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RESUMO 

 
Almeida LPA. Remineralização Dentinária e Obliteração Tubular por Materiais 

Bioinspirados em Acetato de Estrôncio e Colágeno [Dissertação]. Ribeirão Preto: 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2019.  

 

O objetivo do estudo foi avaliar a capacidade de remineralização tubular da dentina 

submetida a tratamento com acetato de estrôncio revestido por colágeno, e após o 

desafio ácido, por meio da análise das propriedades químicas e morfológicas, em 

diferentes intervalos de aplicações. Foram utilizados 18 discos de dentina, com 

aproximadamente 1mm de espessura, sendo 6 para cada grupo experimental. As 

amostras foram divididos aleatoriamente em três grupos de acordo com o número de 

aplicações: 1 aplicação (A1); 2 aplicações diárias durante 7 dias (A2); 2 aplicações 

diárias durante 14 dias (A3). Cada aplicação foi realizada de acordo com 

recomendações de produtos com efeitos similares encontrados no mercado. Os 

espécimes destinados à submissão ao desafio ácido foram imersos em 3mL de 

refrigerante de cola por 2 minutos, com intervalo de 4 horas e meia entre a primeira 

e a segunda imersão para cada condição experimental. A análise da composição 

química do material formado na superfície e interior dos túbulos dentinários foi 

realizada através da Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) após os períodos de aplicação. Os elementos químicos presentes na dentina 

antes e após o tratamento, assim como após desafio ácido foram obtidos por meio 

da Espectroscopia por Dispersão de Raios X (EDS). Ao final dos tratamentos de 

superfície e desafio ácido, os espécimes foram levados ao Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) para avaliação do percentual e profundidade de obliteração dos 

túbulos. Após análise da composição química, foi observado que em A2 e A3 

houveram alterações na frequência vibracional referente à hidroxiapatita devido à 

substituição parcial do cálcio pelo estrôncio e no grupo amina devido adsorção de 

colágeno, no entanto os dois grupos tiveram comportamento semelhantes. Após 

análise topográfica das amostras, foi observado que houve recobrimento total da 

superfície de A2 e A3, com obliteração dos túbulos. Após desafio ácido foi 

observado desgaste parcial em regiões específicas apresentando apenas cálcio, 

mas com manutenção de várias áreas que sofreram modificações com a presença 

de partículas de estrôncio. A presença de estruturas fibrilares também foram 

evidenciadas, correspondentes à presença de colágeno. No grupo A1, não foram 

observados grandes mudanças superficial, intratubular ou composicional. Conclui-se 

que a frequência de aplicações para A1 foi insuficiente, enquanto A2 e A3 

apresentaram comportamentos semelhantes. Mudanças na composição e na 

estrutura da dentina foram notórias, conferindo, a princípio, resultados promissores 

após aplicações contínuas do produto, mesmo após desafio ácido. 

Palavras-chave: Hipersensibilidade da Dentina, Análise Química, Dentina, 

Estrôncio, Colágeno. 



 

 

ABSTRACT 

 
Almeida LPA. Dentin Remineralization and Tubular Obliteration by Bioinspirated 

Materials in Strontium Acetate and Collagen [Dissertation]. Ribeirão Preto: 

Ribeirão Preto School of Dentistry, University of São Paulo; 2019. 

 

The objective of the study was to evaluate the capacity of tubular remineralization of 

dentin submitted to treatment with strontium acetate coated with collagen, and after 

the acid challenge, through the analysis of chemical and morphological properties, in 

different application intervals. Eighteen dentin discs, approximately 1mm thick, were 

used, 6 for each experimental group. The samples were randomly divided into three 

groups according to the number of applications: 1 application (A1); 2 daily 

applications for 7 days (A2); 2 daily applications for 14 days (A3). Each application 

was carried out in accordance with product recommendations with similar effects 

found in the market. The specimens intended for submission to the acid challenge 

were immersed in 3mL of cola soda for 2 minutes, with an interval of 4 ½ hours 

between the first and the second immersion for each experimental condition. The 

analysis of the chemical composition of the material formed on the surface and inside 

of the dentinal tubules was carried out using Fourier Transformed Infrared 

Spectroscopy (FTIR) after the application periods. The chemical elements present in 

the dentin before and after treatment, as well as after acid challenge were obtained 

by means of X-ray Dispersion Spectroscopy (EDS). At the end of the surface 

treatments and acid challenge, the specimens were taken to the Scanning Electron 

Microscope (SEM) to evaluate the percentage and depth of tubule obliteration. After 

chemical composition analysis, it was observed that in A2 and A3 there were 

changes in the vibrational frequency related to hydroxyapatite due to the partial 

replacement of calcium by strontium and in the amine group due to collagen 

adsorption, however the two groups had similar behavior. After topographic analysis 

of the samples, it was observed that there was total coverage of the surface of A2 

and A3, with obliteration of the tubules. After acid challenge, partial wear was 

observed in specific regions with only calcium, but with maintenance of several areas 

that underwent changes with the presence of strontium particles. The presence of 

fibrillar structures was also evidenced, corresponding to the presence of collagen. In 

group A1, no major superficial, intratubular or compositional changes were observed. 

It is concluded that the frequency of applications for A1 was insufficient, while A2 and 

A3 showed similar behaviors. Changes in the composition and structure of dentin 

were notorious, giving, in principle, promising results after continuous applications of 

the product, even after acid challenge. 

Keywords: Dentin Hypersensitivity, Chemical Analysis, Dentin, Strontium, Collagen. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Na odontologia, diversas são as razões capazes de causar desconforto, 

sensibilidade e dor, sintomas presentes principalmente na hipersensibilidade 

dentinária(HU et al., 2018; OH et al., 2018).  Atualmente definida como reação 

aguda, súbita e dolorosa, a hipersensibilidade dentinária ocorre quando os dentes 

encontram-se expostos a determinados estímulos, seja quente, frio, químico, táteis 

ou mecânicos, no qual não são relacionados a qualquer outra patologia ou anomalia 

dentária(GALLOB et al., 2017; HU et al., 2018; OH et al., 2018). Dentre as causas 

que levam à hipersensibilidade dentinária, é possível citar o desgaste e abrasão, 

responsáveis pela desmineralização do esmalte e perda de cemento, ocorrendo 

assim a exposição dos túbulos dentinários(CHEN et al., 2015). 

Entretanto, a etiologia da hipersensibilidade dentinária não é clara (HU et al., 

2018). Dentre as diversas teorias já postuladas, a mais aceita é correlacionada com 

a hidrodinâmica, no qual o fluido presente no interior dos pequenos túbulos da 

dentina, após uma estimulação mecânica ou alteração exacerbada na temperatura 

externa, sofre um rápido deslocamento ativando os terminais nervosos na interface 

dentina/polpa, produzindo uma transmissão de impulso percebida como dor 

(GODINHO; GRIPPI; COSTA, 2011; SHIAU, 2012; FAROOQ; MOHEET; 

ALSHWAIMI, 2015; GALLOB et al., 2017). O pico de incidência da hipersensibilidade 

dentinária geralmente ocorre entre indivíduos com 20 e 40 anos de idade, embora a 

idade dos pacientes varie entre 20 e 70 anos(FERNANDO et al., 2017). 

Os produtos dessensibilizantes podem agir de duas maneiras: bloqueando a 

resposta do nervo (através de uma despolarização do mesmo) e por meio da 

obliteração dos túbulos dentinários abertos (GODINHO; GRIPPI; COSTA, 2011; 

OLLEY et al., 2012b; MONTOYA; AROLA; OSSA, 2016;). O primeiro método de 

tratamento ocorre por meio de produtos contendo sais de potássio, difundindo-se no 

interior dos túbulos dentinários, reduzindo a excitabilidade das fibras nervosas 

pulpares e, concomitantemente, diminuindo a sensibilidade. O segundo, por sua vez, 

trata-se da formação de precipitados e substâncias que irão bloquear 

temporariamente os microtúbulos presentes na dentina. Os dentifrícios 

dessensibilizantes podem apresentar formulações e composições diferentes, que 

tendem a possuir propriedades físicas e mecânicas específicas que podem afetar o 

seu mecanismo de ação e adesão às superfícies após sua aplicação (OLLEY et al., 

2012b; WANG et al., 2013; HALL; MASON; COOKE, 2017;). Devido à variação de 



30 | Introdução 
 

 

componentes ativos como fluoreto de estanho, fosfosilicato de sódio e cálcio, 

carbonato de cálcio e estrôncio (FAROOQ; MOHEET; ALSHWAIMI, 2015; 

MONTOYA; AROLA; OSSA, 2016; GALLOB et al., 2017; HALL; MASON; COOKE, 

2017), a diferenciação ocorre de acordo com mecanismos de ação (CHEN et al., 

2015; URURAHY, 2015; FERNANDO et al., 2017). 

O tratamento mais comumente utilizado trata-se do uso de dentifricios, por 

consistir em um método barato, não invasivo, conveniente e rotineiro (SHIAU, 2012; 

ARNOLD; PRANGE; NAUMOVA, 2015), com fácil disponibilidade e aquisição no 

mercado. Por outro lado, existem diversos outros métodos para tratamento da 

hipersensibilidade. Produtos com recomendação apenas para utilização em 

consultório encontram-se disponíveis para uso exclusivo de profissionais. Apesar de 

conter diversas composições, de acordo com a marca comercial, tais produtos 

possuem mecanismos de ação diferentes entre si. Compósitos contendo 

nanopartículas de fosfato de cálcio associados ao nitrato de potássio e fluoreto de 

sódio por exemplo, fornecem a deposição de íons de cálcio e fluoretos na dentina, o 

que favorece a obliteração dos túbulos dentinários (TOLEDANO-OSORIO et al., 

2018).  Terapias à lasers também são utilizados em determinados casos. A sua 

utilização em alta potência (como Nd:YAG, Er, Cr:YSGG) atuam aumentando a 

temperatura na superfície dentinária, estimulando alterações superficiais que 

resultam na diminuição da luz da estrutura tubular (JOÃO-SOUZA et al., 2018). 

Na história, algumas das primeiras tentativas de utilização de materiais na 

estrutura humana ocorreram em épocas remotas, devido à necessidade de 

substituição de partes estruturais do homem que, decorrente dos traumas 

deficiências ortopédicas, perderam algumas de suas principais funções. Assim, o 

desenvolvimento de novos materiais e composições, bem como suas adaptações às 

estruturas biológicas conduziram a evoluções de pesquisas relacionadas aos 

biomateriais, melhorando concomitantemente a qualidade de vida e desempenho do 

indivíduo(BEZERRA; SOARES, 2010).  

Análises recentes confirmaram que o cálcio pode ser substituído pelo 

estrôncio alterando assim a composição da hidroxiapatita (HUANG; HILL; 

RAWLINSON, 2016; SAEKI et al., 2016a; MEDVECKY et al., 2018; WANG et al., 

2018). Outros estudos mostram que a utilização de dentifrícios à base de acetato de 

estrôncio a 8% promove a formação de um depósito na superfície da dentina, 

resistente ao enxágue com água, além da oclusão dos canalículos em comparação 

às demais substâncias presentes em outros dentifrícios (OLLEY et al., 2012b; 
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ARNOLD; PRANGE; NAUMOVA, 2015; FAROOQ; MOHEET; ALSHWAIMI, 2015; 

HUANG; HILL; RAWLINSON, 2016). 

O estrôncio apresenta alta afinidade por dentina e apatita, de maneira 

semelhante a outras substâncias como zinco e estanho, utilizadas também no 

tratamento da sensibilidade. Devido à formação e deposição de mineral à base da 

apatita, ocorre um significativo aumento da radiodensidade após imersão de dentina 

condicionada em solução de cloreto de estrôncio(HUANG; HILL; RAWLINSON, 

2016; SAEKI et al., 2016a).   

Além dos minerais presentes nos dentes humanos, também são 

encontrados componentes orgânicos (WANG et al., 2013; FAROOQ; MOHEET; 

ALSHWAIMI, 2015). A produção de colágeno (sendo este predominante o tipo I em 

cerca de 90%) é essencialmente a mesma, seja por fibroblastos, odontoblastos e 

osteoblastos(LAURE RITTIÉ, 2017). As proteínas não-colagênicas da matriz 

dentária, por sua vez, tendem a ocupar o espaço entre as fibras colágenas, 

acumulando-se no decorrer da área periférica dos túbulos dentinários (WANG et al., 

2013; OH et al., 2018).  

O colágeno exposto nas superfícies da dentina resultantes da erosão ácida 

podem interagir com polímeros bioadesivos, mediante formação de determinadas 

ligações químicas(WANG et al., 2013). Sabe-se também que a carga superficial de 

partículas presentes em dentifrícios e da dentina superficial que receberão 

tratamento irá refletir e exibir certo grau de afinidade (no qual uma superfície 

carregada possui maior atração por íons de carga oposta). Portanto, é teoricamente 

conveniente pensar que determinados compostos de cargas opostas em relação à 

superfície dos túbulos dentinários possam ter maior afinidade à superfície dentinária 

(COHEN, 1961; FERNANDES; CESAR; BARJAS-CASTRO, 2011; WANG et al., 

2013).   

Apesar de presente em diversos cremes dentais e ainda ser um componente 

significativo em determinados materiais dentários restauradores, pouco se sabe os 

efeitos biológicos do estrôncio no complexo dentino-pulpar, bem como seu 

mecanismo químico de ação e interação com as estruturas dentárias e nas células 

odontoblásticas(HANNAS et al., 2016; KRISHNAN; BHATIA; VARMA, 2016). 

Sabendo atualmente que o estrôncio contribui para a precipitação de substâncias e 

obliteração dos túbulos dentinários e o colágeno tipo I predominante no tecido 

dentário possui carga superficial positiva (em oposição à superfície dentinária), há 

uma probabilidade de que dentifrícios contendo as duas substâncias possam vir a 
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ter uma maior profundidade de obliteração dos túbulos em um maior intervalo de 

tempo. 

No mercado, ainda não são encontrados produtos contendo a associação de 

ambos componentes. Caso os seus benefícios sejam observados e ratificados, 

torna-se viável a sua produção para posterior estudos em pacientes que apresentam 

elevada sensibilidade dentária.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Agentes Dessensibilizantes 

Peixoto et al. (2010) realizaram um levantamento bibliográfico sobre 

hipersensibilidade dentinária cervical, considerando algumas bases de dados no 

período de 1983 a 2009, além de livros. Foi observado que os agentes tópicos mais 

comumente empregados são aqueles que agem com a condutibilidade hidráulica da 

dentina. A obliteração pode ocorrer por meio de diferentes mecanismos, como a 

deposição de proteínas, formação e deposição de cristais e recobrimento da dentina. 

Alguns agentes apresentam efeito neural. O nitrato e o cloreto de potássio, em 

virtude do aumento da concentração de potássio extracelular, despolarizam as 

membranas das fibras nervosas, bloqueando a ação axônica e a passagem do 

estímulo, impedindo a transmissão de sinais dolorosos ao sistema nervoso central. 

Pinto et al. (2010a) avaliaram a influência da aplicação tópica de dois 

agentes dessensibilizantes diferentes na permeabilidade da dentina e na oclusão 

dos túbulos dentinários. Dentes extraídos de ratos foram divididos de acordo com o 

estudo (in vitro ou in vivo) e com o agente utilizado (nitrato de potássio a 2% mais 

gel de fluoreto de sódio a 2%; verniz de fluoreto de sódio a 5%; gel de 

hidroxietilcelulose a 3%). Dentro dos limites do estudo, observaram que os dois 

primeiros produtos citados anteriormente diminuíram a permeabilidade da dentina, 

resultando em oclusão tubular parcial.  

Escarlate-Otárola et al. (2017) propuseram um protocolo de tratamento da 

hipersensibilidade dentinária utilizando novos agentes dessensibilizantes no 

mercado. A aplicação do agente Nano P deve seguir todas as etapas recomendadas 

pelo fabricante. No protocolo em questão, o produto foi aplicado na dentina exposta, 

sob isolamento relativo, e foi aplicado um atrito sob baixa rotação por 10 segundos, 

aguardando mais 5 minutos até sua remoção, colaborando com a obliteração tubular 

e diminuição da sensibilidade.  

Ashwini; Swatika; Kamala (2017) compararam a eficácia de dentifrícios 

dessensibilizantes (um contando 5% de fosfossilicato de cálcio e flúor e o outro com 

5% de fosfossilicato de sódio e cálcio) durante 2 meses em pacientes que relatavam 

hipersensibilidade dentinária. Observou-se que os dois produtos promoveram uma 

redução significativa na sensibilidade. Entretanto, o grupo de fosfossilicato de flúor e 

cálcio demonstrou uma maior eficácia quando comparado ao fosfossilicato de sódio 
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e cálcio.  

Escarlate-Otárola et al. (2018) avaliaram o efeito do agente dessensibilizante 

contendo nanopartículas de fosfato de cálcio na resistência de união do sistema 

adesivo, presença de precipitado, obliteração do túbulo dentinário e formação de 

camada híbrida na dentina em comparação com nitrato de potássio e sódio 

compostos de fluoreto ou cloreto de estrôncio.  150 incisivos bovinos sofreram 

diferentes tipos de tratamento de acordo com determinados grupos (DEsensibilize 

Nano P, Desensibilize, Desensibilize KF2%, EZ Ultra e um grupo controle). Foi 

observado que a dessensibilização do Nano P favoreceu a resistência adesiva do 

sistema adesivo à dentina, aumentou a precipitação de resíduos, a obliteração dos 

túbulos dentinários e a formação da camada híbrida em comparação com outros 

agentes.  

Toledano-Osório et al. (2018) avaliaram a eficácia de diferentes soluções 

baseadas em nanopartículas para redução da permeabilidade da dentina e 

determinar o desempenho viscoelástico da dentina cervical após sua aplicação. 

Quatro soluções experimentais de nanopartículas baseadas em nanopartículas 

poliméricas carregadas de zinco, cálcio ou doxiciclina foram aplicadas na dentina 

condicionada com ácido cítrico. Após 24h e 7 dias de armazenamento, a dentina 

cervical foi avaliada quanto à infiltração do fluido. A dentina tratada com 

nanopartículas de zinco e de cálcio alcançou a maior redução do fluxo do fluido 

dentinário. No tratamento da dentina com nanopartículas de zinco, os valores dos 

módulox complexos obtidos na dentina intertubular e peritubular foram superiores 

aos obtidos após aplicação das nanopartículas de cálcio.  

Anderson; Kugel; Gerlach (2018) compararam os efeitos de dois agentes 

dessensibilizantes encontrados no mercado (verniz de fluoreto de sódio a 5% e 

solução de ácido oxálico/sal de potássio). Vinte e dois indivíduos que apresentavam 

hipersesnsibilidade dentinária em pelo menos dois dentes foram divididos em dois 

grupos, de acordo com o produto a ser utilizado. Os autores observaram que ambos 

os produtos são opções seguras e eficazes para o tratamento da hipersensibilidade 

em adultos saudáveis, imediatamente após a aplicação e 02 meses após o 

tratamento. 

João-Souza et al. (2018) avaliaram a permeabilidade da dentina e a oclusão 

dos túbulos após tratamento com agentes dessensibilizantes, e analisaram sua 

resistência à desafio ácido. Noventa e um discos de dentina foram utilizados, 
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distribuídos aleatoriamente em 7 grupos experimentais de acordo com o produto 

utilizado. Após o primeiro e o último desafio com ácido, as amostras foram 

escovadas por 15 segundos com um dentifrício comercial por dois minutos. 

Obseravou-se que os espécimes no qual foram aplicados pasta de fosfossilicato de 

sódio/cálcio e gluma desensitizer foram os únicos tratamentos capazes de diminuir a 

permeabilidade da dentina após o tratamento e manter a baixa permeabilidade após 

o ciclo de escovação posterior.  

Garofalo et al. (2018) avaliaram os efeitos de quatro produtos 

dessesnsibilizantes de consultório na oclusão dos túbulos dentinários e no desgaste 

erosivo. As amostras foram divididas aleatoriamente em cinco grupos, de acordo 

com o tratamento (sem tratamento, duraphat, dessesnsibilize Nano P, ClinPro XT 

Varnish e ClinPro White Varnish, submetidos ao processo erosivo por cinco dias. 

Todos os agentes apresentaram resultados satisfatórios relacionados à obliteração 

tubular da dentina após o tratamento. O ClinPro XT Varnish foi o único capaz de 

impedir a reabertura dos túbulos após desafios erosivos.  

Maran et al. (2018) avaliaram o risco e intensidade da sensibilidade dentária 

induzida por clareamento e mudança de cor após clareamento caseio associado 

com gel dessensibilizante a base de nitrato de potássio a 3% e fluoreto de sódio a 

2%. Sessenta pacientes utilizaram gel clareador por 3h diariamente durante 21 

dias.Os autores observaram que os produtos dessensibilizantes não reduziram a 

sensibilidade induzida pelo gel clareador e não afetou a mudança de cor.  

Ravishankar et al. (2018) testaram o efeito de três diferentes agentes 

dessensibilizantes na redução da sensibilidade decorrente de lesões cervicais. Os 

pacientes que apresentaram hipersensibilidade foram divididos em grupos de acordo 

com o agente dessensibilizante utilizado (Profluorid Varnish, Admira Protect e PRG-

Barrier). Após 01 mês de aplicação, o Admira Protect demonstrou melhores 

resultados na redução da sensibilidade comparados aos demais produtos utilizados.  

 

2.2 Acetato de Estrôncio 

Mason et al. (2010) avaliaram e compararam a eficácia de um dentifrício 

contendo 8% de acetato de estrôncio e 1040 ppm de fluoreto com um dentifrício 

controle contendo 1450ppm de fluoreto. Consistiu em um estudo clínico 

randomizado e cego, com setenta e nova indivíduos durante três dias. Divididos em 

dois grupos, ambos apresentaram redução na hipersensibilidade após uma única 
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aplicação. Após os três dias de escovação duas vezes ao dia, o dentifrício contendo 

acetato de estrôncio apresentou números melhores, apresentando-se com uma 

maior efetividade para o tratamento.   

Schiff et al. (2011) compararam a eficácia de um dentifrício contendo 8% de 

arginina, carbonato de cálcio e 1450 ppm de flúor (Colgate Sensitive Pró-Alívio) e 

um dentifrício dessensibilizante contendo 8% de acetato de estrôncio e 1040 ppm de 

fluoreto (Sensodyne Rápido Alívio) na redução da Hipersensibilidade Dentinária. 

Participaram do estudo sujeitos que apresentavam dois dentes hipersensíveis, 

sendo designados para um dos dois grupos de teste. A primeira fase consistiu em 

escovação duas vezes ao dia com o primeiro dentifrício por oito semanas. A 

segunda fase do estudo foi a utilização do segundo produto contendo acetato de 

estrôncio pelo mesmo período. Como resultado, os pacientes que escovaram com 

Colgate Sensitive Pró-Alívio obtiveram redução significativamente maior na 

hipersensibilidade comparados aos que utilizadam Sensodyne Rápido Alívio.  

Liu; Hu (2012) comparou os efeitos na hipersensibilidade dentinária de um 

dentifrício contendo 2% de cloreto de estrôncio e 5% de nitrato de potássio com um 

dentifrício sem nenhum ingrediente ativo. Foram selecionados pacientes com idade 

entre 20 e 65 anos que apresentavam sensibilidade e foram designados para 

receber o dentifrício controle ou experimental. Foram analisados o uso tópico dos 

dentifrícios durante três dias e observou-se, mediante avaliação, o nível de dor ainda 

relatado relacionado à sensibilidade dental. Concluiu-se, após avaliações, que o 

dentifrício contendo 2% de cloreto de estrôncio e 5% de nitrato de potássio foi eficaz 

na redução da sensibilidade quando usado por meio de aplicação tópica.   

Antoniazzi et al. (2014) avaliaram a eficácia de um gel dessesnsibilizante 

para uso tópico e caseiro no tratamento da hipersensibilizade dentinária. 107 

participantes foram distribuídos em três grupos: gel placebo; gel controle contendo 

5% de fluoreto de sódio, 5% de oxalato de potássio e 19% de cloreto de estrôncio; e 

2% de gel de fluoreto de sódio. A maioria das reduções na hipersensibilidade foram 

observadas no grupo teste, servindo como opção de tratamento.  

Magno et al. (2015) apresentaram uma visão geral de evidências clínicas de 

cremes dentais à base de acetato de estrôncio e arginina, por meio de uma revisão 

de literatura, para determinação de qual substância foi mais efetiva para alívio da 

hipersensibilidade dentinária. Realizaram uma busca eletrônica nas bases de dados 

PubMed, EMBASE, Bliblioteca Cochrane, LILACS, Web of Science e Open Grey. 
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Um total de 3.3883 estudos potencialmente relevantes foram identificados. Após 

análise, apenas seis estudos preencheram os critérios de elegibilidade. A maioria 

dos estudos encontrou melhores resultados para arginina/carbonato de cálcio em 

comparação com acetato de estrôncio no alívio da hipersensibilidade, 

proporcionando um nível mais alto de eficácia.  

Zang; Shaw (2016) avaliaram a eficácia clínica de um dentifrício contendo 

8% de acetato de estrôncio  no alívio da hipersensibilidade dentinária, comparando-o 

com um dentifrício padrão fluoretado disponível no mercado. O estudo envolveu um 

grupo de voluntários adultos saudáveis que apresentavam sensibilidade. Os 

indivíduos foram randomizados e receberam um dentifrício contendo 8% de acetato 

de estrôncio com 1040 ppm de fluoreto ou um dentifrício padrão diponível no 

mercado contendo 1400 ppm de fluoreto de sódio sem agente anti-sensibilidade. 

Foram orientados a escovar duas vezes ao dia durante oito semanas. Ambos os 

dentifrícios reduziram a sintomatologia da hipersensibilidade após quatro e oito 

semanas de escovação. Entretanto foi estatisticamente observado que pacientes 

que utilizaram o dentifrício teste contendo acetato de estrôncio sofreram uma 

melhora maior comparado àqueles que utilizaram o dentifrício padrão.  

Saeki et al. (2016b) avaliaram as propriedades nanomecânicas e o grau de 

oclusão tubular conferida à dentina radicular humana sã e desmineralizada após 

tratamento com solução de acetato de estrôncio a 10% e sua relação com a duração 

do tratamento e método de entrega. Foram utilizados 24 discos de dentina da raiz 

cervical humana e, após polimento, 12 discos foram sujeito a desafio ácido com 

ácido cítrico a 1% durante 2 minutos. Em seguida, foram incubados em saliva 

artificial, tratada por imersão ou escovação com água deionizada ou solução de 

acetato de estrôncio a 10% por 2 minutos, duas vezes ao dia durante 28 dias. Após 

esse tempo, os espécimes foram seccionados para avaliação da profundidade 

afetada pela interação acetato de estrôncio/dentina através da Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). Por fim, observaram que o tratamento com acetato 

de estrôncio a 10% aumentou significamente a oclusão tubular para a dentina 

radicular normal e aumentou as propriedades nanomecânicas da dentina 

desmineralizada, provando que o acetato de estrôncio tem capacidade de ocluir os 

túbulos de dentina e resultar em pequenas alterações em suas propriedades 

mecânicas. 

Majji; Murthy (2016) comparou a eficácia de quatro cremes dentais 
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comercialmente disponíveis na redução da hipersensibilidade dentinária. 97 homens 

e 67 mulheres, com idade entre 20 e 60 anos foram aleatoriamente divididos em 

quatro grupos: creme dental contendo 5% de nitrato de potássio, creme dental 

contendo 5% de Novamin, creme dental contendo 10% de cloreto de estrôncio e por 

ultimo uma formulação à base de plantas. Ao final de 02 meses da pesquisa, o 

grupo que fez utilização de Novamin apresentou uma melhor resposta clínica 

quando comparado aos demais grupos.  

Douglas de Oliveira et al. (2016) avaliaram a eficácia de três cremes dentais 

dessensibilizantes, de acordo com diferentes composições (acetato de estrôncio e 

carbonato de cálcio, carbonato de cálcio e arginina, nano partículas de fosfato de 

cálcio, creme dental controle). Oito pacientes foram analizados, totalizando 138 

dentes hipersensíveis distribuídos aleatoriamente nos quatro grupos. Os cremes 

dentais apresentaram eficácia semelhante e melhora estatisticamente significativa 

em 30 dias. Entretanto, o grupo referente a nanopartículas de fosfato de cálcio 

apresentou efeito de alívio imediato.  

Levenson (2016) avaliou os efeitos benéficos observados na maioria dos 

cremes dentais dessensibilizantes. Dois autores avaliaram independentemente a 

elegibilidade de todos os estudos recuperados nas bases de dados. Apenas ensaios 

clínicos randomizados relatando o efeito do creme dental na hipersensibilidade 

foram incluídos. A revisão encontrou evidências suficientes para apoiar o uso de 

creme dental dessesnsibilizante contendo potássio, fluoreto de estanho, 

fosfossilicato de sódio e cálcio e arginina para a hipersensibilidade. Não foi 

encontrada diferença significativa entre o creme dental contendo estrôncio e um 

placebo.  

Jones; Andrews; Jones (2017) estudaram as propriedades físico-químicas 

de plataformas poliméricas de carboidratos mucoadesivos contendo estrôncio, 

projetadas como tratamentos para a hipersensibilidade dentinária. Redes interativas 

foram compostas por cloreto de estôncio, um dos dois polímeros base 

(carboximetilcelulose de sódio, NaCMC ou hidroxietilcelulose, HEC). Policarbofila 

(PC) e, quando necessário, polivinilpirrolidona (PVP). As propriedades físico-

químicas foram caracterizadas por meio de reometria oscilatória e de fluxo, análise 

do perfil de textura, análise de mucoadesão e, adicionalmente, as propriedades de 

liberação de estrôncio foram avaliadas. Observou-se que a incorporação de 

estrôncio reduziu a elasticidade, consistência, dureza, compressibilidade, força do 
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gel e mucoadesão da rede. Plataformas baseadas em NaCMC contendo 10% de 

cloreto de eestrôncio apresentaram equilíbrio correto de propriedades físico-

químicas para o tratamento da sensibilidade dentinária.  

Grunberg et al. (2017) avaliaram a efetividade de dentifrícios com novas 

formulações contendo estrôncio e acetato de arginina para o tratamento da 

hipersensibilidade dentinária. A pesquisa consistiu em uma meta-análise e foi 

realizada uma busca sistemática na literatura, no período de 2006 a 2015. Os 

resultados mostram uma melhora significativa para os agentes acetato de estrôncio, 

arginina e arginina com branqueador, quando comparados com o placebo. Os 

dentifrícios contendo cloreto de estrôncio apresentou resultados equivalentes ao 

placebo. A meta-análise mostrou que os dentifrícios contendo estrôncio e acetato de 

arginina podem reduzir significativamente a hipersensibilidade dentinária, podendo-

se dizer que promovem um bom impacto na terapia e podem ser recomendados 

para o uso diário.  

 

2.3 Colágeno 

Ritter; Swift; Yamauchi (2001) avaliou os efeitos do ácido fosfórico e de uma 

solução aquosa contendo glutaraldeído no colágeno da dentina. Amostras de 

colágeno de dentina bovina desmineralizada foram tratadas com 37% de ácido 

fosfórico por 1 ou 5 minutos. Os resultados demonstraram que o tratamento com 

dentina desmineralizada com ácido fosfórico nas condições testadas não alteriou 

significativamente as ligações cruzadas de colágeno, indicando que o tratamento 

com o ácido não afeta significativamente a composição de aminoácidos e ligações 

cruzadas de colágeno da dentina, enquanto o tratamento com glutaraldeído afeta a 

estrutura da proteína.  

Bedran-Russo et al. (2007) avaliaram o efeito de três agentes de reticulação 

de colágeno na resistência à tração máxima da dentina não desmineralizada e 

desmineralizada. Dez molares sadios extraídos foram seccionados, sendo 

desmineralizados ou mantidos não desmineralizados. As amostras foram subdividas 

em quatro grupos, de acordo com os tratamentos solução de PBS (controle), 

glutaraldeído a 5%, solução de PBS com proantocianidina a 0,5% e solução de PBS 

com genipina a 0,625%. Os autores verificaram que a aplicação de dois 

reticuladores de ocorrência natural (proantocianidina e genipina) ao colágeno da 

dentina melhora signitivamente a resistência à tração máxima quando comparados 
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ao controle, indicando seu valor potencial na odontologia restauradora. 

Epasinghe; Burrow; Yiu (2017) avaliaram a estrutura do colágeno após sua 

interação com a proantocianidina, um reticulador natural do colágeno que tem sido 

utilizado na biomodificação da matriz dentinária para terapias reparadoras e 

preventivas. Dez molares humanos recém-extraídos foram seccionados, 

desmineralizados e divididos em três grupos de acordo com os tratamentos. O 

colágeno tipo I da pele de bezerro foi utilizado para analisar a interação mineral após 

o tratamento com proantocianidina 6,5%. Após o tratamento, o tamanho e o número 

de espaços interfibrilares foram reduzidos. As fibras de colágeno agregaram-se junto 

com uma redução na porosidade. Além disso, o tratamento aumentou a captação e 

a deposição de minerais, bem como a formação de apatita iniciada em 24 horas.  

Osorio et al. (2018) avaliaram o efeito da aplicação de nanopartículas 

carregadas com prata na remineralização da dentina. Nanopartículas de prata à 

base de polimetilmetacrilato foram aplicados nas superfícies desmineralizadas de 

dentina. A dentina foi caracterizada morfologicamente por microscopia eletrônica de 

varredura. Superfícies não tratadas foram usadas como controle. Os autores 

concluíram que, após 7 dias, o colágeno tratado com nanopartículas de prata foi 

remineralizado, contribuindo para a melhor reticulação, natureza e estrutura 

secundária da proteína.  

Saxena et al. (2018) avaliaram a influência do flúor na mineralização do 

colágeno via processo precursor líquido induzido por polímero. Foi adicionado 

fluoreto à remineralização do colágeno do tendão da cauda do rato em 

concentrações variadas para determinação de um melhor equilíbrio da mineralização 

intra-fibrilar, conforme determinado por microscopia eletrônica. A nanoindentação foi 

utilizada para determinar se a apatita fluoretada poderia melhorar as propriedades 

mecânicas dos compósitos. Os autores observaram que a adição de 

fluoropatita/hidroxiapatita não resultou em aumento das medições do módulo.  

Di Foggia et al. (2019) avaliaram o processo de desmineralização e 

remineralização da dentina. A desmineralização foi alcançada através do tratamento 

com EDTA, com objetivo de reproduzir as condições típicas criadas pela terapia 

endodôntica, alterando significativamente a distribuição da estrutura secundária do 

colágeno, com a perda de interação com os íons cálcio. Para investigar a 

remineralização da dentina, os discos de dentina humana previamente 

desmineralizadas foram embebidas em solução salina tamponada com fosfato de 
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dulbecco (DPBS), em contato próximo com três cimentos comerciais à base de 

hidróxido de cálcio e silicato de cálcio. Observou-se que o colágeno não perdeu sua 

capacidade de quelar cálcio, e essas interações permitiram que o colágeno se 

reorganizasse em uma conformação semelhante à da dentina sólida. O colágeno 

pareceu atuar como uma restrição espacial à deposição de cristais, afetando o 

aspecto cristalino e teor de carbonatos da fase enucleada. Verificou-se que a 

remineralização depende fortemente da capacidade de liberação de cálcio dos 

cimentos.  

Yang; Meyers; Ritchie (2019) avaliaram a estrutura, deformação e 

mecanismos de endurecimento de materiais colágenos da perspectiva da montagem 

hierárquica de moléculas de colágeno, fibrilas, fibras individuais bem como outros 

elementos estruturais. A revisão consistiu em resumir os projetos estruturais de 

materiais que contem colágenos (com foco no colágeno tipo I), examinando os 

mecanismos de deformação e resistência. A organização do colágeno é discutida 

para diferentes estruturas. Assim, foi revisado materiais biológicos contendo 

colágeno, ilustrando suas arquiteturas e respostas mecânicas, incluindo 

mecanismos de rigidez, deformação e resistência, em várias escalas de 

comprimento. Também foi discutido como os sistemas naturais se tornaram a base 

para materiais sintéticos bioinspirados. Ao variar o conteúdo mineral na formação de 

várias entidades estruturais de nano e micro escala, os materiais contendo 

colágenos são projetados para utilizar numerosos mecanismos de múltiplas escalas 

para desenvolver combinações específicas de propriedades mecânicas adaptadas 

às suas características predominantes. Esses mecanismos incluem também 

reorientações adaptativas, alongamento, deslizamento e rotação de fibrilas e fibras 

nas dimensões nano a micro escala, rompendo e reformando as ligações, atuando 

para promoção da inelasticidade e ductibilidade.  

Zheng et al. (2019) avaliaram a cinética de mineralização, a nanoestrutura 

da matriz de colágeno e o conteúdo mineral através da espectroscopiar no 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de 

transmissão e microscopia eletrônica de varredura. Análises térmicas diferenciais 

foram usadas para quantificar a extensão da mineralização. Os resultados obtidos 

mostraram que as fibrilas de colágeno mineralizadas foram bem encapsuladas por 

nanocristais minerais de nanoapatita recém formados. Verificou-se também que o 

uso de quitosana fosforilada reduz significativamente o processo de auto montagem, 
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alcançando a mineralização da dentina com depleção de cálcio em 96 horas. A 

modificação química das fibras de colágeno acelerou a taxa de cristalização devido 

às excelentes propriedades quelantes de íons dos derivados da quitosana e sua 

capacidade de causar um alto grau de conglutinação. Por fim, concluíram que a 

nova técnica de mineralização biomimética fornece um método eficiente para 

produzir uma matriz mineralizada avançada e pode apresentar uma estratégia 

importante para futuras aplicações de engenharia de tecidos ósseos.  

Siqueira et al. (2019) investigaram os efeitos dos agentes de reticulação de 

colágeno nas propriedades nanomecânicas e adesivas da dentina erodida, 24h e 2 

anos após armazenamento em água. As superfícies de dentina de molares 

humanos, corroídas por refrigerantes ou ácido cítrico, foram condicionadas e 

tratadas com primers contendo proantocianidina, riboflavina ou nenhum tratamento, 

e foram submetidos a testes após 24h e 2 anos. Após condicionamento ácido e 

aplicação de adesivo, as amostras foram seccionadas e testadas quanto à 

resistência de união microtênsil, deposição de nitrato de prata, conversão, 

nanodureza e módulo de Young. Os autores observaram que os agentes de 

reticulação de colágeno melhoraram os resultados e mantiveram as propriedades de 

ligação e resina nanomecânica da interface sem comprometer a polimerização 

adesiva.  

He et al. (2019), por meio de uma revisão de literatura, observaram que nos 

últimos anos, houve um progresso significativo em relação aos mecanismos 

envolvidos na biomineralização de colágeno dentinário. Conceitos que mudaram da 

mineralização clássica baseada em íons para cristalização não clássica baseada em 

partículas inspiraram uma estratégia diferente para se infiltrar no colágeno 

desmineralizado da dentina. As proteínas não colágenas e seus análogos são 

amplamente investigados, por seu papel fundamental no controle da mineralização 

durante o processo de nucleação e crescimento de cristais. Os estudos 

aprofundados da zona de gap proporcionaram melhorias significativas na 

compreensão da estrutura do colágeno e da remineralização intrafibrilar. A 

recuperação das propriedades mecânicas foi avaliada para determinação da eficácia 

da remineralização dentinária. Os problemas relacionados à formação da origem do 

fosfato de cálcio depositado no colágeno e as interações exatas entra as proteínas 

não colágenas, o fosfato de cálcio amorfo e o colágeno ainda não são claros.  

Gandolfi et al. (2019) investigaram os efeitos de vários agentes 
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descalcificantes utilizados como soluções irrigantes no tratamento endodôntico 

sobre o colágeno e os componentes minerais da dentina. Discos de dentina de cinco 

terceiros molares humanos livres de cárie foram tratados por um minuto com uma 

solução quelante e possíveis rearranjos de colágeno foram avaliados por 

microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de dispersão de energia de 

raios-X antes e após o tratamento, bem como após envelhecimento. Foi observado 

que as amostras tratadas com 17% de EDTA apresentaram rearranjos discretos de 

colágeno na remineralização. Portanto, os autores concluíram que o uso clínico 

como agente quelante na terapia endodôntica de ácido cítrico e soluções 

concentradas de EDTA devem ser reconsideradas.  
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3. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a capacidade de remineralização e 

obliteração tubular da dentina submetida a tratamento com acetato de estrôncio 

revestido por colágeno, e após o desafio ácido, por meio da análise das 

propriedades químicas e morfológicas, em diferentes intervalos de aplicação. 

Os objetivos específicos foram: 

1. Obtenção de colágeno tipo I, para posterior incorporação com as 

partículas de acetato de estrôncio; 

2. Avaliar a composição química da dentina tratada com acetato de 

estrôncio revestido por colágeno por meio de Espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e Espectroscopia por 

Dispersão de Raios X (EDS) de acordo com número de aplicações: 01 

única aplicação, 02 aplicações diárias durante 07 dias e 02 aplicações 

diárias durante 14 dias; 

3. Avaliar o percentual de túbulos dentinários obliterados por meio da 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) antes e depois do tratamento, 

de acordo com o número de aplicações; 

4. Analisar a Profundidade de obliteração dos túbulos dentinários por meio 

da MEV (corte longitudinal aos túbulos) antes e depois do tratamento, de 

acordo com o número de aplicações; 

5. Avaliar a Composição Química da dentina tratada com o acetato de 

estrôncio revestido por colágeno e posteriormente submetida a desafio 

ácido, por meio de Espectroscopia por Dispersão de Raios X (EDS) antes 

e depois do tratamento, de acordo com o número de aplicações; 

6. Analisar o Percentual e Profundidade de obliteração dos túbulos 

dentinários da dentina tratada com acetato de estrôncio revestido por 

colágeno e posteriormente submetida a desafio ácido, por meio da 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) antes e depois do tratamento, 

de acordo com o número de aplicações. 

As hipóteses nulas deste estudo foram que: não foi possível realizar 

incorporação do colágeno tipo I nas partículas de acetato de estrôncio; não foram 

possíveis avaliar a composição química da dentina, bem como mensurar a 

profundidade e percentual de obliteração dos túbulos dentinários após tratamento 

com o agente dessensibilizante a base de acetato de estrôncio com revestimento de 

colágeno e, posteriormente, após submissão ao desafio ácido. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 

Para o presente estudo foram utilizados: 

 18 terceiros molares humanos hígidos extraídos, provenientes do 

Biobanco de dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FORP/USP), após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa nº 06245218.2.0000.5419 da instituição. 

 Saliva artificial – composição: metilparabeno (2,0g), carboximetilcelulose 

de sódio (10,0g), KCl (0,625g), MgCl 2.6H2O (0,059g) CaCl2-2H2O 

(0,166g), K2HPO4 (0,804g), KH2PO4 (0,326g) em 1000mL de água 

destilada (WANG; BUZALAF; ATTA, 2004; TORRES et al., 2010) 

 Agente dessensibilizante experimental a base de acetato de estrôncio e 

colágeno, descrito no quadro 1, a seguir.  

 

Quadro 1- Agente dessensibilizante, composição e dados de fabricação. 
Nome Composição Fabricante 

SrAc + Colágeno 
(Experimental) 

Acetato de estrôncio  
revestido com colágeno 

FORP/USP 
FFCLRP/USP 

 

4.2 Delineamento Experimental 

Para avaliação das variáveis Composição Química da dentina superficial e 

tubular, Profundidade e Percentual de obliteração dos túbulos dentinários, após 

aplicação do agente dessensibilizante fabricado à base de acetato de estrôncio e 

colágeno, foi realizado o experimento piloto para o delineamento da pesquisa e 

adequação da técnica, a fim de determinar os fatores de interesse e controlar 

aqueles que não interessassem ao estudo proposto. 

As variáveis de estudo com seus respectivos métodos estão descritas no 

quadro 2. 
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Quadro 2- Variáveis de estudo e seus respectivos métodos de análise. 

Variável Método 

Composição Química da dentina 
superficial e tubular 

Espectroscopia Vibracional na 
Região do Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR). 
 

Espectroscopia por Difração de 
Raios-X (EDS). 

Análises Morfológicas da Dentina 
 

(Profundidade e Percentual de 
obliteração) 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV). 

 

Os fatores de variação inicialmente propostos para o estudo foram número 

de aplicações e tratamento, descritos a seguir com suas respectivas siglas e 

diferentes níveis. 

 

Variável: Composição Química pelo método FTIR 

Fatores de variação: 

a) Número de Aplicações (A) com 3 níveis: 

A1 = 1 aplicação; 

A2 = 2 aplicações diárias durante 07 dias; 

A3 = 2 aplicações diárias durante 14 dias; 

 

Variável: Composição Química pelo método EDS  

Fatores de variação: 

a) Número de Aplicações (A) com 03 níveis: 

A1 = 1 aplicação; 

A2 = 2 aplicações diárias durante 07 dias; 

A3 = 2 aplicações diárias durante 14 dias; 

 

b) Tratamento (T) com 2 níveis: 

T0 = Sem tratamento; 

T1 = Após tratamento; 

 

Variáveis: Profundidade (µm) e Percentual (%) de Obliteração  

Fatores de variação: 
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a) Número de Aplicações (A) com 3 níveis: 

A1 = 1 aplicação; 

A2 = 2 aplicações diárias durante 07 dias; 

A3 = 2 aplicações diárias durante 14 dias; 

 

b) Tratamento (T) com 02 níveis: 

T0 = Sem tratamento; 

T1 = Após tratamento; 

 

Para o estudo foi determinado a utilização de 18 terceiros molares hígidos, 

para obter 18 discos, dos quais 15 foram submetidos às condições experimentais 

propostas e 3 submetidos ao desafio ácido para verificação complementar do efeito 

das nanopartículas, totalizando 33 espécimes. 

Para análise da Composição Química da dentina pelo método de FTIR 

(n=10), foram realizadas duas leituras por espécime, de acordo com o fator de 

variação Número de Aplicações, acima descrito, totalizando 90 leituras com n=10.  

Para análise da Composição Química da dentina pelo método de EDS, 

foram realizadas as seguintes leituras: a) duas leituras no corte transversal da 

dentina na região intertubular e intratubular; b) duas leituras no corte longitudinal aos 

túbulos na região intertubular e intratubular, totalizando 28 análises, com n=1. 

Para análise morfológica da dentina pela avaliação do Percentual e 

Profundidade de Obliteração dos Túbulos Dentinários, por meio da Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), antes e após o tratamento, foram realizadas 54 

análises, nos aumentos 1000x, 3000x e 5000x, com n=1.  

 

4.3  Método 

4.3.1 Obtenção dos corpos de prova  

Os 18 terceiros molares humanos hígidos extraídos utilizados, provenientes 

do Biobanco de dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FORP/USP), estavam armazenados em solução de 

timol 0,5% a 4ºC.  
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Figura 1- dentes acrilizados e prontos para a 
secção 

 
            

  Inicialmente os dentes foram acrilizados com resina acrílica 

autopolimerizável Jet Clássico (Dencor®, Metil Metacrilato – Artigos Odontológicos 

Clássico Ltda., São Paulo, Brasil) (Figura 1) e posteriormente seccionados acima da 

junção amelocementária (figura 2) em máquina de corte de precisão (IsoMet®1000, 

Buehler, Illinois, EUA-Departamento de Odontologia Restauradora da FORP/USP) 

de modo a obter 18 discos de dentina de aproximadamente 1mm de espessura, com 

túbulos dispostos perpendicularmente à superfície do corte. Os discos selecionados 

com auxílio de uma lupa eram aqueles espécimes isentos de dentina terciária, 

defeitos, trincas, lesões cariosas ou não ou remanescente de esmalte dentário 

(GILLIAM et al., 2002).  
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Figura 2- Máquina de corte e posicionamento dos dentes para secção na junção 
amelocementária 

  
 

Na sequência foram polidos com lixas d’água P1200 (3M) e P2000 (3M) com 

auxílio de Politriz Buehler (Beta Grinder-Polisher - Departamento de Odontologia 

Restauradora da FORP/USP) (Figura 3) em uma velocidade de 300 rpm, para dar 

acabamento e padronizar a superfície dos discos. 

Dos 18 discos, 15 foram seccionados novamente em duas metades com 

auxílio de alicates universais (figura 4), obtendo assim 30 espécimes, no qual 15 

foram tratados com o produto proposto e 15 utilizados como grupo controle (sem 

tratamento). Para verificação complementar do efeito do desafio ácido sobre a 

dentina tratada com acetato de estrôncio e colágeno foram utilizados os 3 discos 

restantes. 
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Figura 3- Politriz para polimento dos discos 

 
 
 

Figura 4- Seccionamento dos discos 

 

 

Os espécimes foram sonicados em Lavadora Ultrasônica (ALT Sonic Clean) 

(Figura 5) por 30 segundos em água deionizada e, para remoção da lama dentinária, 

condicionados com ácido cítrico 6% por dois minutos (GILLIAM et al., 2002). 

Posteriormente, foram imersos em água deionizada e sonicados novamente por 10 

minutos para remoção de impurezas remanescentes. 
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Figura 5- Lavadora Ultrasônica para 
sonicação dos discos 

 
 

4.3.2 Armazenamento dos espécimes 

Os espécimes foram armazenados em 0,5mL de saliva artificial em estufa 

37±1ºC (figura 6) durante o experimento, e só foram retirados para submissão ao 

tratamento proposto e aos ensaios nos diferentes tempos.  

 

Figura 6- estufa para armazenamento dos corpos de 
prova 

 

Segue abaixo um fluxograma (figura 7) das etapas descritas até então:  
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Figura 7 – Fluxograma referentes à obtenção e armazenamento dos espécimes 
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4.3.3 Síntese do Acetato de Estrôncio com Revestimento de Colágeno  

Para obtenção do colágeno tipo I, as caudas de camundongos (murina) 

doadas pelo biotério do Hemocentro do Campus da USP/RP foram retiradas do 

congelador e condicionadas em uma placa de Petri contendo etanol absoluto para 

aceleração do descongelamento. Segurando a cauda a aproximadamente 5mm da 

extremidade mais fina com pinças cirúrgicas, foi realizada a remoção da pele, 

expondo os feixes de fibras brancas e saparando-as. O feixe do tendão próximo à 

extremidade mais fina foi cortado e inserido em um béquer contendo PBS (Solução 

Salina Tamponada com Fosfato). Os procedimentos até então foram repetidos com 

todas as caudas, até que fiquem pequenas demais para torção. Em seguida, foram 

transferidas para solução de acetona, permanecendo em repouso por 05 minutos e, 

após o tempo, transferidas novamente para um recipiente com solução de 

isopropanol 70% aguardando novamente por mais 05 minutos. Os tendões foram 

transferidos para um outro béquer com ácido acético e aguardado até que fossem 

completamente dissolvidos, sob agitação constante a 4ºC por pelo menos 48h, 

adicionando NaCl à solução até concentração final 2,4mol/mL. Para obtenção do 

precipitado da etapa anterior, a solução foi submetida à centrifugação a 10000g, por 

30 minutos a 4ºC. Foi realizada uma redissolução do precipitado em menor volume 

possível de ácido acético 0,50 mol/mL, seguido de agitação por 24h. Por fim, foi 

realizado uma diálise por 4 dias da solução obtida contra solução de ácido acético 

0,10 mol/mL, trocando o meio a cada dia. A solução dialisada foi estocada em frasco 

de vidro e em geladeira(LAURE RITTIÉ, 2017).  

Para formação de Sr-Ac, amostras contendo 8% em massa de acetato de 

estrôncio (Sigma-Aldrich) foram dispersas em solução aquosa contendo 1% em 

massa de colágeno tipo I, até que fosse obtida um produto pastoso para posterior 

armazenamento em eppendorfs (figura 8).  
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Figura 8- Sequência de dispersão e armazenamento das amostras de 
Sr-Ac 

      

        

4.3.4 Aplicação do Acetato de Estrôncio com Revestimento de Colágeno na 

superfície dos espécimes 

Os 15 espécimes foram divididos aleatoriamente em 3 grupos (figura 9) de 

acordo com o número de aplicações: A1 – 1 aplicação, A2 – 2 aplicações diárias 

(manhã e tarde) durante 7 dias, A3 – 2 aplicações diárias (manhã e tarde) durante 14 

dias. 

Figura 9- espécimes condicionados em saliva artificial e divididos de 
acordo com seus respectivos grupos 
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Os corpos de prova foram submetidos à aplicação tópica do acetato de 

estrôncio com revestimento de colágeno durante 1 minuto (por sessão), de acordo 

com a recomendação de produtos com efeitos similares encontrados no mercado 

(SENSODYNE, 2018), utilizando-se luvas e realizando movimentos em forma de 

‘oito’. O intervalo entre as duas aplicações diárias correspondeu a 4 horas e 30 

minutos. Ao final do procedimento foram armazenados em saliva artificial e mantidos 

novamente em estufa com temperatura controlada (37ºC(±1ºC)). 

 
4.3.5 Aplicação do Acetato de Estrôncio com Revestimento de Colágeno na 

superfície dos espécimes associado ao desafio ácido  

Para submissão ao desafio ácido, foram utilizados três novos espécimes, 

sendo um de cada condição experimental. Uma hora após aplicação, foram imersos 

individualmente em 3mL de refrigerante de cola (Coca-Cola®) (Figura 10) por 2 

minutos, em agitação de 50% com auxílio de mesa agitadora (CT-155 - Cintec, 

Ribeirão Preto, Brasil - Departamento de Odontologia Restauradora da FORP/USP) 

(Figura 11), para simular desafio ácido diário proveniente da alimentação. 

Posteriormente, foram lavados com água deionizada por 10 segundos, armazenados 

em saliva artificial em temperatura controlada de 37±1°C até a próxima aplicação. A 

aplicação seguida do desafio ácido foi realizada duas vezes ao dia, com intervalo de 

4 horas e meia entre a primeira e a segunda (OLLEY et al., 2012b). 

 

Figura 10- Refrigerante de cola 
utilizado e béquer com corpo de prova 
imerso em solução  
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Figura 11- Corpos de prova imersos em refrigerante de cola 
submetidos em mesa agitadora 

 
 

Segue abaixo (figura 12) um fluxograma correspondente às aplicações 

tópicas, seguido do desafio ácido.  
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Figura 12- Fluxograma referente às aplicações tópicas realizadas em cada 
grupo, assim como submissão ao desafio ácido  
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4.3.6 Métodos de análises da Composição Química do material formado na 

superfície e interior dos canalículos dentinários 

4.3.6.1 Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). 

Realizou-se a análise da composição química por meio da Espectroscopia 

de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR – Figura 13) utilizando-se 

acessório de reflexão atenuada (Espectrofotômetro de FTIR IRPrestige-21, 

Shimadzu, Kyoto, Japão – Departamento de Química da FFCLRP/USP). Este 

método permitiu observar se houve alterações na composição química da dentina 

após determinados períodos de aplicação (inicial, 1, 7 e 14 dias após o início do 

tratamento), por meio da identificação dos tipos de ligações químicas formadas na 

superfície, as quais possuem frequências de vibração específicas correspondentes 

aos níveis de energia das moléculas. 

 

Figura 13- Equipamento de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier – 
FTIR 

  

 

Os espécimes foram lavados com água deionizada para remoção da saliva 

artificial e armazenados em dessecador para que não houvesse interferência da 

água. Em seguida, foram levados ao espectofotômetro, o qual foi incidido um feixe 

de radiação infravermelha (figura 14) e a quantidade de energia transmitida foi 

registrada por meio de número de onda - cm-1. 
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Figura 14- Posicionamento do Espécime para 
leitura no FTIR 

 
 
 

4.3.6.2 Espectroscopia por Dispersão de Raios X (EDS) 

Os elementos químicos presentes na superfície da dentina antes e após o 

tratamento dessensibilizante, assim como após desafio ácido foram obtidos por meio 

da Espectroscopia por Dispersão de Raios X – EDS (500 Digital Processing; IXRF 

Systems, Houston, EUA – Departamento de Química da FFCLRP/USP) associada à 

microscopia eletrônica de varredura (EVO 50 – Zeiss, Cambridge, UK – 

Departamento de Química da FFCLRP/USP) (Figura 15). Para isso, os espécimes 

foram metalizados por meio do Sistema de Recobrimento de Amostras com Carbono 

e Ouro (SCD 050 Sputter Coater - BAL-TEC, Fürstentum, Liechtenstein - 

Departamento de Química da FFCLRP/USP) (figura 16). 
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Figura 15- Microscópio Eletrônico de Varredura com EDS 
acoplado 

 
 

 
Figura 16- Sistema de Recobrimento de Amostras com 
Carbono e Ouro. 

 
 

4.3.7 Métodos de análises Morfológicas da dentina 

4.3.7.1 Percentual (%) de obliteração dos túbulos dentinários 

Ao final dos tratamentos de superfície e após desafio ácido, os discos de 

dentina foram armazenados em dessecador e posteriormente submetidos ao 

Sistema de Recobrimento de amostras com Carbono e Ouro (figura 17) e levados ao 

Microscópio Eletrônico de Varredura (SS-550 – Shimadzu, Kyoto, Japan– 

Departamento de Química da FFCLRP/USP) (figura 18) para avaliação do 

percentual de obliteração dos túbulos dentinários e a profundidade de 

obliteração(TIRAPELLI et al., 2010). 
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Figura 17- Espécimes metalizados com camada condutora de 
ouro e carbono 

 

 
Figura 18- Microscópio Eletrônico de Varredura 

 

 

O percentual de obliteração dos túbulos dentinários no tratamento 

dessensibilizante foi determinado pela observação das imagens topográficas obtida 

pelo Microscópio Eletronico de Varredura (figura 18). Dois examinadores calibrados 

observaram as imagens e definiram os túbulos individualmente em: “parcialmente 

preenchido”(P) e “obliterados”(O)(TOLEDANO-OSORIO et al., 2018). O percentual 

de obliteração foi calculado pela equação abaixo. 

  

(P)+(O) 

 

 

Número Total x 100



70 | Material e Métodos 
 

 

A média dos 2 examinadores foi calculada, obtendo um valor para cada 

espécime (Saeki et al., 2016). 

Segue abaixo um fluxograma (figura 19) correspondente às análises 

realizadas, juntamente com os respectivos equipamentos utilizados. 
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Figura 19- Fluxograma correspondente às análises de FTIR, MEV e EDS, 
bem como os respectivos equipamentos utilizados 
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4.3.7.2 Profundidade (µm) de obliteração dos túbulos dentinários 

Os mesmos espécimes avaliados em relação ao percentual de obliteração 

tubular foram seccionados transversalmente com auxílio de duas pinças 

hemostáticas para avaliação, mensurada da embocadura do túbulo dentinário ao 

final do plug de dentifrício formado em seu interior, em micrometros (µm), pelo MEV, 

com o auxílio de uma régua. A média dos valores dos respectivos grupos foi 

calculada. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Resultados das amostras submetidas ao FTIR 

As amostras foram submetidas à análise de composição química, através do 

FTIR, de acordo com o grupo mediante os intervalos de tempo previamente 

estabelecidos: inicial, 1 dia, 7 dias e 14 dias após início do tratamento. Os gráficos 

foram obtidos utilizando-se o software Microcal Origin 6.0® e comparados entre si.   

 

Grupo 1: 1 aplicação (A1) 

 
Gráfico 1- Amostra de dentina não-modificadas (linha preta) e após 1 
aplicação (linha vermelha) 

 

 

Nota-se o espectro de infravermelho obtido para o disco de dentina sem 

tratamento (linha preta) com presença de uma banda intensa em 1070 cm-1, 

correspondente ao estiramento assimétrico do grupo fosfato, presente na 

hidroxiapatita. Observam-se ainda bandas intensas na região de 1400 a 1700 cm-1 

atribuídas à presença de grupos carbonato e amina de proteínas. A banda pouco 

intensa em 1250 cm-1 é característica do grupo amida I, presente no colágeno tipo-I.  
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Não foram observadas diferenças significativas na posição e tampouco na 

intensidade dessas bandas após a aplicação do agente dessensibilizante 

experimental (linha vermelha). 

 

Grupo 2: 2 aplicações diárias (manhã e tarde) durante 07 dias (A2) 

 

Gráfico 2- Amostra de dentina não-modificadas (linha preta), após 01 dia de 
aplicação (linha vermelha) e após 7 dias de aplicação (verde) 

 

 

O espectro obtido após 1 dia de aplicação (linha vermelha) apresenta 

variação na forma da banda em aproximadamente 1400 cm-1, atribuída às vibrações 

de grupos amina de proteínas, o que pode ser indicativa da adsorção de colágeno 

sobre a superfície. Após 7 dias (linha verde) mudanças significativas são 

observadas, em especial na região correspondente às vibrações de grupos 

presentes nas proteínas (1250 cm-1), evidenciando adsorção de colágeno.              
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Grupo 3: 2 aplicações diárias (manhã e tarde) durante 14 dias (A3)   

          

 Gráfico 3- Amostra de dentina não-modificadas (linha preta), após 01 dia de 
aplicação (linha vermelha), após 7 dias de aplicação (verde) e após 14 dias de 
aplicação (azul) 

 

 

Após 14 dias (linha azul), não são observadas modificações em comparação 

com aplicação por 7 dias (linha verde), indicando que recobrimento total da 

superfície foi atingido. 

 

5.2 Análise dos resultados de percentual de obliteração dos túbulos 

dentinários 

Ao final dos dias de aplicação tópica do produto seguido de desafio ácido,  

definidos para cada condição experimental, um espécime de cada grupo foi levado 

ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) para avaliação morfológica da 

superfície da dentina. Foi observado em todos os grupos que houve diminuição da 

embocadura dos túbulos dentinários, totalizando uma efetividade de 100% (todos 

analisados nas fotomicrografias abaixo sofreram ação do produto). Mesmo após o 

desafio ácido, os grupos A2 e A3 apresentaram uma diminuição da luz tubular 

comparados com o Controle.  
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Grupo 1: 1 aplicação (A1) 

 

Figura 20 - Fotomicrografias em MEV (Grupo 1). A, D e G: Espécime controle (sem aplicação do 
produto); B, E e H: Espécime após 1 aplicação de Acetato de Estrôncio Revestido por Colágeno; C, 
F e I: Espécime após 1 aplicação de Acetato de Estrôncio Revestido por Colágeno seguido do 
desafio ácido. A barra de escala corresponde a 10 µm para as imagens A, B e C, 5µm para as 
imagens D, E e F e 2µm para as imagens G, H e I  

   

   

   

 
 

Não são observadas modficiações morfológicas nas superfícies após 1 dia 

de aplicação do produto, corroborando o resultado do FTIR (gráfico 1)  que não 

indicou alterações composicionais nas superfícies do respectivo grupo. 

 
 
 
 
 
   
   

 
 
 

D E F 

G H I 

A B C 
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Grupo 2: 2 aplicações diárias durante 07 dias (A2) 
 
Figura 21 - Fotomicrografias em MEV (Grupo 02). A, D e G: Espécime controle (sem aplicação do 
produto); B, E e H: Espécime após 02 aplicações diárias de Acetato de Estrôncio Revestido por 
Colágeno por 7 dias; C, F e I: Espécime após 2 aplicações diárias de Acetato de Estrôncio Revestido 
por Colágeno por 7 dias seguido do desafio ácido. A barra de escala corresponde a 10 µm para as 
imagens A, B e C, 5µm para as imagens D, E e F e 2µm para as imagens G, H e I 

   

   

   

 
 
 

Observa-se recobrimento total da superfície de dentina pelo produto, com 

olbiteração dos túbulos. Após desafio ácido nota-se desgaste parcial da superfície 

em regiões específicas, semelhante a circunscrições nas proximidades dos 

canalículos dentinários, uma vez que as superfícies das embocaduras dos mesmos 

não são observadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 

D E F 

G H I 
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Grupo 3: 2 aplicações diárias durante 14 dias (A3) 
 
Figura 22 - Fotomicrografias em MEV (Grupo 3). A, D e G: Espécime controle (sem aplicação do 
produto); B, E e H: Espécime após 02 aplicações diárias de Acetato de Estrôncio Revestido por 
Colágeno por 14 dias; C, F e I: Espécime após 2 aplicações diárias de Acetato de Estrôncio 
Revestido por Colágeno por 14 dias seguido do desafio ácido. A barra de escala corresponde a 10 
µm para as imagens A, B e C, 5µm para as imagens D, E e F e 2µm para as imagens G, H e I 

   

   

   

 

Após 14 dias os resultados se assemelham ao Grupo 2, confirmando o seu 

respectivo gráfico do FTIR. Nota-se também desgaste parcial do recobrimento 

promovido pelo produto. 

 

5.3 Análise dos resultados de profundidade de obliteração dos túbulos 

dentinários 

Ao final dos dias de aplicação tópica do produto seguido de desafio ácido,  

definidos para cada condição experimental, um espécime de cada grupo foi levado 

ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) para avaliação morfológica do interior 

dos túbulos dentinários (corte transversal da dentina). Apenas foi observado a 

presença de Sr nos grupos A2 e A3. A partir dessas informações, foi calculado os 

A B C 

D E F 

G H I 
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valores médios de profundidade de obliteração em ambos os grupos, observados 

nas tabelas 1 e 2. 

Grupo 1: 1 aplicação (A1) 
 
Figura 23 - Fotomicrografias em MEV (Grupo 1). A, D e G: Espécime controle (sem aplicação do 
produto); B, E e H: Espécime após 1 aplicação de Acetato de Estrôncio Revestido por Colágeno; C, F 
e I: Espécime após 1 aplicação de Acetato de Estrôncio Revestido por Colágeno seguido do desafio 
ácido. A barra de escala corresponde a 10 µm para as imagens A, B e C, 5µm para as imagens D, E 
e F e 2µm para as imagens G, H e I 

   

   

   

 
 

Não são observadas grandes modificações morfológicas nas regiões 

analisadas pelo corte transversal, não indicando também, assim como observado no 

gráfico 1, alterações composicionais após a aplicação. 
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Grupo 2: 2 aplicações durante 07 dias (A2) 
 
Figura 24 - Fotomicrografias em MEV (Grupo 2). A, D e G: Espécime controle (sem aplicação do 
produto); B, E e H: Espécime após 1 aplicação de Acetato de Estrôncio Revestido por Colágeno; C, F 
e I: Espécime após 1 aplicação de Acetato de Estrôncio Revestido por Colágeno seguido do desafio 
ácido. A barra de escala corresponde a 10 µm para as imagens A, B e C, 5µm para as imagens D, E 
e F e 2µm para as imagens G, H e I. É possível observar estruturas fibrilares no interior dos túbulos 
correspondentes à presença de colágeno, indicado pelas setas azuis 

   

   

   

 
 

São observadas modificações na estrutura dentinária, decorrente da 

incorporação de partículas de estrôncio, ratificadas no gráfico 2. Indentifica-se 

também estruturas fibrilares, provavelmente mediante adsorção de colágeno.  
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Grupo 3: 2 aplicações durante 14 dias (A3) 
 
Figura 25 - Fotomicrografias em MEV (Grupo 3). A, D e G: Espécime controle (sem aplicação do 
produto); B, E e H: Espécime após 2 aplicações diárias de Acetato de Estrôncio Revestido por 
Colágeno por 14 dias; C, F e I: Espécime após 2 aplicações diárias de Acetato de Estrôncio 
Revestido por Colágeno por 14 dias seguido do desafio ácido. A barra de escala corresponde a 10 
µm para as imagens A, B e C, 5µm para as imagens D, E e F e 2µm para as imagens G, H e I. É 
possível observar estruturas fibrilares no interior dos túbulos correspondentes à presença de 
colágeno, indicado pelas setas azuis 

   

   

   

 
 
 

A presença de redes fibrilares ainda pode ser observadas nas imagens 

correspondentes após aplicação. Mesmo após submissão ao desafio ácido, 

percebe-se a presença de uma nova estrutura mineralizada quando comparada ao 

grupo controle.  
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Tabela 1- Valores de Obliteração Tubular (corte transversal) 
refererente ao Grupo A2 e seu respectivo valor médio 

Túbulos analisados Valores Obtidos (µm) 

1 

 

22,60 

2 

 

30,40 

3 

 

26,00 

4 

 

28,20 

5 

 

24,70 

6 

 

18,10 

7 

 

31,40 

8 

 

19,30 

9 

 

31,10 

10 

 

29,80 

11 

 

26,70 

12 

 

30,30 

13 

 

24,34 

Valor Médio de Obliteração  26,38µm 

 
 
Tabela 2- Valores de Obliteração Tubular (corte transversal) 
refererente ao Grupo A3  e seu respectivo valor médio 

Túbulos analisados Valores Obtidos (µm) 

1 

 

43,40 

2 

 

34,70 

3 

 

56,50 

4 

 

50,00 

5 

 

52,10 

6 

 

46,10 

7 

 

48,58 

Valor Médio de Obliteração  47,34µm 

 

5.4 Amostras submetidas ao EDS (Espectroscopia de difração de Raios – X) 

 As amostras no qual foram aplicados o produto à base de acetato de 

estrôncio e colágeno, assim como o grupo controle, foram submetidas ao MEV 

(superficial e tubular) e posterior análise no EDS. A proporção de elementos 

químicos presentes na estrutura dental foi analisada e mensurada, referente a duas 

áreas respectivas, correspondentes às regiões intratubular e intertubular (regiões 1 e 

2, respectivamente), observadas nas tabelas 3 e 4. A razão molar Ca/Sr 

(responsável por informar a presença de remineralização através da substituição do 

cálcio pelo estrôncio) foi avaliada através da razão entre soma da porcentagem de 

cálcio e estrôncio divididos pelo fosfato, previamente calculadas e obtidas. Esses 
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valores foram comparados com o valor da razão Ca/P 1,66 obtido para a 

hidroxiapatita (Ca10(PO4)6OH).  

Tabela 03- Elementos e suas respectivas porcentagens presentes na análise superficial no MEV/EDS 
Grupo Região Elemento Analisado 

 

Controle  

Ca Sr P Razão molar 

1 63,20 - 36,80 1,71+0,17 

2 61,70 - 38,30 1,61+0,17 

 
 
Tabela 04- Elementos e suas respectivas porcentagens presentes na análise tubular no MEV/EDS 

Grupo Região Elemento Analisado 

 

Controle  

Ca Sr P Razão molar 

1 64,04 - 35,96 1,78+0,17 

2 61,00 - 39,00 1,56+0,17 

 

Tabela 05- Elementos e suas respectivas porcentagens presentes na análise superficial no MEV/EDS 

Grupo Região Elemento Analisado 

 

  

Ca Sr P Razão molar 

G1 
1 64,80 2,35 32,90 2,04+0,17 

2 59,80 2,23 38,00 1,63+0,17 

G2 
1 3,60 39,20 56,03 0,76+0,17 

2 4,50 38,50 55,54 0,77+0,17 

G3 
1 6,38 44,00 49,65 1,01+0,17 

2 5,32 48,60 46,12 1,17+0,17 

 

Os valores menores que 1,66 para os grupos 2 e 3 mostram que o 

recobrimento da ordem de 800 nm de espessura não permite que o feixe de elétrons 

acesse os átomos de cálcio persentes na superfícies da dentina, o que deixa 

novamente evidente o total recobrimento após aplicação do produto por 7 dias. 

Ainda, observa-se a mesma razão para os recobrimentos após 7 e 14 dias. 

 

Tabela 06- Elementos e suas respectivas porcentagens presentes na análise tubular no MEV/EDS 

Grupo Região Elemento Analisado 

 

  

Ca Sr P Razão molar 

G1 
1 62,11 2,50 35,40 1,82+0,17 

2 61,51 2,44 36,05 1,77+0,17 

G2 
1 70,11 6,20 24,00 3,18+0,17 

2 54,60 9,22 36,20 1,87+0,17 

G3 
1 49,00 8,60 42,44 1,35+0,17 

2 55,21 4,00 41,00 1,44+0,17 

 

As amostras também foram analisadas de maneira similar após desafio 

ácido. Os valores da razão molar das áreas intra e intertubular (correspondentes às 
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regiões superficial e tubular) também foram avaliados, como observado nas tabelas 

7 e 8. 

Tabela 7- Elementos e sua respectiva porcentagem presentes na análise superficial no MEV/EDS 
após desafio ácido 

Grupo Região Elemento Analisado 

 

  

Ca Sr P Razão molar 

G1 
1 57,34 3,25 39,41 1,53+0,17 

2 13,35 30,00 56,73 0,76+0,17 

G2 
1 6,45 34,38 59,17 0,69+0,17 

2 4,11 34,83 61,06 0,63+0,17 

G3 
1 3,60 36,30 60,10 0,66+0,17 

2 3,22 37,81 58,97 0,69+0,17 

 

Tabela 8- Elementos e sua respectiva porcentagem presentes na região tubular no MEV/EDS após 
desafio ácido 

Grupo Região Elemento Analisado 

 

  

Ca Sr P Razão molar 

G1 
1 27,43 21,45 51,12 0,95+0,17 

2 31,67 18,00 50,36 0,98+0,17 

G2 
1 5,21 33,14 61,65 0,62+0,17 

2 6,05 32,80 61,15 0,63+0,17 

G3 
1 33,00 26,00 41,00 1,43+0,17 

2 58,00 11,00 31,00 2,22+0,17 

 

Os mapas composicionais referentes às regiões 1 e 2 também foram 

obtidos, assim como seus elementos químicos presentes exibidos sob forma de 

mapas específicos. Segue abaixo as imagens superficial e tubular (corte transversal) 

obtidas de cada grupo experimental, após a aplicação do produto e posterior ao 

desafio ácido.  

 

Grupo 1: 1 aplicação de Acetato de Estrôncio revestido por Colágeno (A1) 

 

Figura 26- Mapa Superficial de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 1 
aplicação 
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Figura 27- Mapa Superficial de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 1 
aplicação seguido de desafio ácido 

 

 

Os espécimes deste grupo também foram analisados na região tubular 

(corte transversal), verificando-se também as regiões intratubular e intertubular, 

como observado nas imagens a seguir.  

 
Figura 28- Mapa Tubular de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 1 
aplicação 

 
 
 
Figura 29- Mapa Tubular de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 1 
aplicação seguido de desafio ácido 
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Grupo 2: 2 aplicações diárias, durante 07 dias, de Acetato de Estrôncio 

revestido por Colágeno (A2) 

 

Figura 30- Mapa Superficial de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 2 
aplicações diárias durante 07 dias. 

 
 

Figura 31- Mapa Superficial de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 2 
aplicações diárias durante 07 dias seguido de desafio ácido 

  

Os espécimes deste grupo também foram analisados na região tubular 

(corte transversal), verificando-se também as regiões intratubular e intertubular, 

como observado nas imagens a seguir.  

 

Figura 32- Mapa Tubular de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 2 
aplicações diárias durante 07 dias 
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Figura 33- Mapa Tubular de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 2 
aplicações diárias durante 07 dias seguido de desafio ácido 

 
 

Grupo 3 – 2 aplicações diárias, durante 14 dias, de Acetato de Estrôncio 

revestido por Colágeno (A3) 

 

Figura 34- Mapa Superficial de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 2 
aplicações diárias durante 14 dias 

 
      

Figura 35- Mapa Superficial de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 2 
aplicações diárias durante 14 dias seguido de desafio ácido  

 
 

Os espécimes deste grupo também foram analisados na região tubular 

(corte transversal), verificando-se também as regiões intratubular e intertubular, 

como observado nas imagens a seguir.  
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Figura 36- Mapa Tubular de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 2 
aplicações diárias durante 14 dias 

 
 

Figura 37- Mapa tubular de EDS dos elementos químicos presentes nos espécimes após 2 
aplicações diárias durante 14 dias seguido de desafio ácido 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussão| 93 

 

6. DISCUSSÃO  

 

Sabe-se que, há séculos, a hipersensibilidade dentinária acomete grande 

parte da população, independentemente do grupo étnico no qual o indivíduo se 

insere.  Realizado pelo Conselho Consultivo do Canadá, um estudo informou a 

prevalência de 8 a 57% em pessoas adultas, referentes à faixa etária entre 20 e 40 

anos. Porém, não foi encontrado nenhum tratamento específico de total eficácia e de 

caráter definitivo(ESCALANTE-OTÁROLA et al., 2018). A erosão tem sido 

considerada como o principal fator etiológico da hipersensibilidade, responsável pela 

abertura e ampliação dos túbulos dentinários presentes (TOLEDANO-OSORIO et al., 

2018). Encontrando-se abertos, estes tendem a permitir o fluxo do fluido presente eu 

seu interior, resultando em alterações na pressão intratubular, excitando as 

terminações nervosas da polpa dentária. Consequentemente, a oclusão dos túbulos 

dentinários pode ser considerada um dos objetivos principais dos tratamentos para a 

hipersensibilidade.  

Apesar de ser um tema rotineiramente discutido, ainda não foi determinado 

um tratamento eficaz a longo prazo para a hipersensibilidade, tornando-a assim um 

problema com um considerável grau de recidiva em determinadas circunstâncias. 

Tomando como pontapé inicial, no mercado são encontrados dentifrícios contendo 

acetato de estrôncio, com o propósito de substituir o cálcio na composição da 

hidroxiapatita em virtude de seu maior diâmetro, proporcionando a obliteração dos 

canalículos. Em contrapartida, a nova composição possui uma baixa durabilidade, 

despertando o interesse em obter uma formulação que auxilie na longevidade do 

alívio. O colágeno tipo I, proteína natural da estrutura dentinária, possui uma boa 

afinidade com a dentina devido à sua polaridade oposta. Apoiando-se desse 

princípio, foi suposto que uma possível união do colágeno (produzido a partir da 

purificação de fontes naturais) com partículas de Estrôncio possa a vir melhorar o 

efeito e durabilidade de obliteração, promovendo resultados satisfatórios. 

Um estudo realizado por Saeki et al. (2016b) relata a submissão de discos 

de dentina ao tratamento com acetato de estrôncio a 10% por meio de escovações 

diárias por 2 minutos, duas vezes ao dia ao longo de 28 dias. Analisando os 

resultados obtidos, observaram que os diâmetros dos túbulos superficialmente 

presentes se tornaram menor, entretanto depósitos contendo estrôncio não se 

formaram na superfície uniformemente, observada em Microscopia Eletrônica de 
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Varredura. Demais estudos presentes na literatura (HUGHES et al., 2010; LAYER; 

HUGHES, 2010; PARKINSON; BUTLER; WILLSON, 2010) exibiram maior oclusão 

dos túbulos. 

No presente estudo, foi utilizado um produto constituído por acetato de 

estrôncio e colágeno, na expectativa de que fosse observado um comportamento 

positivo na diminuição da luz tubular. A tendência é de que, ao final das análises, 

partículas de estrôncio vincule-se a uma maior longevidade de aderência nas 

paredes e estruturas dentinárias, resultante do comportamento e interação com o 

colágeno presente no substrato produzido.  

O colágeno obtido, proveniente da cauda de ratos obtido no biotério do 

Hemocentro do Campus da USP/RP, caracteriza-se como do tipo I, principal 

componente da matriz extracelular e presente amplamente no corpo dos 

mamíferos(LAURE RITTIÉ, 2017). Podendo este ser extraído em quantidades 

significantes, tem sido amplamente estudado como um material natural no campo da 

engenharia de tecidos, curativo e administração de medicamentos(RAJAN et al., 

2006). Todavia, seu comportamento quando administrado na dentina ainda não 

encontra-se consolidado na literatura. Sabendo que por possuir carga oposta 

comparada à estrutura dentinária, foi estimado que apresenta uma boa afinidade 

com esta, interferindo, por fim, de maneira positiva nos resultados encontrados até 

então. Wang et al (2012) sugeriram que o colágeno tem um impacto na hidratação e 

estrutura do grupo fosfato da apatita, corroborando com demais resultados 

encontrados e consolidados que citam a importância da proteína na mediação de 

ligações iônicas, nucleação, orientação e alinhamento do mineral(LANDIS; SILVER, 

2009; HE et al., 2019). Demais autores provaram que a sua estrutura é de suma 

importância para direcionar o arranjo e crescimento da apatita. Em seus resultados, 

He et al. (2019) observaram que grupos carregados no colágeno forneceram locais 

que induziram a nucleação da apatita no processo de remineralização. Durante o 

processo de infiltração da fase mineral, uma região carregada positivamente na zona 

de gap interagiu com cálcio amorfo das nanopartículas de fosfato, apoiando o papel 

ativo da proteína no controle do processo. 

No equipamento de FTIR, foi incidida sob as amostras uma fonte de luz 

infravermelho que, devido ter uma intensidade padrão, torna-o responsável em 

promover uma vibração das ligações químicas das moléculas presentes, sendo 

através desta identificada. As vibrações das ligações P-O dentro do fosfato referente 
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(PO4) aparecem na região 1100-450 cm-1(FRANGOPOL et al., 2016). Pelos gráficos 

1, 2 e 3, separados por grupos de acordo com aplicação, nos valores obtidos pelas 

análises dos espécimes foi observado que naqueles que receberam aplicações mais 

frequentes (grupo 2 e grupo 3) houve uma variação na forma da banda 

compreendida pelo grupo fosfato e amida. Os resultados obtido são resultantes de 

variações vibracionais compreendido pelos grupos, caracterizados pela cristalização 

e mineralização de moléculas de estrôncio junto à hidroxiapatita da estrutura 

dentária e adsorção de proteínas (colágeno), respectivamente..  

De maneira geral, o peso e diâmetro da partícula de estrôncio são superior 

ao cálcio, o que justifica a alteração das vibrações na região do grupo fosfato, 

observado nos gráficos 2 e 3 de FTIR. Consequentemente, à medida que as 

aplicações ocorrem, o valor vibracional correspondente diminui, caracterizando 

assim, a princípio, um sucesso relacionado à incorporação de novas partículas de 

estrôncio na estrutura mineralizada da dentina. Já no gráfico 1, relacionado ao grupo 

que foi submetido a apenas uma aplicação, a diferença entre os valores lineares 

antes e após a aplicação é praticamente nula, depreendendo que não foi o suficiente 

para promover alguma alteração.   

A identificação dos elementos partiu inicialmente das amostras do grupo 

controle. Nas tabelas 3 e 4 (região superficial e tubular das amostras, 

respectivamente), vemos as composições presentes e identificadas pelo 

equipamento, informando também a porcentagem de Cálcio (Ca), Estrôncio (Sr) e 

Fósforo (P), seguido da Razão Molar. Mesmo os valores de Sr apresentando-se 

ausente, Wang et al (2019) relatam que o estrôncio pode ser encontrado em 

alimentos e água potável, e sua ingestão diária cerca de 2,4mg, informando que em 

amostras naturais podem ser encontradas mesmo em baixa quantidade.  

Mesmo apenas submetido a uma aplicação de acetato de estrôncio e 

colágeno, o A1 apresentou uma pequena porcentagem de Sr, valor bem inferior 

comparado a A2 e A3, também observado nos mapas composicionais (figuras 26 e 

28, comparados com as figuras 30,32,34 e 36). Não obstante, torna-se evidente a 

necessidade de seguidas aplicações e uma extensão maior do tratamento para 

obtenção de maior concentração da nova partícula na dentina. Por outro lado, 

mesmo após maior tempo de aplicação, a porcentagem de Sr presente em A2 e A3 

analisados pelo corte transversal é consideravelmente inferior em relação ao 



96 | Discussão 

 

superficial, exibindo um caráter desafiador de penetração do produto no interior dos 

túbulos, o que é relativamente normal baseado em estudos anteriores.  

Evidências(APARECIDA et al., 2007; COSTA et al., 2009) apontam que, 

caso a Razão Molar obtida pela aplicação de um produto que tende a interferir na 

composição da hidroxiapatita for próxima ou semelhante a esta (correspondente a 

1,66), infere-se que houve substituição de partículas e remineralização, Analisando a 

tabelas 5 e 6, nota-se que os números da Razão referentes ao A2 e A3 se 

apresentaram inferior. Tais valores são decorrentes do recobrimento presente nas 

amostras referentes aos dois grupos. O feixe de elétrons incidido pelo EDS possui 

um limite de penetração, onde este não consegue superar toda a nova espessura 

superficial encontrada, servindo como barreira e impedindo que adentre na região 

intra-tubular Portanto, apesar do baixo valor calculado o mesmo é justificável,  

ratificando a ocorrência de remineralização decorrente da incorporação de estrôncio 

na estrutura mineral da dentina.  

Observando os valores obtidos após submissão ao desafio ácido (tabelas 7 

e 8), é notável pelos números que houve uma diminuição considerável da 

quantidade de cálcio, o que decorre da desmineralização promovida pelo ácido 

fosfórico (os números correspondentes ao Fósforo - P – se mantiveram constante). 

Ao passo que foi reduzida a concentração de Ca, o Sr foi apresentado com uma 

maior porcentagem. Nas imagens de MEV correspondentes aos grupos 02 e 03 

após submissão ao desafio ácido (21-C, 21-F, 21-I, 22-C, 22-F e 22-I), a 

descalcificação é caracterizada pelos desgastes parciais da superfície em regiões 

específicas, juntamente com circunscrições nas proximidades dos túbulos 

(possuindo em sua composição partículas de estrôncio e colágeno). Comparando os 

mapas composicionais referentes ao grupo 01 (figuras 27 e 29) com os grupos 2 e 3 

(figuras 31, 33, 35 e 37), infere-se que a perda de Ca decorrente da 

desmineralização foi maior que a de Sr sob mesma condição experimental. Foram 

compreensíveis que, devido ao revestimento de colágeno nas moléculas de Sr que 

promovem uma maior união química entre as estruturas naturais das amostras e o 

produto, o estrôncio não sofreu tamanha interferência e desmineralização provida do 

ácido fosfórico quando comparada ao cálcio. Assim, depreende-se que as partículas 

de Sr foram introduzidas de maneira satisfatória através do colágeno nas duas 

regiões. 
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Há pouca informação disponível sobre os efeitos de substâncias ácidas na 

permeabilidade e promoção da hipersensibilidade dentinária(HOOPER et al., 2007; 

PINTO et al., 2010b; OLLEY et al., 2012a; SEONG et al., 2013; WANG et al., 2015). 

De acordo com análises de pesquisadores, o ácido fosfórico, encontrado 

principalmente em bebidas ‘colas’, em conjunto com ácido carbônico apresentam um 

excesso de fosfato, prejudicando o metabolismo do cálcio, favorecendo uma maior 

perda do mineral (HANNIG et al., 2005). Autores (PINTO et al., 2010a) enfatizam 

que substâncias ácidas possuem capacidade de abrir os túbulos dentinários, 

aumentando a permeabilidade clinica e elevando hipersensibilidade. 

Pesquisadores(BANFIELD; ADDY, 2004) afirmam que dentifrícios contendo acetato 

de estrôncio formam componentes oclusivos resistentes ao desafio ácido. Após 

analisar a influência de diferentes ácidos e dentifrícios do mercado, (SEONG et al., 

2013) notaram que na presença de um desafio ácido na dieta, a obliteração obtida 

com o uso de dentifrício contendo estrôncio foi claramente superior aos demais 

utilizados.  

Por intermédio das fotomicrografias de MEV com ampliação de 1000x foi 

possível mensurar a profundidade média alcançada pelo acetato de estrôncio 

revestido por colágeno em cada grupo. O critério adotado foi a mensuração de 

túbulos com embocadura e interior dentinário visível, observando a profundidade de 

penetração do produto, bem como modificação estrutural. No grupo 3, através da 

figura 25-B, calcula-se que houve um valor médio de 47,3µm (tabela 2). No grupo 2 

(figura 24-B), o valor estimado é 26,3µm  (tabela 1). Já no grupo 1 (figura 23-B), não 

foi observado por meio da imagem 33-B partículas de acetato de estrôncio, 

redundando apenas no acréscimo de colágeno em determinadas regiões da 

estrutura dentinária. Os números obtidos correspondentes ao grupo 02 e 03 

superam as expectativas quando comparados ao que foi encontrado nas 

bibliografias. Um estudo prévio (SAEKI et al., 2016a) que empregou-se partículas de 

acetato de estrôncio foi verificado que houve penetração de até 20µm de 

profundidade no interior dos canalículos dentinários, mas foram facilmente 

enxaguados com água devido sua ligação natural com a estrutura dentária ser fraca 

e hidrossolúvel.  

Observando a superfície dos espécimes, a modificação e diminuição da luz 

tubular foi expressiva, principalmente em A2 (figura 21-B) e A3 (figura 22-B). É 

possível observar a presença de estruturas fibrilares nas imagens obtidas, 



98 | Discussão 

 

determinantes para a confirmação da esperada ação e presença de colágeno ao fim 

das aplicações. Mesmo após o desafio ácido, foi notável a continuação da 

diminuição do diâmetro dos túbulos, apesar de uma acentuada desmineralização 

das estruturas em determinadas regiões (figuras 21-C e 22-C), exibindo um 

resultado inicial satisfatório quando comparado com estudos similares já citados.   

Os resultados alcançados são compatíveis com o que era esperado. 

Comparando-os com o que foi encontrado na literatura, os números se 

apresentaram satisfatórios, corroboradas com as imagens obtidas. Todavia, é 

necessário mais estudos, assim como realização de novos experimentos para 

ratificar a eficiência do Acetato de Estrôncio e Colágeno. Estudos clínicos podem, 

futuramente, dar uma orientação sobre a eficácia e efeitos decorrentes da utilização 

do produto. 
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7. CONCLUSÃO 

 

De acordo com a metodologia utilizada foi possível concluir que: 

1. Métodos laboratoriais permitem a obtenção e purificação de colágeno 

do tipo I, além da incorporação das partículas de acetato de estrôncio; 

2.  Após aplicação do acetato de estrôncio revestido por colágeno no 

período de 7 e 14 dias promoveram alterações na frequência vibracional 

referente à hidroxiapatita e no grupo amina (FTIR) e alterações na 

porcentagem de cálcio e estrôncio (EDS). 

3. Houve diminuição da embocadura dos túbulos dentinários, totalizando 

uma efetividade de 100% (MEV). 

4. A profundidade de obliteração dos túbulos dentinários após 14 dias de 

tratamento foi maior que a de 7 dias. 

5. O ácido promoveu diminuição das partículas de cálcio, entretanto houve 

manutenção de partículas de estrôncio na estrutura dentinária. 

6. Uma única aplicação do acetato de estrôncio revestido por colágeno 

não é suficiente para promover alterações estruturais e composicionais 

na superfície dentinária. 
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