de ácido fosfórico 30% porque um estudo prévio reportou que, quando essa 

pasta é aplicada sobre a superfície dentinária, ocorre precipitação de cálcio, que 

está presente em elevadas concentrações tanto no biovidro quanto na dentina, 

devido ao baixo pH da pasta (31). Além disso, um outro estudo reportou a formação 

de uma camada cristalina rica em cálcio e fosfato quando da utilização de ácido 

fosfórico 50%. Essa camada também penetrou nos túbulos dentinários abertos e 

resistiu a desafios abrasivos (69). Esperava-se que a escovação por 15 s com essa 

pasta iria causar uma perda tecidual, mas não foi o que aconteceu. No entanto, 

houve um aumento da perda de superfície após a ciclagem, indicando que o produto 

experimental não foi capaz de proteger a superfície dentinária dos desafios erosivo-

abrasivos. 

A ideia de utilizar um material bioativo em tecido celular é devido potencial 

promissor do biovidro de promover proliferação e migração celular, o que seria 

interessante para o tratamento da hipersensibilidade dentinária, devido à possível 

formação de dentina terciária, com menor permeabilidade, e consequente selamento 

dos túbulos dentinários a partir da camada interna (29). Isso é de grande valia para o 

tratamento da HD, uma vez que se sabe que os materiais aplicados sobre a 

superfície dentinária exposta à cavidade oral podem ser facilmente removidos 

durante a alimentação e pelos procedimentos de higiene oral. Sendo assim, o 

presente estudo se propôs a avaliar o potencial dos diferentes produtos de uso em 

consultório, aplicados sobre células da polpa dentária humana, na formação de 

nódulos mineralizados, bem como suas respectivas associações com a terapia de 

fotobiomodulação. O laser de baixa potência, por sua vez, tem um efeito terapêutico 

na redução da dor e do processo inflamatório. Além disso, ele atua aumentando a 

atividade celular, promovendo efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e regenerativos, 

sem aumento de temperatura (85). Um estudo recente utilizou um modelo 

experimental de hipersensibilidade dentinária em ratos, testando a fotobiomodulação 

a 660 nm (comprimento de onda vermelho, utilizado no nosso modelo) e encontrou 

que essa terapia não trouxe efeitos adversos, diminuindo a inflamação neurogênica 

e indução de processos regenerativos nos animais submetidos a este modelo (85). 
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Para testar esse potencial, no presente estudo, foi utilizado um dispositivo 

metálico, previamente descrito, com um disco de dentina acoplado. Aplicar o 

tratamento sobre o disco de dentina é uma condição mais próxima do que ocorre 

clinicamente. Desta forma, foi possível padronizar a distância entre a dentina e as 

células no fundo do poço. Há que se considerar que a dentina é considerada uma 

barreira porosa, na qual os túbulos conduzem o movimento do fluido através de sua 

estrutura (110). Sendo assim, apesar de os tratamentos não terem sido diretamente 

aplicados sobre as células cultivadas no interior dos dispositivos, espera-se que os 

tratamentos tenham entrado em contato com o meio de cultura.  

No tempo experimental de 7 dias, não houve diferença entre os grupos 

experimentais. Isso era esperado, uma vez que esse período é muito curto para que 

se tenha algum nível de diferenciação celular. Para o tempo de 14 dias, o biovidro 

apresentou maior formação de nódulos mineralizados, diferindo do controle 

negativo. Entretanto, sua associação com a fotobiomodulação não melhorou seu 

desempenho. Esse resultado está em desacordo com um trabalho prévio (29) onde 

a associação do biovidro com a fotobiomodulação induziu a formação de uma matriz 

mineral densa. Entretanto, nesse estudo foi utilizado um meio de cultura 

condicionado, ou seja, os tratamentos foram aplicados diretamente sobre as células. 

Além disso, a fotobiomodulação foi realizada em quatro sessões, enquanto no 

presente trabalho foi realizada apenas uma sessão. Para o tempo de 21 dias, o 

grupo biovidro apresentou maior absorbância, não diferindo da sua associação com 

a fobiomodulação. Isso nos leva à rejeição parcial da terceira hipótese nula do 

estudo, uma vez que para os tempos de 14 e 21 dias, houve diferenciação celular. 

Esse modelo da câmara pulpar artificial não havia sido utilizado previamente no 

contexto da hipersensibilidade dentinária. Apesar de ser um modelo que mimetiza o 

cenário clínico com maior precisão, ele acaba limitando o tempo de contato dos 

tratamentos com as células. Além disso, em modelos in vitro utilizando a terapia de 

fotobiomodulação, a irradiação é feita na parte inferior do poço contendo as células. 

Já no nosso modelo, a irradiação foi feita sobre o disco de dentina, o que pode ter 

dificultado a passagem da luz, explicando os resultados para o tempo de 21 dias, 

embora isso seja mais próximo do cenário clínico, em que a irradiação é feita sobre 

a dentina hipersensível. Entretanto, o fato de que houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos controle positivo (M. Dif.) e controle negativo (α-MEM) 

para os tempos de 14 e 21 dias nos dá subsídios para afirmar que o modelo 
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funcionou adequadamente. Adicionalmente, como a pasta de biovidro utilizada 

nesse estudo já havia sido testada em outros modelos in vitro, testá-la em um 

modelo mais próximo da realidade clínica nos parece uma abordagem adequada.  

Levando em consideração que a pasta de biovidro experimental não levou ao 

aumento da perda de superfície dentinária após a sua aplicação e não diferiu dos 

grupos controle e Nupro após a ciclagem; que, em relação à permeabilidade 

dentinária, ela diminuiu a condutância hidráulica e a manteve abaixo do grupo 

controle mesmo após a ciclagem; e que apresentou maior potencial de formação de 

nódulos mineralizados após 14 e 21 dias, acredita-se que esse produto seja um 

material promissor para o tratamento da hipersensibilidade dentinária que precisa 

ser mais explorado.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Considerando as limitações do presente estudo in vitro, conclui-se que o 

biovidro experimental diminuiu a permeabilidade dentinária após a aplicação do 

tratamento, com redução do seu efeito após a ciclagem, mas não protegeu a 

superfície dentinária contra os desafios erosivo-abrasivos. Por fim, apresentou 

potencial de formação de nódulos mineralizados após 14 e 21 dias, mas a terapia de 

fotobiomodulação não melhorou a sua performance. Sendo assim, essa partícula 

experimental apresenta um potencial no campo da hipersensibilidade dentinária que 

merece ser mais explorado. 
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APÊNDICE A – Termo de doação de dentes humanos pelo Biobanco da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para doação de saliva humana 
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APÊNDICE C – Termo de doação das Células de polpa dentária humana pelo Biobanco da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo por meio do Laboratório 
de Pesquisas Básicas do departamento de Dentística 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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