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RESUMO 
 

ACEVEDO L.F.A. Caracterização e avaliação In-vitro de biovidro experimental em 
micropartículas para o tratamento da hipersensibilidade dentinária cervical 
[Dissertação – Mestrado em Odontologia – Área de Concentração Clínica Integrada 
–Faculdade de Odontologia] Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2016. 
 
O biovidro tem-se mostrado com um material que por sua bioatividade com 
organismo pode ser utilizado em diferentes condições clinicas, como é a 
hipersensibilidade dentinária cervical (HDSC). Os objetivos deste trabalho foram 
caracterizar as propriedades físicas, químicas, biológicas e redução da 
permeabilidade dentinária in vitro, de biovidros experimentais em micropartículas. Os 
biovidro com formulação 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 (Bv1) e suas diferentes 
composições, 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5- K2CO3 (Bv2); 2Na2O.1CaO.3SiO2- 
6%P2O5-SrO (Bv3), sintetizados pelo método de fusão. Os biovidro comerciais 
45S5® (Bv4) e o Biosilicato®(Bv5) foram usados como controle. Todos os biovidros 
foram caraterizados em microscopia eletrônica de varredura por efeito de campo, 
espectrofotometria no infravermelho com transformação de Fourier, difração de raio 
X e espectroscopia de micro-Raman para confirmar sua composição química, a 
cristalinidade e formato das micropartículas. Nos testes biológicos em cultura de 
células com fibroblastos 3T3; os biovidros foram colocados em contato com o meio 
de cultura em 3 concentrações (100, 10 e 1 mg/mL) e foi usado o sobrenadante 
como meio de cultura nas placas de 96 poços, avaliou se a proliferação celular em 
presença dos matérias. O efeito antimicrobiano foi avaliado com as amostras dos 
patógenos Staphylococcus aureus ATCC® 25923, Escherichia coli ATCC® 25922, 
Pseudomona aeruginosa ATCC 27853. Foi realizado  o teste de microdiluição e 
avaliou-se a concentração inibitória mínima (CIB) e concentração bactericida mínima 
(CBM). Na redução da permeabilidade dentinária foi usado dentina bovina. Foi 
avaliada a permeabilidade mínima, permeabilidade máxima (após aplicação EDTA 
24%) e permeabilidade final (após aplicação do materiais). As amostras foram 
armazenadas em estufa (37ºC) em placas de 24 poços com saliva artificial, sendo 
submetidas ou não à escovação simulada. Os testes mostraram que todos os 
materiais presentavam características compatíveis com o biovidro. Na cultura celular 
houve uma aumento na proliferação, com uma diferencia significativa (P<0,0001) 
entre os grupos  Bv1–10 e 1 mg/mL,  Bv4 – 10 mg/mL e Bv5 – 1 mg/mL. Os biovidro 
Bv3 apresentou efeito antimicrobiano, no entanto não foi estatisticamente 
significativo comparado ao controle positivo (clorexidina 0,12%). Todos os materiais 
conseguiram reduzir a porcentagem de permeabilidade dentinária (diferença 
significativa) considerando os fatores grupo (biovidros) e tratamento (com e sem 
escovação simulada). Conclui-se que os biovidros não foram citotóxicos em baixas 
concentrações, não apresentaram grande potencial antimicrobiano. Os biovidros 
apresentaram redução da permeabilidade dentinária. 
 
Palavras-chave: vidro; teste de biocompatibilidade; sensibilidade da Dentina; 
permeabilidade da dentina. 
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ABSTRACT 
 

ACEVEDO L.F.A. Characterization and In-vitro evaluation of an experimental Micro-
particulate Bioglass for treatment of cervical dentinal [Dissertation – Master of 
Science in Dentistry – Concentration Area: Integrated Clinic - State University of 
Ponta Grossa; 2016]. 
 
Bioglass has been shown as a bioactive material, in contact with human body. It can 
be used in several clinical dental conditions, such as cervical dentine hypersensitivity 
(CDHS). The objectives of this present study were to characterize the physical, 
chemical, biological behavior and dentin permeability reduction. The bioglass powder 
formulation: 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6% P2O5 (BV1) and their different compositions, 
2Na2O.1CaO.3SiO2- 6% P2O5- K2CO3 (BV2); 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6% P2O5-SrO 
(Bv3) were synthesized by the melt method. Commercial bioglass 45S5® (BV4) and 
Biosilicate® (BV5) were used as controls positive. All bioactive glasses were 
characterized by scanning electron microscopy by field effect, infrared spectroscopy 
with Fourier transform, X-ray diffraction and spectroscopy micro-Raman to confirm 
the crystallinity and microstructure and chemical composition. Biocompatibility test: 
cell culture (3T3 fibroblasts); the bioactive glasses were placed in culture medium in 
three concentrations (100, 10 and 1 mg/mL) and the supernatant was used to 
evaluate cell proliferation. The antimicrobial effect was evaluated with 
Staphylococcus aureus (ATCC® 25923), Escherichia coli (ATCC® 25922), 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) were tested by microdilution, minimum 
inhibitory concentration (CIB) and minimum bactericidal concentration (MBC). The 
dentin permeability reduction was evaluated on bovine dentine in 3 stages: minimum 
permeability, maximum permeability (after EDTA 24%) and permeability final (after 
biomaterial). The samples were stored in 24-well plates (37.5oC) in artificial saliva 
with and no simulated brushing. The results showed all biomaterials had similar 
bioglass characteristics. In cell culture there was an increase in proliferation 
(significant difference between the Bv1-10 groups and 1 mg / ml, BV4 - 10 mg / ml 
and BV5 - 1 mg / ml. The bioglass Bv3 presented antimicrobial effect not statistically 
significant compare to the positive control (0.12% chlorhexidine). All biomaterials 
were promoted dentin permeability reduction, however there was a significant 
difference considering the group factors (bioactive glasses) and treatment (with and 
without brushing simulated). Considering the results it can be conclude that bioactive 
glasses were not cytotoxic; not show a broad spectrum antimicrobial however should 
be carried out other methodologies, all experimental bioglasses show dentin 
permeability reduction.   
 
Keywords: Glass; biocompatibility test; dentin sensitivity; dentin permeability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A hipersensibilidade dentinária cervical (HSDC) é caracterizada por uma dor 

aguda, localizada e de intensidade variável que surge em resposta a estímulos de 

origem tátil, térmico, químico, evaporativo, osmótico ou mecânico, que não pode ser 

atribuída a nenhum tipo de patologia dental (Bartold 1  2006). A etiologia da 

hipersensibilidade dentinária tem sido relacionada com a exposição da dentina ao 

meio bucal, como resultado de um dos seguintes processos: remoção ou perda do 

esmalte associado a patologias não cariosas na área cervical, como a abrasão, 

atrição, erosão e a abfração (Dowell e Addy 2  1983; Addy et al. 3  1987). Outro 

processo é a exposição da superfície radicular devido à perda de cemento como 

resultado de uma recessão gengival, perda de inserção periodontal, cirurgias 

periodontais, ou ainda resultado de uma restauração inadequada, movimentação 

ortodôntica ou trauma de escovação (Cummins 4  2010).  A teoria hidrodinâmica de 

Brännstrom é ainda a teoria mais aceita para explicar o mecanismo da dor na 

HSDC. Baseia-se em que a exposição dos túbulos dentinários ao meio bucal e aos 

diferentes estímulos, faz com que o  fluído dentinário se desloquem no interior dos 

túbulos, gerando uma mudança de pressão que a sua vez gera uma resposta 

dolorosa (Brannstrom e Astrom 5  1972; Brannstrom 6  1966; Brannstrom et al. 7  

1968). 

 Este tipo de dor tem sido cada vez mais frequente, sendo um dos motivos 

pelo qual os pacientes procuram atendimento odontológico, a maioria deles relatam 

dor ao consumir alimentos frios, quentes, ácidos ou ao escovar os dentes (Gillam et 

al. 8  1999; Rees e Addy 9  2002). A hipersensibilidade dentinária afeta 35% da 

população mundial (Chabanski et al. 10  1996). Este tipo de dor pode estar presente 

logo na adolescência, mas é comumente encontrada na população adulta, variando 

de 4% a 57% nas consultas odontológicas (Rees 11  2000; West 12  2008). Afeta uma 

de cada 6 pessoas, com prevalência maior em indivíduos na faixa etária dos 30 

anos, e é igualmente distribuído entre homens e mulheres (Amarasena et al. 13  

2011). 

Para o tratamento da hipersensibilidade dentinária muitos tratamentos têm 

sido propostos, porém ainda não há um que seja efetivo em todos os casos. Existe 
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uma variedade de agentes dessensibilizantes utilizados para o tratamento, desde 

dentifrícios (uso doméstico) contendo sais de estrôncio e potássio, bem como os de 

uso profissional em consultório odontológico como vernizes com flúor, pasta de 

hidróxido de cálcio e o terapia com laser de baixa e alta potência (Holland et al. 14  

1997; Orchardson e Gillam 15  2006).  

O desenvolvimento de biomaterais que sejam bioativos e que possam 

interagir com o organismo sem gerar respostas negativas dos tecidos, levou ao 

desenvolvimento continuo de novos matérias; como é o caso do biovidro, que vem 

apresentado grande aplicabilidade na área da saúde como opção para a 

regeneração óssea (Hench e Paschall 16  1974). Devido a sua bioatividade, o 

biovidro que gera formação de hidroxicarbonato apatita (HCA), juntamente com a 

liberação de sílica, permite a adesão e proliferação das células sobre a superfície da 

partícula de vidro (Kokubo et al. 17  2003). É por isso que a síntese e o 

desenvolvimento de novos biovidros, tem boas perspectivas para o tratamento da 

hipersensibilidade dentinária, baseado no potencial de obliteração dos túbulos 

dentinários (Lynch et al. 18  2012). 

Levando em conta as diferentes propriedades relatadas na literatura sobre o 

biovidro como sua bioatividade e efeito antimicrobiano é importante avaliar as 

propriedades dos biovidro experimentais de formulação 2Na2O.1CaO.3SiO2- 

6%P2O5; 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-K2O  e 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-SrO, 

devido a que não existe relatado na literatura estudos sobre esses vidros. O 

presente trabalho tem por objetivo caracterizar as propriedades físicas e químicas de 

biovidro experimentais, avaliar seu efeito biológico in-vitro (cultura de células), suas 

propriedades antimicrobianas e sua efetividade na redução da permeabilidade 

dentinária utilizados como tratamento da HSDC. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura foi realizada de forma sistematizada em diferentes 

bases de dados eletrônicas: Pubmed, Scielo, Science Direct, EBSCO e Scopus. 

Foram usados os descritores para busca das referências: "bioglass, biosilicate, 

dentin permeability, dentin hypersensitivity, dentinal fluid, tubular dentin diameter, 

tooth pain theories, hypersensitivity dentin theories, hypersensitivity dentin 

treatment”. Recorreu-se os operadores boleanos “AND” e “OR” para combinação 

dos descritores. 

Com o objetivo de facilitar o entendimento e compreensão do tema proposto 

nesta revisão, optou-se pela divisão em tópicos dos assuntos a serem abordados. !

2.1.  Hipersensibilidade dentinária cervical 

A hipersensibilidade dentinária cervical (HSDC) é uma dor que vem da 

dentina exposta ao meio bucal, em resposta a diferentes estímulos. É caracterizada 

por ser uma dor aguda, de curta duração e de intensidade variável que provocam 

desconforto ao paciente (Dowell e Addy 2  1983; Chabanski et al. 19  1997).  

Na prática o principal fator desencadeante da HSDC é o estimulo pelo frio 

(Krauser 20  1986; West et al. 21  2001) . A HSDC pode gerar restrições no dia a dia 

do individuo por exemplo, desconforto durante a respiração ou ao consumir de 

alimentos ácidos e doces, podem desencadear a dor em pacientes com dentes 

sensíveis (Al-Maliky et al. 22  2014). Porém, nem todos os pacientes que referem 

“dentes sensíveis” encaixam-se no diagnostico de HSDC. O que é um desafio para o 

profissional na hora de planejar o tratamento mais adequado.  

A percepção da dor está associada a aspectos emocionais do individuo, 

portanto pacientes com HSDC apresentam diminuição nos índices de qualidade de 

vida, mostrando o impacto que este problema pode ter na população visto sua alta 

prevalência (Amarasena et al. 13  2011; Bekes e Hirsch 23  2013). É relatado na 

literatura que a prevalência de hipersensibilidade dentinária está entre 3% a 73% da 

população adulta da Europa Ocidental e os Estados Unidos (Rees 11  2000; Clayton 

et al. 24  2002). Um estudo realizado na população de Porto Alegre, Brasil, mostrou 

que 33% dos indivíduos avaliados apresentavam HSDC em 1 dente ou mais e 10% 

estavam associados à recessão gengival. Os autores observaram uma associação 

entre o hábito de fumar, terapia periodontal e recessão gengival com a HSDC. 
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Indivíduos com ≥60 anos de idade apresentavam uma menor prevalência de HSDC 

quando comparado com indivíduos entre 35 – 49 anos (Costa et al. 25  2014). 

Pacientes com periodontite possuem uma maior prevalência de HSDC, por 

presentar exposição mais extensa da raiz como resultado da destruição dos tecidos 

periodontais (Fischer et al. 26  1992; Bernhardt et al. 27  2006). 

2.2.  Mecanismo de ação da hipersensibilidade dentinária 

A macroestrutura da dentina é conformada por unidades de túbulos, 

circundados por dentina peritubular que é um tecido hipercalcificado e a dentina 

intertubular. No interior dos túbulos encontram-se os prolongamentos dos 

odontoblastos, bem como, o fluido dentinário (Matthews e Vongsavan 28  1994; 

Holland 29  1994). O diâmetro, a permeabilidade, e o número de túbulos abertos são 

fatores relacionados com dentes afetados por HSDC, sendo que estes possuem 

maior número de túbulos por área, e diâmetro do túbulo pode ser até duas vezes 

maior (Brannstrom 6  1966; Absi et al. 30  1987; Yoshiyama et al. 31  1990; Cuenin et 

al. 32  1991; Carda e Peydro 33  2006).  

Existem diferentes teorias que explicam  o mecanismo da HSDC (Brannstrom 

e Astrom 5  1972; Pashley 34  1990). e a maioria delas estão intimamente 

relacionados à anatomia e histologia do complexo dentina-polpa (Chung et al. 35  

2013; Awawdeh et al. 36  2002). (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Mecanismos da dor na hipersensibilidade dentinária. A). Teoria neural: sugere a existência 
de terminações sensoriais na dentina, elas se originam no plexo de Rashkow  chegando até o túbulo 
dentinário e são diretamente ativadas por estímulos externos. B). Teoria hidrodinâmica: a 
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movimentação do fluido dentinário dentro do túbulo estimula os mecanoreceptores na periferia da 
polpa o que leva a um sinal neuronal. C). Teoria da Transdução Odontoblastica: a célula 
odontoblastica tem a função de mediador nas mudanças do potencial de membrana através de uma 
união sináptica com os nervos pulpares, atuam como receptores da dor. Adaptado de (Chung et al.35 
2013).   

2.3.  Diagnostico clinico 

É fundamental em qualquer tratamento clínico determinar o diagnóstico 

adequado e abordagem dos fatores predisponentes da doença. É necessário 

realizar um diagnóstico diferencial considerando outras condições clínicas que 

podem apresentar sintomas similares aos da HSDC, por exemplo: pós-operatório de 

restaurações, fraturas dentárias, sensibilidade após clareamento dental, 

restaurações fraturadas, cárie dentária e pulpite (Holland et al. 14  1997; Bernhardt et 

al. 27  2006; Brannstrom 37  1986; Tsumura et al. 38  2013; Nair 39  1995). Estas são 

algumas patologias que devem ser descartadas antes de emitir o diagnostico de 

HSDC. É importante perguntar ao paciente o tipo de alimentos predominantes na 

sua dieta, assim como informações sobre as práticas de higiene bucal por exemplo: 

o número de vezes que escova os dentes, tipo de escova e o tipo de dentifrício 

A natureza da dor, avaliação clínica, exame radiográfico, e a utilização de 

testes de diagnóstico, tais como percussão, palpação e teste de sensibilidade pulpar 

irá auxiliar na confirmação do diagnóstico de HSDC. 

2.4.  Tratamento 

A terapia dirigida tem o objetivo de interferir, seja transitória ou 

permanentemente, com o mecanismo de HSDC.  O consumo de alimentos e líquidos 

ácidos devem ser regulados, por exemplo o consumo frequente de  refrigerantes que 

além de seu alto teor de açúcar, contém também ácido fosfórico numa concentração 

de 1%(West 12  2008; West et al. 21  2001). Também devem ser considerados fatores 

que contribuem para a recessão gengival, como  há pratica de hábitos nocivos que 

podem gerar trauma constante na gengiva, e a presença de irritantes locais como  

joias na língua e lábios.  

Na atualidade há 2 grandes estratégias no controle da HSDC: (1) Bloquear ou 

diminuir a transmissão neural, e (2) ocluir fisicamente o túbulo. Esta segunda 

estratégia é representativa de um amplo número de modalidades de tratamento, que 

vão desde a utilização de íons / sais / proteínas para a obliteração dos túbulos, à 
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aplicação de materiais restauradores ("selantes de dentina"), cirurgias periodontais, 

e mais recentemente, o uso de lasers (Orchardson e Gillam 15  2006). 

Para compreender melhor como funcionam os diferentes tipos de tratamentos 

para a HSDC, serão descritos. 

2.4.1. Nitrato de Potássio  

O nitrato de potássio é o agente terapêutico mais usado como tratamento de 

“des-sensibilização” das fibras nervosas. Encontra-se presente como agente ativo na 

maioria dos dentifrícios dessensibilizantes e também em uma grande variedade de 

géis de uso caseiro e profissional (Orchardson e Gillam 40 ; Silverman et al. 41  1996). 

O mecanismo de ação do nitrato de potássio está provavelmente relacionado com a 

sua capacidade de aumentar a concentração extracelular de íons de potássio, 

produzindo consequentemente a despolarização do nervo e impedindo sua re-

polarização (Arrais et al. 42  2004). Em geral, os pacientes relatam resultados 

favoráveis no uso de nitrato de potássio no tratamento da HSDC. 

2.4.2. Sais de Estrôncio  

As sais de estrôncio precipitam compostos de metais insolúveis na superfície 

do dente ocluindo assim, parcial o totalmente os túbulos dentinários abertos. Na 

literatura se encontram diferentes explicações para o efeito dessensibilizante das 

sais de estrôncio. Uma delas suporta a teoria que tem um efeito de despolarização 

da fibra. Igual que o nitrato de potássio os sais de estrôncio tem sido incorporadas 

nos dentifrícios como agente ativo dessensibilizante (West et al. 43  1997; Pinto et al. 
44  2010). Em diversos estudos clínicos tem sido reportado pelos pacientes uma 

melhoria na sintomatologia relaciona à HSDC após uso de dentifrícios contendo 

estrôncio. 

2.4.3. Flúor 

Os produtos fluoretados, como por exemplo o fluoreto de sódio e o fluoreto 

estanhoso, tem mostrado efeitos positivos na oclusão dos túbulos dentinários, 

gerando um alivio clínico da sensibilidade dental.  A aplicação tópica do flúor produz 

uma barreira pela união como íons de cálcio, formando CaF2 na superfície dentinária 

e reduzindo o diâmetro dos túbulos (Miller et al. 45  1994). O flúor de sódio disponível 

em gel em uma concentração de 1,23%, é usado como tratamento em pacientes que 



! ! ! !

!

23!

reportam sensibilidade dentinária após procedimentos odontológicos como o 

clareamento dental (Ritter et al. 46  2006) . 

2.4.4. Oxalatos 

  Os oxalatos são usados como tratamento da HSDC, potencializando sua 

capacidade de formar precipitados dentro dos túbulos dentinários, 

consequentemente bloqueando o fluido dentinário (Cunha-Cruz et al. 47  2011). Os 

oxalatos possuem o benefício adicional de ter uma baixa solubilidade relativa no 

meio ácido, tornando-o resistente a dissolução durante o tratamento.(Arrais et al. 42  

2004) 

2.4.5. Glutaraldeído  

Um produto com que combina uma solução aquosa de 5% de glutaraldeído e 

35% de metacrilato de hidroxietila (Gluma Desensitizer; Heraeus, Alemanha) tem 

sido descrito como um agente dessensibilizante eficaz  e cujo efeito pode se 

observar por cerca de 7 a 9 meses.(Schupbach et al. 48  1997; Duran e Sengun 49  

2004) 

2.4.6. Resinas e adesivos 

O motivo para a utilização de resinas e adesivos como tratamento para HSDC 

é para selar os túbulos dentinários e, assim, evitar a transmissão de estímulos 

hidrodinâmicos para o complexo do tecido pulpar, diminuído a sensação de dor. O 

depósito de um revestimento fino usando materiais como resinas e adesivos 

dentinários, gera uma “smear layer” artificial que oclui os túbulos (Duran e Sengun 49  

2004; Chambrone et al. 50  2010). 

2.4.7. Arginina 

A arginina é um aminoácido com carga positiva em pH fisiológico; o 

bicarbonato funciona como um tampão do pH; e carbonato de cálcio, funciona como 

uma fonte de cálcio (Petrou et al. 51  2009; Ayad et al. 52  2009). O efeito das 

formulações de carbonato de cálcio-arginina na abordagem HSDC foram analisadas 

através de microscopia cónfocal de varredura laser, microscopia eletrônica de 

varredura e de força atômica, avaliando a oclusão do  túbulo dentinário (Olley et al. 
53  2012). 
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2.4.8. Laser 

Dispositivos de baixa potência, como o laser de He-Ne ou do laser tipo diodo, 

têm sido estudados como tratamento potencial para a HSDC (Kimura et al. 54  2000). 

Publicações sobre o laser aplicado como tratamento da hipersensibilidade dentinária 

usando baixa energia relatam uma eficácia de 5% a 100% na redução da dor 

(Wakabayashi et al. 55  1993). O mecanismo envolvido no tratamento com laser da 

hipersensibilidade dentinária, continua sem ser completamente esclarecido (Zhang 

et al. 56  1998). Alguns experimentos sugerem que lasers baixa-potência do tipo 

diodo podem atuar diminuindo a transmissão nervosa o que produz um efeito 

analgésico controlado (Whitters et al. 57  1995; Lan e Liu 58  1996).  

2.4.9. Cirurgia Periodontal 

Cirurgias muco-gengivais com o intuito de recobrir a raiz e assim minimizar as 

áreas de dentina exposta têm oferecido bons resultados com respeito a 

porcentagem de recobrimento radicular mas nem sempre isso garante um alívio da 

sintomatologia do paciente, no entanto, os autores reportam que a previsibilidade do 

procedimento pode ser questionada e é necessário realizar mais estudos clínicos 

.(Giassin et al. 59  2015; Fernandes-Dias et al. 60  2015) 

2.5.  Biovidro 

A utilização de biovidros tem-se mostrado como uma alternativa para a 

oclusão de túbulos dentinários e remineralização da dentina que se apresenta 

hipersensível (Curtis et al. 61  2010; Lee et al. 62  2005). Alguns estudos indicam 

também que os biovidros apresentam propriedades antimicrobianas. Devido à 

natureza alcalina das reações químicas que ocorrem com o biomaterial, esta 

propriedade pode ser de interesse para o uso odontológico e seu efeito no controle 

da microbiota patológica local (Stoor et al. 63  1998; Allan et al. 64  2001; Prabhakar e 

Kumar 65  2010). 

A maioria dos biovidros atualmente utilizados baseiam-se no formulação 

original do “bioglass” (SiO2-P2O5.CaO-Na2O). Neste a sílica; o principal componente 

sofre dissolução, contribuindo à nucleação e precipitação dos íons de cálcio e 

fosfato formando hidroxiapatita e liberando os componentes iônicos (Jones 66  2013; 

Peitl et al. 67  2012; Cormack e Tilocca 68  2012).  
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2.5.1. História 

O primeiro biovidro foi formulado por Larry Hench na Universidade da Florida 

em 1969. Nesta época os únicos materiais de implante disponíveis eram metais e 

polímeros que eram bioinertes, ou seja, eles desenvolviam uma encapsulação 

fibrosa após a implantação, ao invés de formar uma interface estável ou se ligar ao 

tecido ósseo. Hench utilizou o diagrama Na2O-CaO-SiO2 para desenvolver as três 

primeiras composições  de biovidro (Hench e Paschall 16  1974). (Figura 2). 

!
!
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama ternario utilizado por Larry Hench, no desenvolvimiento do Biovidro 45S5®. 
Adaptado de (Hench andPaschall16 1974). 

2.5.2. Aplicações Clinicas 

Considera-se um material bioativo aquele que provoca uma resposta biológica 

na interface entre o enxerto e o tecido ósseo, que resulta na ligação entre ambos. As 

vitrocerâmicas e vidros bioativos têm a característica de formar uma camada 

biológica que se liga ao osso (Kokubo et al. 17  2003). Os testes in vitro mostraram 

que a composição do Bioglass 45S5® desenvolveu uma camada de 

hidroxicarbonato de apatita (HCA) no meio que simula o fluido corpóreo, esta 

formação rápida de HCA in vitro foi equivalente para os cristais de HCA in vivo já 

observados previamente por microscopia eletrônica (Groh et al. 69  2014; Bassett et 

al. 70  2014).  Devido as suas características bioativas, este biomaterial pode ter 

outras aplicações além dos implantes ósseos, como poderia ser sua ligação aos 

elementos minerais presentes no substrato dentinário. 

O Biosilicato® é um sistema de vitrocerâmicas cristalizadas de Na2O-CaO-

SiO2-P2O5, com adições de Li2O e K2O. Com a utilização de diferentes tratamentos 

térmicos o Biosilicato® pode presentar 1 ou 2 fases cristalinas (Peitl et al. 67  2012). 

A!–!Ligação!óssea!
B!–!Sem!ligação!com!os!tecidos!(baixa!reatividade)!
C!–!Sem!ligação!com!os!tecidos!(alta!reatividade)!
D!–!Sem!ligação!com!os!tecidos,!sem!formação!de!vidro!
E!–!Composição!do!Bioglass®!45S5!
S!L!Ligação!de!tecidos!moles!

SiO2!

Na2
O!6%!

P2O5!

CaO!
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As partículas deste material em contato com a superfície dentinária, reage 

rapidamente com o substrato dentinário inter-tubular e intra-tubular produzindo uma 

oclusão dos túbulos dentinários eliminando assim a sintomatologia da HSDC 

(Tirapelli et al. 71  2010). 

Um estudo clínico comparativo avaliou o Biosilicato® em partículas de 1-20 

µm como tratamento da HSDC e mostrou que o mesmo foi mais eficiente no 

tratamento da HSDC quando comparado aos controles, apresentando o efeito mas 

rápido na redução da sensibilidade (Renno et al. 72  2013). 
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3. PROPOSIÇÃO 
 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste estudo foi caracterizar e avaliar o biovidro experimental de 

formula 2Na2O.1CaO.3SiO2 com 6% em peso de P2O5  em sua forma isolada e 

associado ao K2O (oxido de sódio) e ao SrO (oxido de estrôncio) como tratamento 

da hipersensibilidade dentinária cervical baseado na capacidade de diminuir a 

permeabilidade dentinária in vitro. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1.  Caracterizar o biovidro experimental em suas diferentes composições 

(2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 ; 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-K2O ;  
2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-SrO). 

3.2.2. Avaliar a citotoxicidade em cultura celular dos biovidros experimentais; avaliar 

as propriedades antimicrobianas dos biovidros experimentais. 

3.2.4. Avaliar in vitro a capacidade de oclusão dos túbulos dentinários. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

   

O biovidro de formula 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 e suas diferentes 

formulações 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-K2O ;  2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-SrO, 

usados neste estudo foram desenvolvidos em parceria com o Programa de Pós-

graduação em Ciências: área de concentração Física da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa e foram produzidos no Laboratório de Materiais Vítreos (LAMAV) da 

Universidade Federal de São Carlos.!

 

4.1. SÍNTESE DOS BIOVIDROS 

Os biovidros de formula 2Na2O.1CaO.3SiO2 com 6% em peso de P2O5, 

2Na2O.1CaO.3SiO2 com 6% em peso de P2O5 e 5% em peso de K2O e 

2Na2O.1CaO.3SiO2 com 6% em peso de P2O5 e 5% em peso de SrO, foram 

produzidos pelo método da fusão. As micro partículas de biovidro foram preparadas 

pelo método de moagem. 

Para obter os vidros foram utilizados os seguintes pós-precursores: carbonato 

de cálcio (CaCO3) da marca Synth com teor de pureza de 99,0%, carbonato de 

sódio (Na2CO3) da marca Synth com teor de pureza de 99,50%, sílica (SiO2) da 

marca Zetasil 3, pentóxido de fósforo (P2O5) e foi adicionado 2,3 gr de oxido de 

estrôncio (SrO) e 0.89 gr carbonato de potássio (K2CO3). Os pós de carbonato foram 

secos em estufa a 100°C por 8 horas. Em seguida foram levados ao forno em 

cadinhos de platina a temperatura de fusão de 1400°C por três horas, na sequência 

foram vertidos e resfriados pela técnica de “splash cooling” e em seguida recozidos 

por duas horas à 455°C. Para alívio de tensões residuais foram resfriadas a uma 

taxa de 2°C por minuto. Os vidros foram moídos em moinho de alta energia. A 

distribuição do tamanho das partículas do biovidro são descritas na figura 3. 
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Figura 3. Gráficos da distribuição do tamanho das partículas. (A) Biovidro experimental  
2Na2O.1CaO.3SiO2 – 6% P2O5 tamanho de partícula entre 2 µm - 21µm; (B) Biovidro 
2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 + SrO foi 3 µm – 25 µm; (C) Biovidro  2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 
+ K2CO3 foi 1,5 µm – 20 µm, devido ao tamanho da partícula foram classificados dentro da escala 
micrométrica. 

A!

B!
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4.2  CARACTERIZAÇÃO DO BIOVIDRO. 

 

Neste estudo foram usados 3 tipos diferentes de biovidros experimentais em 

micropartículas: 2Na2O.1CaO.3SiO2 – 6% P2O5 (Bv1), 2Na2O.1CaO.3SiO2- 

6%P2O5 + SrO (Bv2), 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 + K2O (Bv3), e dois biovidros 

comerciais que foram usados como controles o Biovidro 45S5 ® (Bv4) e o 

Biosilicato® (Bv5) em micropartículas obtidos pelo método Sol-gel. 

Foi realizada a caraterização dos diferentes materiais na microscopia 

eletrônica de varredura por efeito de campo (FEG); espectrometria de energia 

dispersiva (EDS); espectroscopia micro-Raman, difração de raio x (DRX), 

espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR,). 

 

4.2.1. Microscopia Eletrônica de Varredura por Efeito de Campo (FEG) 

As micropartículas de biovidro foram avaliadas no microscópico eletrônico de 

varredura por efeito de campo (FEG)  modelo MIRA3 LM (TESCAN Inc., 

Warrandale, PA, EUA) com o objetivo de verificar sua morfologia (Figura 4). 

Previamente, diluiu-se em um microtubo tipo Eppendorf 3810X (Eppendorf do Brasil, 

São Paulo), 3 mg de micropartículas em 2 mL de água destilada. Em seguida para a 

dispersão das partículas, esta solução foi submetida a um agitador vortex (Biomixer 

QL- 901, Taboão da Serra, São Paulo) por 5 minutos. Após este procedimento, foi 

retirado 5 µL da solução e colocada sobre um porta amostra metálico e levada à 

estufa a 50ºC por 12 horas.  

As amostras foram metalizadas com liga de ouro/paládio (SC7620 Mini 

Sputter Coater, Qourum Tecnologies, East Sussex, UK). As fotomicrográfias foram 

obtidas após a visualização das amostras, empregando voltagens de aceleração de 

10 ou 15 kV. As fotomicrográfias obtidas pelo FEG foram analisadas pelo software 

MiraTC. 
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Figura 4. Microscópico eletrônico de varredura por efeito de campo (FEG)  modelo MIRA3 LM 
(TESCAN), utilizado neste estudo. Equipamento do Laboratório multiusuário  C-Labmu, UEPG. 

 

4.2.2. Espectroscopia Micro-Raman 

O efeito Raman baseia-se na vibração das ligações dos átomos da molécula. 

Quando o feixe laser incide a amostra a radiação pode ser espalhada o absorvida e 

esse espalhamento pode ser elástico ou inelástico. 

A análise das partículas de biovidro por meio da espectroscopia micro-Raman 

foi realizada com o objetivo de verificar as características físicas relacionadas à fase 

cristalina. Os espectros Raman foram coletados à temperatura ambiente utilizando 

um espectrômetro FT-Raman modelo Senterra Detector DU420A-OE-152 com 

microscopia ótica acoplada (Bruker Optics GMBH Co., Ettilingen, Germany),  no qual 

é empregado uma linha de LASER de neodímio: ítrio-alumínio-granada (Nd: YAG) a 

532 nm e 20 mW como fonte de excitação (Figura 5). As análises foram realizadas 

de acordo com os seguintes parâmetros experimentais: detector CCD resfriado com 

N2 a -65ºC; resolução espectral de 3-5 cm-1, potência sobre a amostra de 2 mW; 

intervalo de varredura de 4000-200 cm-1; tempo de acumulação de 30 s e número de 

varreduras de 4. Objetiva de 50x com abertura de 50/1000 é usada para a 

visualização das amostras! e determinação do local exato das varreduras. 
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Figura 5. Espectrômetro micro Raman, utilizado neste estudo. Equipamento do Laboratório 
multiusuário  C-Labmu, UEPG.   
!

4.2.3. Difração de Raio X (DRX) 

Esta análise estuda o(s) ângulo(s) resultante(s) após o raios X entram em 

contato com a amostra. A medida do(s) ângulo(s) de difração do(s) raio(s) 

emergente(s) podem mostrar a distância dos átomos no cristal e, 

consequentemente, a estrutura cristalina (Figura 6).! O ângulo de dispersão da 

radiação é único para cada forma de cristal o que gera picos indicativos das 

características físicas do biomaterial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Esquema da organização dos átomos em um material cristalino (A) onde os átomos tem 
uma orientação mas organizada, contrario ao observado em um material como o vidro onde os 
átomos não tem uma estrutura organizada e se observa mais amorfo (B). 
 

As micropartículas de biovidro foram examinadas em difratômetro de raios X 

Shimadzu XRD-6000 (Shimadzu Co., Kyoto, Japão), scan de 2º.min-1, 2θ de 5º a 

80º, radiação Kα de cobre (λ= 1.5418Å), corrente de 40 mA e voltagem 40 kV. Esta 

análise foi feita com o intuito de caracterizar as partículas quanto a sua 

cristalinidade.  

Vidro!Cristalina!



! ! ! !

!

33!

4.2.4. Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

A espectrofotometria na região do infravermelho é uma análise que produz 

movimentos rotacionais e vibracionais nas moléculas com um determinado momento 

dipolo, o que permite a identificação precisa das ligações e é uma excelente 

ferramenta para a identificação de estruturas moleculares. 

Cada tipo de ligação absorve a radiação infravermelha em uma frequência 

diferente, permitindo-lhe determinar os tipos de grupos funcionais presentes na 

molécula em estudo. O espectrofotômetro infravermelho trabalha no infravermelho 

médio e fazer uma varredura entre 4000 cm-1 a 400 cm-1. As bandas representam 

áreas onde as ligações da molécula absorvem a radiação infravermelha. Nesta faixa 

a transmitância é pequena e a absorbância é grande 

A identificação dos grupos funcionais característicos das micropartículas de 

biovidro foram realizadas utilizando a espectroscopia na região do infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR), a partir das bandas de absorção das amostras 

do pó de biovidro. Esta técnica foi realizada empregando 4 mg de cada amostra e 

196 mg de KBr, grau espectroscópico (2% m/m), no equipamento IR Prestige-21 

(Shimadzu Co., Kyoto, Japão), 32 scans.min-1, resolução de 4 cm-1. 

4.2.5. Espectrometria de energia dispersiva de raio X (EDS) 

A análise por EDS foi realizada para determinar a composição das  

micropartículas de biovidro, medindo a porcentagem dos diferentes compostos 

presente nas micropartículas do biovidro em pó, e para determinar se existe mistura 

com outros elementos. Para efetuar a microanálise composicional foi utilizado EDS  

(Oxford Instruments, Tubney Woods, Abingdon. UK ) acoplado no microscópico 

eletrônico de varredura por efeito de campo (FEG) modelo MIRA3 LM (TESCAN 

Inc., Warrandale, PA, EUA). As análises foram realizadas no mesmo momento que 

se realizaram as microfotografias usando as mesmas amostras devido à vantagem 

de poder realizar os dois testes no mesmo aparelho 

4.3.  TESTES BIOLÓGICOS IN-VITRO DO BIOVIDRO.  

A fase 2 deste trabalho consistiu na avaliação das propriedades e 

comportamento do material em contato com as células e com a bactérias, visando 
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determinar se o material teria um efeito citotóxico em cultura de células e se 

presenta propriedades antimicrobianas em contato com os microrganismos. 

4.3.1. Avaliação in-vitro da citotoxicidade em cultura celular 

Os testes em cultura de célula são amplamente usados como primeira opção 

na avaliação de novos matérias que serão usados na área da saúde com o intuito de 

prever se eles serão ou não aptos para seu uso em humanos e conhecer se existe 

algum risco.  

A linhagem celular que foi usada na realização deste estudo, são do tipo 

Fibroblastos provenientes de Hamster da linhagem 3T3 (Figura 7). Foram 

gentilmente fornecidas pelo Laboratório de Histopatológia e Cultura Celular do 

Programa de Odontologia, Universidade Estadual de Ponta Grossa, as células 

encontram-se congeladas no freezer a -80oC.  

As células foram descongeladas no banho-maria a uma temperatura de 37°C, 

seguido o protocolo, após descongelamento as células foram cultivadas em garrafas 

de cultura celular e permaneceram em meio de cultivo DMEM com 10% de SFB 

(meio completo).  As garrafas foram incubadas em estufa a 37°C, umidificada com 

5% CO2. As trocas de meio de cultura foram realizadas a cada 48 horas com 

monitoramento diário dos cultivos celulares em microscópio eletrônico invertido. De 

acordo com a confluência da monocamada celular observada no microscópio 

invertido, foram realizados os subcultivos (passagens).  

 

 

 

 

 

        

 

 

Figura 7.   Fotografias de fibroblastos  linhagem 3T3 por meio de  microscópio óptico (Axiovert 40 
CFL, Carl Axis) com magnificação de 40x (A) 100 x (B). Fonte a autora.!

A B 
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Fibroblastos 3T3 mantidos em estufa a 5% de CO2 e a 37ºC, os quais foram 

desaderidos da garrafa por meio da adição de tripsina com EDTA a 0,05 %. Após 5 

min em estufa, foi adicionado o volume de 3 mL de meio de cultura DMEM 

suplementado com 10 % de soro fetal bovino (SFB), e em seguida centrifugado a 

1.200 rpm por 10 min com o objetivo de precipitar as células. Se realizou a 

contagem celular em uma câmara hemocitométrica tipo Neubauer (Boeco, 

Hamb’urg, Alemanha), onde as células viáveis foram contadas com a utilização de 

um microscópio óptico (Carl Zeiss, modelo Axiovert 40 CFL, Carl Zeiss do Brasil, 

São Paulo, SP) com aumento de 25x. As células foram plaqueadas na densidade de 

1x104 céls/poço, após 24 h do seu plaqueamento foi realizado o tratamento com o 

extrato dos biovidros (Figura 8). 

 

Figura 8.  A). Os biovidros foram colocados em tubos falcon de 10 mL nas diferentes concentrações 
(100, 10, 1 mg / mL) em contato com o meio de cultura para obtenção do extrato nos diferentes 
tempos de avalição (imediato, 7 dias e 15 dias). B). O extrato do biovidro foi adicionado nas placas de 
96 poços contendo as células. 

 

Para o preparo do extrato dos biovidros, todos os pós foram esterilizado em 

estufa seca na temperatura de 100ºC durante 2 horas, devido a que a temperatura 

de fusão dos materiais esta acima de 1000ºC, não houve riscos de alterar suas 

propriedades durante o processo de esterilização. Em seguida os pós foram 

pesados em micro balança e colocados em contato com o meio de cultura celular a 

1% de SBF, nas concentrações 100, 10 e 1 mg/mL, foi utilizado o extrato nos 

tempos: imediato, 7 dias e 15 dias. 

A viabilidade celular foi analisada quantitativamente por meio da análise 

colorimétrica MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio, para medir a 

atividade da redutase mitocondrial em células vivas. Nesta técnica, após 24h e 48 h 

A B 
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do tratamento, o MTT a 0,5 mg/mL é incorporado à cultura com o meio a 1 % de 

SFB por 3 a 4 h. Baseando na clivagem do sal amarelo tetrazólio (membrana 

permeável) para cristais de formazan azuis/púrpura por células metabolicamente 

ativas.  

Em seguida, a solução de MTT foi retirada e acrescentado álcool absoluto e a 

análise da atividade mitocondrial foi feita em espectrofotômetro (Biotek EL 800, 

Biotek, Winooski, VT, EUA) a 570 nm.  Se os valores de absorbância são mais 

baixos que o controle, há uma redução na proliferação celular. Pelo contrário se os 

valores de absorbância são maiores há um aumento na proliferação celular. Todos 

os testes foram realizados em triplicata.  

4.3.2. Avaliação in-vitro das propriedades antimicrobianas do biovidro em 

micropartículas 

Foram realizados os seguintes testes microbiológicos: teste de difusão em 

ágar (A); determinação da concentração inibitória mínima (B), determinação da 

concentração bactericida mínima (C), com o intuito de conhecer e avaliar se  o 

biovidro experimental em suas diferentes composições têm um efeito antimicrobiano, 

o qual é de muita importância clínica, devido que na cavidade bucal  há presença de 

bactérias que participam na formação do biofilme dental e também no 

desenvolvimento da doença periodontal. 

A. Teste de Difusão em Ágar  

O meio de cultura ágar Mueller-Hinton (Difco) foi preparado da seguinte 

maneira: 21 g  em 1000 mL de água destilada, o meio foi esterilizado em autoclave a 

120°C e 1T (atmosfera de pressão) durante 20 minutos. Após o resfriamento por 

aproximadamente 50°C, foram distribuídos 25 mL em placas de Petri de 1 x 10 cm. 

As amostras dos patógenos Staphylococcus aureus ATCC® 25923, 

Escherichia coli ATCC® 25922, Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 foram 

cultivadas em ágar Mueller-Hinton e incubadas a temperatura de 35°C, durante 24 

horas. A suspensão inicial do inóculo foi preparada em solução fisiológica 

(previamente esterilizada), e assim obter uma turvação equivalente a 0,5 da escala 

de McFarland (1,5x108 UFC/mL). Após o esfriamento do meio nas placas de petri, o 

inóculo preparado anteriormente foi semeado com swab em três direções. Em 

seguida, foram realizadas perfurações de 5 mm de diâmetro deixando um espaço 
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para aplicação de 10 mg dos biovidros em micropartícula. As placas foram 

incubadas em estufa bacteriológica a 35ºC/24 horas. Posteriormente foi adicionado 

sobre a placa 8mL de ágar-ágar com 0,1% de  TTC (Cloreto de 2,3,5  

Trifeniltretrazolio P.A./ VETEC®). Foi levado a estufa microbiológica a 35ºC por 1 

hora e na sequência os halos de inibição foram determinados em milímetros (mm). 

(Figura 9). 

 
Figura 9. Avaliação do efeito antimicrobiano no teste de difusão em agar  pela formação do halo de 
inibição com adição do corante TTC Cloreto. A). Grupo controle (Periogard, clorhexidina  0,12%); B). 
Grupo experimental (Biovidro). 

 

B. Determinação da Concentração Inibitória Mínima 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi realizada pelo 

método da microdiluição em caldo (ANVISA, 2004), adaptado. Os microrganismos 

testados foram utilizados na concentração de 0,5 da escala de McFarland, diluído 

1:10 e aplicado 10 µL na cavidade da placa, de tal forma que a concentração final do 

inoculo ficou entre 1x105 e 1x104 UFC/mL.  

Inicialmente preparou-se uma suspensão de 10mg /mL em caldo Mueller-

Hinton de cada biovidro, em seguida foram diluídos no mesmo meio de tal forma que 

tivessem as concentrações finais de 10, 5, 2.5, 1.25, 0.6 mg. No preparo da 

microplaca foram adicionados 200 µL de cada diluição e 10 µL do inoculo. Após 24 

horas de incubação a 35ºC adicionou-se 50 µL de solução 0,1% TTC. O crescimento 

A! B!
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bacteriano foi determinado através da ausência ou presença da cor vermelha, e a 

CIM foi determinada na menor diluição que não ficou corada em vermelho.   

C. Determinação da Concentração Bactericida Mínima 

A determinação da concentração bactericida mínima (CBM) foi realizada 

transferindo 1 µL com alça calibrada de cada poço da microplaca nas concentrações 

de 10 e 5 mg/mL para uma placa de ágar Mueller-Hinton 1,5 x 15 cm (Fig. 10). As 

placas foram incubadas em estufa a 35°C/ 24 h. A CBM foi determinada pela 

inibição de 99% do crescimento do inoculo.  

 

 

Figura 10. Processo de semeado de 1 alíquota de cada amostra nas concentrações de 10 e 5 mg/mL 
sobre uma placa com meio ágar Mueller-Hinton (A). Avalição do crescimento bacteriano  após 24 h 
(B). 

 

4.4.      AVALIAÇÃO IN-VITRO DA CAPACIDADE DE OCLUSÃO DOS TÚBULOS 
DENTINÁRIOS. 

As amostras foram preparadas a partir de 84 dentes bovinos, sendo estes 

escolhidos devido à semelhanças com os dentes humanos, em relação às 

propriedades físico-químicas. 

4.4.1. Obtenção e preparo das amostras 

Os dentes foram demarcados no limite amelo-cementário com o uso de uma 

caneta e em seguida, utilizarão uma ponta diamantada esférica 1015 (KG Sorensen, 

Cotia, São Paulo, Brasil) em alta rotação, sob refrigeração ar-água, foi feito um sulco 

no limite amelo-cementário. Foi considerada as angulações da superfície vestibular 

B!A!
!
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e tendo como parâmetro de profundidade, metade da espessura da ponta 

diamantada. Após realização deste primeiro sulco de orientação, mediu-se 4 mm em 

direção apical a partir do primeiro sulco e realizou-se um segundo sulco de 

orientação com os mesmos parâmetros do primeiro. Em seguida os sulcos foram 

unidos, usando-se uma ponta diamantada tronco cônica 4370 (KG Sorensen, Cotia, 

São Paulo, Brasil) promovendo o desgaste do cemento e de pequena quantidade de 

dentina radicular, gerando um preparo cavitário tipo classe V o que simula uma 

lesão cervical não cariosa. 

Após o desgaste na região cervical, os dentes foram seccionados no limite 

amelo-cementário, separando-se coroa e raiz, usando um disco diamantado flexível 

7020, dupla face (KG Sorensen, Cotia, São Paulo, Brasil). As raízes foram 

seccionadas transversalmente a 2 mm abaixo do sulco apical realizado 

anteriormente, o remanescente dentário será seccionado no centro do conduto 

radicular,  deste modo, se obteve amostras de formato quadrangular com 

espessuras variadas (Figura 11). Após este procedimento, as amostras foram 

planificadas na superfície vestibular, usando-se lixas de carbureto de silício nas 

granulações de 600, 800, 1000 1200, 1500. Este procedimento foi realizado na 

lixadeira Politriz Manual Arnopol-E (Arotec S/A Indústria e Comércio, Cotia, São 

Paulo, Brasil) e sob refrigeração com água corrente. Cada amostra foi polida por 1 

minuto em cada lixa utilizada, mantendo-se o mesmo sentido de desgaste. 

Estes procedimentos foram realizados com o objetivo de padronizar as 

superfícies dentinárias que foram posteriormente submetidas à verificação do 

potencial de oclusão dos túbulos dentinários pelo materiais a serem testados. 

Após a conclusão desta etapa, as superfícies internas das amostras foram 

lixadas com o objetivo de padronizá-las em espessura de 1,0 mm, sendo confirmada 

com o uso de paquímetro digital Absolute Mitutoyo 500-171-20B (Mitutoyo, 

Kawasaki, Japão). Para esta etapa foram utilizadas lixas de carbureto de silício nas 

granulações 600, 800 e 1000, em seguida foram colocadas em uma cuba 

ultrassônica (Cristófoli, Campo Mourão, PR-Brasil) por 5 minutos sem aquecimento 

com o intuito de remover a lama dentinária formada em consequência da 

planificação (figura 12). Todas as amostras obtidas foram armazenadas em uma 

caixa plástica contendo soro fisiológico até o momento do uso. 
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Figura 11.  Sequência fotográfica da confecção das amostras de dentina bovina para realização do 
teste de permeabilidade dentinária. A). Delimitação do corte : na junção cemento - esmalte e 5 mm 
abaixo JCE. B). A seta indica o segundo corte com broca redonda. C).Segundo corte abaixo da JCE. 
D). Separação coroa – raiz, com disco flexível dupla face. E). Remoção da polpa remanente com 
ajuda de uma lima endodôntica. F). Separação porção vestibular da lingual.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Processo de desgaste manual de cada uma das amostras sob refrigeração constante. (A). 
Paquímetro usado para corroborar a espessura e o tamanho de cada amostra. 
 

4.4.2. Permeabilidade dentinária 

A permeabilidade das amostras de dentina foi mensurada pela filtração de 

água destilada através da dentina e expressa em termos de condutividade hidráulica 

A! B! C!
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usando o método sugerido por Pashley e Galloway (1985). Este teste foi realizado 

usando o aparelho para medição da permeabilidade dentinária e para simulação da 

pressão intrapulpar, sistema de medição digital (resolução 0,01 mm). Pressão de 

trabalho de 0,2 a 15 PSI,  modelo TTHD-03 (Odeme Biotechnology, Joaçaba, Santa 

Catarina, Brasil. 

As amostras foram seus próprios controles, sendo que a filtração da água 

destilada foi medida antes e após a utilização dos diferentes materiais a serem 

avaliados. A permeabilidade dentinária é dada por meio da medição do 

deslocamento de uma bolha de ar por um tubo capilar de vidro com comprimento (75 

mm) e calibre (1,1 mm) padronizados. Neste tubo há sempre 75 µL de água 

destilada. Para este teste foi adotado um parâmetro de 1 minuto para avaliar o 

deslocamento da bolha de ar e foi utilizada uma pressão constante de trabalho de 10 

PSI (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. A). Maquina de permeabilidade TTHD-03 (Odeme Biotechnology), utilizada neste trabalho. 
B). Desenho do funcionamento do aparelho, baseado na avaliação do deslocamento da bolha de ar 
dentro do capilar. 

 

Foi realizada a avalição inicial da permeabilidade dentinária de cada amostra 

em triplicata, e a média foi considerada como a permeabilidade zero. Na sequência, 

em cada amostra foi aplicado EDTA a 24% por 5 minutos, com o intuito de abrir os 

túbulos dentinários e simular uma dentina afetada por HSDC (Figura 14). Em 

seguida as amostras foram colocadas em uma cuba ultrassônica por 8 minutos com 

aquecimento para remover completamente o EDTA. Após realizado esse passo foi  

avaliada novamente permeabilidade de cada amostra em triplicata e a média foi 

considerada como a permeabilidade máxima. Em seguida o excesso de água de 

cada amostra foi removido com aplicação de jato de ar livre de agua por 15 s a uma 

B!A!
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distancia de 10 cm. A continuação cada amostra recebeu o tratamento selecionado 

com um dos diferentes materiais: verniz à 5% de fluoreto de sódio (VF) e os 

diferentes biovidros anteriormente descritos Bv1, Bv2, Bv3, Bv4 e Bv5, sendo 

utilizado o verniz fluoretado como o veículo mais 10% do biovidro em peso , 

baseado nos resultados dos testes biológicos. As amostras foram divididas em dois 

grupos: grupo sem escovação e grupo com escovação. As amostras foram 

armazenadas em placas de 24 poços contendo 5 mL de saliva (composição da 

saliva artificial- tabela 1),  deixadas em estufa húmida a 36,5ºC durante 24 horas. Ao 

término desse período de tempo, foi avaliada a permeabilidade final nas mesmas 

condições das anteriores leituras e esse valor foi considerado como a 

permeabilidade final. 

 

 

 

Figura 14. A). Tamanho final das amostras (5mm); B). Aplicação de EDTA 24% na superfície externa 
das amostras; C). Cuba ultrassónica onde foram lavadas as amostras apos 5 min em contato com o 
EDTA. D). Imagem de microscopia eletrônica de varredura de dentina bovina sem tratamento, 

D E 
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observa-se as medidas do diâmetro dos túbulos entre 0,57 – 3,05 µm. E). Dentina bovina tratada com 
EDTA 24%, para simular a superfície dentinária de um dente com HSDC; observa-se o diâmetro dos 
túbulos dentinários entre 3,99 – 5,20 µm. (Fonte a autora) 

 
Quadro 1- Reagentes utilizados na preparação da saliva artificial. 

Reagente Fabricante/Lote (g.L-1) 
NaF, PA Synth, Diadema, Sao Paulo, Brasil/42953 0,0044 
MgCl2, P.A. Synth, Diadema, Sao Paulo, Brasil/112987 0,06 
CaCl2, P.A. Synth, Diadema, Sao Paulo, Brasil/10257 0,17 
KCl, P.A. Synth, Diadema, Sao Paulo, Brasil/23564 0,62 
NaH2PO4.H2O,P.A. Synth, Diadema, Sao Paulo, Brasil/105427 4,82 
Na2HPO4./H2O, 
P.A. 

Synth, Diadema, Sao Paulo, Brasil/93438 4,04 

H2O destilada   
Fonte (Reinke et al. 73  2011) 

Para obter os valores de condutividade hidráulica, foram utilizados dois 

cálculos, o primeiro é o Índice de filtração (Q) expresso em µL/minuto a partir da 

equação 5, em que: Vp= volume do capilar utilizado (75 µL); D= deslocamento da 

bolha no tubo capilar, valor que variou em cada amostra; L= comprimento do capilar 

utilizado (75 mm); T= tempo do ensaio (1 minuto). 

 

  

O segundo cálculo  é para obter a condutividade hidráulica da dentina (Lp) 

expresso em µL.cm2/min.cmH20, usando-se a equação 6, na qual: Q= índice de 

filtração (µL/min.); P= pressão hidrostática através da dentina; Asup= área de 

superfície dentinária exposta (0,05817 cm2). O valor da área da dentina exposta foi 

padrão e fornecido pelo fabricante do equipamento. 

 

 

A analise dos dados obtidos foi feita por meio do  Odeme Analysis, que é um 

software gratuito fornecido pela Odeme Biotechnology, (Joaçaba, Santa Catarina, 

Brasil). Com ele e possível realizar os cálculos necessários para se obter o índice de 

filtração e condutividade hidráulica das amostras. 

4.4.3. Escovação simulada 

Para realizar a escovação simulada foi utilizado o equipamento de escovação 
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simulada (ElQuip, São Carlos, São Paulo, Brasil)(Figura 15). As amostras foram 

colocadas em um tubo de PVC preenchido com resina acrílica para fixação das 

mesmas durante a escovação. Na sequência foram submetidas a 3.000 ciclos de 

escovação com carga de 400 gramas de força (gf) numa velocidade de 4,5 

ciclos/segundo, em seguida, as amostras foram giradas 90° e escovadas por mais 

3.000 ciclos, totalizando 6.000 ciclos de escovação, tempo total 22 minutos. Esta 

quantidade de ciclos foi determinada levando em consideração sua equivalência a 

aproximadamente 3 meses de escovação feita por um indivíduo.  

Foram utilizadas escovas dentais novas, de cerdas macias (Eco Essencial, 

Johnson & Johnson, São José dos Campos, SP, Brasil); acopladas nos braços 

metálicos do aparelho que realiza movimentos de vai e vêm, somente as cabeças 

das escovas dentais e 10 mm dos cabos foram inseridas nos braços da máquina o 

resto do cabo foi cortado permitindo padronizar o peso das escovas em 2 g.  

O dentifrício foi diluído em água destilada com auxílio de um agitador 

magnético sem aquecimento (Fisatom, São Paulo, SP-Brasil) de acordo com a 

especificação da ISO 14569-1 (International Organization for Standardization 1999) 

na proporção de 1:2 em peso, com o objetivo de reproduzir a diluição que ocorre 

pela saliva. Depois de diluído, o dentifrício foi colocado em seringas descartáveis de 

20 mL (Embramac, Itajaí, SC-Brasil) que foram acopladas a máquina de escovação, 

sendo esta regulada para injetar 2 mL do dentifrício diluído a cada 2 minutos. A 

temperatura dentro da maquina de escovação foi de 37°C ± 0,3 °C. 

Após terminar o ciclo de escovação foi avaliada a permeabilidade dentinária  

de cada amostra em triplicata e a media registrada como a permeabilidade final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Aparelho de escovação simulada (ElQuip), utilizado no trabalho.   
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos dados do teste microbiológico, considerando a variável 

qualitativa nominal: ausência ou presença do crescimento bacteriano foi aplicado o 

teste não paramétrico de Fisher. Para a variável halo de inibição (quantitativa 

contínua) foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis com pós teste de 

Dunn, visto que os dados não apresentaram distribuição normal (teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov). Para análise da viabilidade celular foi 

aplicada o teste paramétrico ANOVA de uma via com pós teste de Tukey. Foi 

adotado um nível de significância de 0,05 (p<0,05) para que as diferenças fossem 

consideradas significativas. Para a variável permeabilidade dentinária, como o 

objetivo de confirmar o procedimento de abertura dos túbulos dentinários, a 

permeabilidade mínima e máxima (antes e após do tratamento com EDTA 24%) foi 

realizado com teste t de student pareado. Para a comparação da redução percentual 

da permeabilidade dentinária após a aplicação dos biovidros com e sem escovação 

simulada foi aplicado ANOVA com dois fatores com pós teste de Bonferroni. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Caracterização Física das Micropartículas 

7.1.1. Microscopia Eletrônica de Varredura por Efeito de Campo. 

Observou-se no FEG os diferentes biovidros, todos apresentam  morfologia 

irregular e tamanho variado, os biovidros foram avaliados nos aumentos de 1300  e 

5000  vezes (Fig. 16, 17, 18, 19, 20). Foi possível observar que todos os biovidro 

presentam uma tendência à aglomeração da partículas. 

 

 

 
 
Figura 16. Microscopia eletrônica de varredura  do biovidro  2Na2O.1CaO.3SiO2- 
6%P2O5 (Bv1) em aumento 1300 x (A), aumento 5000x (B), permite observar o 
formato irregular das partículas e ha diferencia no tamanho, as setas indicam na 
imagem a tendência aglomeração das partículas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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Figura 17. Microscopia eletrônica de varredura 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5  -SrO 
(Bv2)aumento 1300 vezes (A), aumento 5000 vezes (B), as partículas apresentam 
formato irregular e diversos tamanhos;  as setas indicam na imagem a tendência 
aglomeração das partículas. 
 

 
 

Figura 18.  Microscopia eletrônica de varredura do biovidro 2Na2O.1CaO.3SiO2- 
6%P2O5-K2O  em magnificação de  1300 vezes (A), aumento 5000 vezes (B), se 
observa o formato irregular  tipo globular das partículas e variabilidade no tamanho;  
as setas indicam na imagem a tendência aglomeração das partículas. 
 

 

A 
!

B 
!

A B 
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Figura 19. Microscopia eletrônica de varredura do Biovidro 45S5® (Bv1)  (A) 
aumento de 1300 vezes, (B) magnificação 5000 vezes. Se observa o formato 
globular irregular das partículas e variabilidade no tamanho;  as setas indicam na 
imagem a tendência aglomeração das partículas. 
!

 
Figura 20. Microscopia eletrônica de varredura do Biosilicato® em aumento 1300 
vezes (a), aumento 5000 vezes (b), observa-se partículas de morfologia irregular e 
de diferentes tamanhos. As setas indicam na imagem a tendência aglomeração das 
partículas. 
!
!
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7.1.2. Espectroscopia micro-Raman 

A espectroscopia do efeito Raman permitiu observar os picos em 620 cm-1, um 
segundo pico em 930 cm-1 e o ultimo pico em 1050, associado a ligação dos grupo 
Si-O-Si e P-O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Gráfico da espectroscopia micro-Raman dos biovidros, se observa os 
picos característicos das ligações P-O e Si-O-Si, presente em todas os biovidros. 
 

7.1.3. Difração de raio x  

No difratôgrama foi observado picos indicadores de fases cristalina presente nas 
amostras. 
!
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 22. Gráfico do  difratôgrama dos biovidro a). 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-
K2CO3, b). 2Na2O.1CaO.3SiO2-6%P2O5-SrO, c). 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5, d). 
Biosilicato®, e) Biovidro 45 S5. Observa-se picos no difratôgrama do de do 
Biosilicato® associados a que é um material com maior cristalinidade. 
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7.1.4. Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

!
Na espectroscopia na região infravermelho, foi possível identificar as diferentes 
ligações características do material. 

 
!
Figura 23. Gráfico de  Refletância obtida pelo FTIR para os biovidros a).  Biovidro 45 
S5; b).  2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-SrO; c). 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-SrO; d). 
2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-K2CO3; e). Biosilicato® . No gráfico observa-se e, 
tudos os biovidros  Temos uma banda localizada em 1250 cm-1 que a região 
compreendida entre 450-4515 cm-1 corresponde a flexão de Si-O-Si, e a flexão das 
ligações de O-P-O, que estão compreendidas na região entre 472-602 cm-1. 
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7.1.5. Espectrometria de energia dispersiva  

No teste de espectrometria de energia dispersiva se realizou analises 

composicional dos biovidros e a percentagem dos componentes presentes de cada 

um dos biovidro, além de obter imagem da distribuição desses componentes na área 

analisada. (Fig. 24, 25, 26, 27) 

 

Figura 24. A). Analise de mapeio do EDS, mostra a distribuição dos elementos 
químicos presentes no biovidro de formula 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5, observa-
se o composto com maior peso foi o oxigênio 44%, seguido pelo Na 19% e a Si 
17%. B). Imagens obtidas pelo EDS, observa-se a distribuição uniforme dos 
diferentes compostos na amostra. 

A 

O 44wt% 
Na 19wt% 
Si 17wt% 

Ca 10wt% 
P 2wt% 

B 
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Fig 25. A). Analise de mapeio do EDS, mostra a distribuição dos elementos químicos 
presentes no biovidro de formula 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-K2CO3, se observa 
que 1% de K2O, esta presente na área analisada, o composto com maior peso foi o 
oxigênio 51% . B). Imagens obtidas pelo EDS, observa-se a distribuição uniforme 
dos diferentes compostos na amostra. 
 
 
 
 
 
 
 

O 51wt% 
Na 21wt% 
Si 15wt% 
Ca 6wt% 

P 2wt% 
K 1wt%  

A 

B 
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Figura 26. A). Analise de mapeio do EDS, mostra a distribuição dos elementos 
químicos presentes no biovidro de formula 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-SrO, se 
observa que 4% de SrO, esta presente na área analisada, o composto com maior 
peso foi o oxigênio 51wt% (peso em porcentagem) . B). Imagens obtidas pelo EDS, 
observa-se a distribuição uniforme dos diferentes compostos na amostra. 
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O 51wt% 
Na19wt% 
Si15wt% 
Ca 6wt% 
Sr 4wt% 
P 2wt% 
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Figura 27. A). Analise de mapeio do EDS, mostra a distribuição dos elementos 
químicos presentes no biovidro 45S5, observa-se o composto com maior peso foi o 
oxigênio 47%, seguido pelo Na 15% e a Si 15%. B). Analise de mapeio do EDS, 
mostra a distribuição dos elementos químicos presentes no Biosilicato®, observa-se 
o composto com maior peso foi o oxigênio 49%, seguido pela Si 17% e o Na 15%.  

!  

O!47wt%!
Na!15wt%!
Si!15wt%!
Ca!12wt%!
P!2wt%!

O!49wt%!
Si!17wt%!
Na!15wt%!
Ca!12wt%!
P!1wt%!
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7.2. Testes Biológicos In Vitro  

7.2.1. Teste de viabilidade celular 

!
Figura 28. Média e erro padrão dos valores em porcentagem obtidas com o teste 
MTT, representando a viabilidade celular em diferentes concentrações do extrato de 
7 dias dos biovidros no tempo de 48 h para leitura. Grupo controle (C), células foram 
mantidas com o meio e SFB a 1 %. (*) p<0,0001 com Bv1–10 e 1 mg/mL,  Bv4 – 10 
mg/mL e Bv5 – 1 mg/mL. ANOVA de uma via com pós teste de Tukey. 

Figura 29. Média e erro padrão dos valores de absorbância obtidas com o teste 
MTT, representando a viabilidade celular em diferentes concentrações do extrato de 
7 dias dos biovidros no tempo de 48 h para leitura. Grupo controle (C), células foram 
mantidas com o meio e SFB a 1 %. (*) Diferencia significativa p<0,0001 com Bv1–10 
e 1 mg/mL,  Bv4 – 10 mg/mL e Bv5 – 1 mg/mL. ANOVA de uma via com pós teste 
de Tukey. 
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7.2.2. Testes Microbiológicos 

A atividade antimicrobiana dos biovidros foi avaliada com o intuito conhecer a 

concentração inibitória mínima e a concentração bactericida mínima  quando 

comparados com o grupo controle. 

!
!
!
!
!
!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Inibição do crescimento bacteriano (Staphylococcus aureus ATCC 25923; 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; Escherichia coli ATCC 25922) obtido com 
diferentes materiais (Clx: Clorexidina 0,12%; Bv1: biovidro em micropartículas; Bv2: 
biovidro em micropartículas com estrôncio; Bv3: biovidro em micropartículas com 
potássio; Bv4: biovidro 45S5 e Bv5: Biossilicato) em  ágar Muller Hinton. (*) 
diferença significativa com Bv2, Bv4 e Bv5; (**) diferença significativa com Bv4 e 
Bv5. Teste de Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn’s. Pontos representam os 
elementos amostrais e linhas a média e desvio padrão. 
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Figura 31. Distribuição percentual da ausência e presença do crescimento 
bacteriano (Staphylococcus aureus; Pseudomonas aureginosa; Escherichia coli) 
obtido com diferentes materiais (c: controle com meio de cultura; bv1: biovidro 
experimental; bv2: biovidro experimental com estrôncio; bv3: biovidro experimental 
com potássio; bv4: biovidro 45s5 e bv65: biosilicato) com diferentes concentrações 
em  ágar mueller hinton, método com o corante trifenil tretrazólio. 
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Figura 32. Distribuição percentual da ausência e presença do crescimento 
bacteriano (Stafilococcus aureus; Pseudomonas aureginosa; Escherichia coli) obtido 
com diferentes materiais (C: Controle com meio de cultura; Bv1: biovidro em 
micropartícula; Bv2: biovidro em micropartícula com estrôncio; Bv3: biovidro em 
micropartícula com potássio; Bv4: biovidro 45S5 e Bv65: Biossilicato) em  ágar 
Mueller Hinton. Diferenças não significativas (p>0,05) entre as duas concentração de 
um mesmo biomaterial. Teste de Fisher 
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Figura 33. Valores de média e desvio padrão das medidas de permeabilidade 
dentinária avaliada pela condutividade hidráulica (Lp=uL/min.cmH2O.cm2) nas 
amostras antes (permeabilidade mínima) e após a abertura dos túbulos dentinários 
(EDTA 24% + lavagem em cuba ultrassônica) para obtenção da permeabilidade 
máxima. Diferença significativa (teste t de student pareado).!
!
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Figura 34. Valores de média e desvio padrão da redução da permeabilidade 
dentinária (%) avaliada pela condutividade hidráulica (Lp=uL/min.cmH2O.cm

2
) 24 

horas após a aplicação dos biovidros nos corpos de prova submetidos e não 
submetidos à escovação simulada. Diferença significativa considerando os fatores 
grupo (biovidros) e tratamento (com e sem escovação simulada) com p<0,0001. 
Diferença não significativa para a interação de fatores (grupo e tratamento) com 
p=0,2395. Para os grupos sem escovação simulada, (*p<0,05) diferença significativa 
entre VF e todos os biovidros. Para os grupos com escovação simulada, (

#
p<0,05) 

diferença significativa entre VF com Bv1, Bv2, Bv3 e Bv4; (
#
p<0,05) diferença 

significativa entre Bv5 com Bv2. (s) Diferença significativa entre os grupos sem e 
com escovação. ANOVA com dois fatores e pós teste de Bonferroni. 
VF: verniz com fluor à 5% de fluoreto de sódio; Bv1: biovidro em micropartícula + 
verniz fluoretado; Bv2: biovidro em micropartícula com estrôncio + verniz fluoretado; 
Bv3: biovidro em micropartícula com potássio + verniz fluoretado; Bv4: Biosilicato® + 
verniz; Bv5: biovidro 45S5 + verniz fluoretado. 
Os percentuais foram obtidos considerando a permeabilidade máxima (100%) obtida 
após o procedimento para abertura dos túbulos dentinários. 
!
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9. DISCUSSÃO 

 
De acordo com a literatura, não existe ainda um método universalmente 

aceito ou totalmente efetivo para o tratamento da hipersensibilidade dentinária 

cervical (HSDC) (Holland et al. 14  1997; Orchardson e Gillam 15  2006). O que pode 

estar associado à etiologia  multifatorial da HSDC. No entanto, existem diferentes 

formas de tratamento para a HSDC, a maioria se baseiam no princípio da teoria 

hidrodinâmica de Brannstrom (Brannstrom 6  1966). De acordo com essa teoria a 

origem da dor dentinária esta associada á movimentação rápida do fluido dentro dos 

túbulos dentinários que a sua vez ativa as fibras sensitivas da polpa, gerando a 

resposta dolorosa característica da HSDC (Brannstrom e Astrom 5  1972; 

Brannstrom et al. 7  1968; Nair 39  1995; West et al. 74  2013). 

 

As alternativas de tratamento consideram opções para uso domestico, como 

os dentifrícios e géis que contem íons de potássio, flúor, arginina  e estrôncio;  

elementos que tem mostrado um efeito positivo como tratamento da HSDC, no 

entanto, seu efeito pode ser de curta duração o que permite a manifestação dos 

sintomas novamente. Por outro lado, estão os tratamento no consultório onde o 

cirurgião dentista realiza a aplicação do material (Bartold 1  2006; Kakaboura et al. 75  

2005). 

 

O desenvolvimento de novos materiais como o biovidro oferece novas opções 

de tratamento para a HSDC . Neste experimento in-vitro teve como objetivo 

caracterizar e avaliar os biovidro experimentais 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 (Bv1); 

2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 – SrO (Bv2) e 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5-K - K2O 

(Bv3). As metodologias para a sintetização do biovidro tem uma relação direta com 

as características físicas do material. No DRX, observou-se que as micropartículas 

dos biovidros experimentais que tinham características de vidros em quanto ao grau 

de cristalinidade; no FEG foi possível avaliar que os biovidro experimentais Bv1, 

Bv2, Bv3 e Bv5 presentaram partículas de formato irregular, o que esta associado ao 

método de fusão utilizado para a síntese dos materiais onde o ara obter o pó de 

biovidro é necessário o uso de moinho de alta energia, diferente ao formato globular 

observado no Bv4 que é um biovidro sintetizado pelo método de Sol-Gel onde tudo o 
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processo de síntese é químico. No EDS, foi possível identificar a presença dos 

diferentes elementos para cada biovidro,  como é a presença dos íons de potássio 

(K) e estrôncio (Sr) que forma acrescentados à formula base do Bv1, assim como 

sua porcentagem em peso (wt%) na amostra. O teste no micro-Rama e no FTIR 

permitiram observar a presença das vibrações das ligações dos grupos Si-O-Si e P-

O,  permitindo assim confirmar as diferentes características físico-químicas 

compatíveis com esse tipo de material (Peitl et al. 67  2012; Miguez-Pacheco et al. 76  

2015; Hench e Jones 77  2015). 

 

Os testes biológicos permitiram avaliar a citotoxicidade dos biovidros 

experimentais, considerando seu efeito na proliferação celular em cultura celular de 

fibroblastos 3T3,visando assim prever se poderiam gerar algum tipo de resposta 

inflamatória nas células pulpares, levando em conta a possiblidade dos diferentes 

íons penetrarem nos túbulos dentinários . Observou-se  que nas concentrações de 1 

mg/mL e 10 mg/mL  houve um aumento significativo na porcentagem de proliferação 

celular e no nível de absorbância com diferença estatisticamente significativa entre o 

grupo controle (meio de cultura) com  o BV1, Bv2, Bv4 e o Bv5, esses resultados 

são similares aos observados num estudo onde foi adicionado 0,1wt% de SrCO3 na 

matriz de um biovidro, onde se considerou  que o Sr induziu um aumento de 14,3% 

na proliferação celular (Oudadesse et al. 78  2011). 

 

Outros estudos avaliaram o efeito dos biovidro de formulação SiO2-CaO-P2O5  

e SiO2-CaO-SrO-P2O5, observaram um aumento significativo na proliferação das 

células tipo osteoblasto apos 5 dias comparado ao controle e no dia 7 houve 

diferencia significativa entre os dois biovidros, onde houve uma maior proliferação 

celular no grupo do biovidro com SrO. Os autores associaram esse aumento na 

proliferação à liberação de íons mas sugeriram que uma maior concentração de SrO 

poderia ter um efeito oposto ao observado. Esse resultado poderia justificar o que foi 

observado na cultura celular deste estudo, onde a concentração de 100 mg/mL 

provocou uma redução da proliferação celular em todos os grupos, o que pode estar 

relacionado com uma saturação do meio de cultura com os íons liberados pelos 

biovidro, podendo gerar uma mudança no pH do meio (Oudadesse et al. 78  2011; 

Hesaraki et al. 79  2010). No entanto, como não foram avaliados os valores de pH 

durante os experimentos não é possível afirmar essa hipótese. 
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Nos testes microbiológicos foi avaliado o efeito ante o Staphylococcus aureus 

ATCC® 25923, Escherichia coli ATCC® 25922, Pseudomona aeruginosa ATCC 

27853, houve diferença significativa na avaliação de formação do halo de inibição 

nos grupos tratados com biovidro 45S5® e o Biosilicato® em comparação com o 

grupo controle positivo (Clorexidina 0,12%), em que o controle apresentou formação 

do halo entre 15 - 32 mm e os biovidros não formaram halo de inibição. Os biovidros 

experimentais apresentaram atividade antimicrobiana mas não foi estatisticamente 

significativa comparado ao controle positivo, que apresentou maior atividade. Essa 

diferença pode estar associar ao amplo espectro antimicrobiano formado pela 

clorexidina. O biovidro 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 - K2O (Bv3) presentou halo de 

inibição entre 11-15 mm, o biovidro 2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 (Bv1) e o biovidro  

2Na2O.1CaO.3SiO2- 6%P2O5 – SrO (Bv2) apresentaram comportamento similares 

como formação de halo entre 0 e 12 mm.  

 

A importância de conhecer as possíveis propriedades antimicrobianas se 

justifica, visto que um dos fatores associados à manifestação da HSDC é o acúmulo 

de biofilme dental. Segundo estudo publicado por Kawasaki et al. (2001)  o acúmulo 

de biofilme dental na superfície dentinária está relacionado com o aumento do 

diâmetro dos túbulos dentinários, devido a ação dos ácidos produzidos pelo 

metabolismo bacteriano. Stoor et al.62 (1998)  avaliaram o biovidro S53P4 de 

composição em peso SiO2 53%, Na2O 23%, CaO 20%, e P2O5 4%, em uma 

concentração de 50 mg/mL adicionando 30 µL da suspenção microbiana. Os 

resultados mostraram um efeito antimicrobiano positivo do biovidro em bactérias 

gram negativas A. actinomycetemcomitans, P. Gingivalis; e gram positivas A. 

naeslundii, S. mutans, S. Sanguis, a atividade antimicrobiana foi associado ao pH 

básico (10,8 ± 0,1) associado à liberação de íons Ca+. A diferença com os resultados 

obtidos neste trabalho pode-se associar à concentração utilizada do material (10 

mg/mL). Essa foi a concentração utilizada baseado nos resultado obtidos no teste de 

culturua celular, em que os resultados positivos se observaram apenas nas 

concentrações de 1 e 10 mg/mL. Porém consideramos que essas concentrações 

teriam uma aproximação as concentrações que poderiam ser utilizadas na clínica 

com os pacientes. E seria interessante conhecer se teriam uma atividade 

antimicrobiana. 
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Na avaliação da concentração inibitória mínima pelo teste de microdiluição em 

caldo e pelo uso do corante trifenil tretrazólio, observou-se que a inibição do 

crescimento bacteriano foi 60% ausente em presença do Bv1 na concentração de 10 

mg/mL; o Bv2 na concentração de 10 mg/m foi 30%ausente; Bv3 presentou 100% 

de ausência de crescimento bacteriano na concentração de 10mg/mL, o Bv4 

presentou 20%; no entanto foi observado ausência de crescimento bacteriano nas 

concentrações de 1,25 e 2,5 mg/mL no Bv5. Como a metodologia usada foi 

microdiluição em caldo e o material tem uma apresentação em pó, ele foi misturado 

com o meio de cultura mas as partículas não sofreram dissolução completa, 

decantando-se  no fundo da placa existindo a possibilidade que o corante utilizado 

fixara na superfície do material, no entanto devido as limitações da metodologia, 

seria recomendável realizar novos estudos considerando utilizar concentrações 

maiores do material e um numero maio de amostras. 

 

Para avaliar a capacidade de obliteração dos túbulos dentinário, foi realizado 

o teste de condutividade hidráulica como parâmetro para medir a permeabilidade 

dentinária. O teste foi realizado em corpos de dentina bovina, obtidos a partir dos 

incisivos superiores bovinos. Optou-se por este tipo de dente devido à facilidade de 

obtenção de um grande numero de amostras, a reprodutibilidade dos testes e às 

similitudes histológicas e morfológicas entre a dentina radicular bovina e a dentina 

radicular humana, no entanto existem diferenças que podem ser consideradas  

(Tanaka et al. 80  2008; Reis et al. 81  2004; Camargo et al. 82  2007).  

 

Para aumentar a permeabilidade da dentina foi aplicado EDTA 24% sobre a 

superfície externa da dentina, o EDTA foi retirado com agua e as amostras foram 

submetidas à lavação ultrassónica para retirar completamente o EDTA. Ha estudos 

que reportam que o EDTA aumenta a permeabilidade dentinária além de aumentar 

energia superficial da dentina o que é associado a uma maior facilidade de 

penetração dos diferentes materiais aplicados sobre a dentina. Ao comparar a 

permeabilidade mínima (dentina sem tratar) com a permeabilidade máxima (dentina 

tratada com EDTA) observou-se diferencia significativa na permeabilidade; 

permitindo simular as características histológicas de uma dentina com HSDC (de 

Almeida L et al. 83  2015).  
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As amostras foram armazenadas em saliva artificial durante 24 horas. Optou-

se por usar saliva artificial e não agua destilada como reportam, com o intuito de se 

aproximas mais às condições clinicas. No entanto, as limitações como são a 

ausência de bactérias, o efeito mastigatório, a dieta e patologias como o bruxismos 

são condições clinicas que deve ser levadas em conta. Usou-se  como veiculo o 

verniz fluoretado e não um gel como o natrosol ou o carbopol, devido sua 

capacidade de adesão à superfície dentinária, permitindo assim manter um tempo 

maior o biovidro em contado com a dentina.(Reinke et al. 73  2011; Nakamura et al. 
84  2015; Gorseta et al. 85  2015; Pratten et al. 86  2015) 

 

A escovação simulada foi considerada neste estudo simulando uma condição 

clinica. As amostras que foram submetidas a escovação simulada permitiram 

observar se os dentifrícios poderiam alterar o  efeito do tratamento com o biovidro 

sobre a dentina. A padronização dos parâmetros para a escovação é importante 

devido a que pode interferir no resultado final associado à abrasividade do 

dentifrício, força aplicada e a temperatura. (Lang et al. 87  2014; de Oliveira et al. 88  

2015)  

 

A analise dos resultados da permeabilidade mostrou que todos os 

tratamentos foram efetivos na redução da permeabilidade dentinária, no entanto ao 

comparar os diferentes materiais entre eles, se observa diferença significativa entre 

o verniz fluoretado (VF) e todos os biovidros no grupo sem escovação simulada das 

amostras. Observa-se diferença significativa entre o VF e o Bv2, sendo o grupo Bv2 

o biovidro com adição de  SrO que apresentou a maior redução da porcentagem de 

permeabilidade dentinária (98,5%).  Esse resultados são relevantes para as futuras 

indicações do material como tratamento da HSDC. Os biovidros experimentais 

apresentaram uma maior capacidade de redução da permeabilidade que quando 

comparados com os controles comerciais (45S5® e Biosilicato®), no entanto só foi 

observada diferença significativa entre o Bv5 (90,8 %) e Bv2 (98,5%), o que pode 

estar associado aos íons de SrO presentes na composição do Bv2. Diferentes 

estudos in vitro, relacionaram o Sr e o F com um efeito positivo na remineralização 

da dentina e o esmalte dental. Featherstone et al.89 (1983) concluíram que o Sr e o F 

melhoram a cristalização da hidroxiapatita e  reduz em um meio acido a dissolução 
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da hidroxiapatita (in vitro); Thuy et al. 90 (2008) observaram que a participação de Sr 

resultou numa potenciação significativa da re-mineralização com um efeito sinérgico 

da combinação Sr + F. Concluiu-se que, embora o processo de re-mineralização foi 

afetado pela concentração de F, havia também uma interação entre F e Sr quando 

eles foram usados em conjunto. Num estudo foi avaliado um biovidro de composição 

SiO2-P2O5-CaO-Na2O-SrO como material para obliteração dos túbulos dentinários, 

os resultados mostraram que foi efetivo na redução da permeabilidade dentinária. 

Associaram os resultados com o mecanismo de dissolução de molécula NaCa-PO4  

elevando o pH o que permite a nucleação da molécula CaP com a hidroxiapatita 

presente na parede dos túbulos dentinários (Featherstone et al. 89  1983; Thuy et al. 
90  2008; Dedhiya et al. 91  1973; Zhong et al. 92  2015). 

Observou-se o efeito positivo na redução da porcentagem de permeabilidade 

dentinária ao comprar os grupos sem escovação e como escovação, no entanto a 

redução da permeabilidade foi maior nas amostras que não foram escovadas 

quando compradas com o grupo com escovação para todos o materiais. Houve 

diferença significativa nas amostras tratadas com o Bv5 (Biosilicato®) entre o  grupo 

com escovação e sem escovação, presentou uma menor redução da permeabilidade 

no grupo submetido a escovação, isso pode-se interpretar como uma menor 

estabilidade do material do composto na superfície dentinária associado ao efeito 

abrasivo do dentifrício ou uma solubilidade dos diferentes compostos do biovidro 

quando está em contato com o creme dental. (Curtis et al. 61  2010; Lee et al. 93  

2007; Prati e Gandolfi 94  2015) 

 

As hipóteses estabelecidas para este estudo foram confirmadas: as 

micropartículas de biovidro (experimentais e controle), associados ao verniz 

fluoretado, reduziram significativamente a percentagem de permeabilidade 

dentinária o que sugere que as micropartículas ocluíram parcialmente os túbulos 

dentinários; os biovidros experimentais apresentaram resultados satisfatório quando 

comparados com os biovidros comerciais. Considerando as limitações do estudo se 

recomenda realizar novas metodologias com o intuito de avaliar a profundidade de 

penetração do material dentro dos túbulos dentinários o qual daria uma ideia da 

estabilidade do material no substrato dentinário e a possível longevidade do efeito 

no tratamento da HSDC. O efeito abrasivo do dentifrícios e como pode alterar o 
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efeito terapêutico do material. A avaliação do pH do meio em contato com material 

utilizado na cultura de celular e bacteriana, seria um dado interessante para 

compreender melhor o mecanismo de ação do material. Poderia se realizar 

avalições em diferentes tempos para determinar qual seria o tempo mínimo 

recomendável para observar um efeito não redução da permeabilidade dentinária. 

Recomendasse realizar no seguinte passo estudos in-vivo com pesquisa em animais 

e estudos clínicos. 

!  
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10. CONCLUSÕES 

 
 

A metodologia de caracterização permitiu verificar a presença dos compostos 

químicos esperados no biovidro experimental e suas diferentes composições.  

 

O biovidro experimental  e suas diferentes composições, em na concentração 

de 1 e 10 mg/mL não presentaram efeitos citotóxicos na cultura de celular de 

fibroblastos 3T3. 

 

O biovidro experimental em suas diferentes composições presentou um baixo 

efeito  antimicrobiano em cultura bacteriana de Staphylococcus aureus ATCC® 

25923, Escherichia coli ATCC® 25922, Pseudomona aeruginosa ATCC 27853  , 

sendo o biovidro com oxido de potássio que mostrou  melhor efeito na inibição do 

crescimento  bacteriano na concentração de 10 mg/mL. 

 

Os biovidros (experimentais e controle) apresentaram redução da 

permeabilidade dentinária (in vitro) em comparação a verniz com flúor nas amostras 

de dentina não submetidas e submetidas à escovação simulada. 
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