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FAVRETTO, C. O. Avaliação da obliteração de túbulos dentinários, concentração 

mineral e permeabilidade dentinária após o uso de dentifrícios contendo 

trimetafosfato de sódio microparticulado e nanoparticulado. Estudo in vitro. 107p. 

Tese [Doutorado] - Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Paulista, 

Araçatuba, 2016.  

Resumo Geral 

O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a ação do trimetafosfato de sódio 

microparticulado (TMPm) ou nanoparticulado (TMPn) associado ao fluoreto (F) em 

formulações de dentifrícios na obliteração dos túbulos dentinários (TD), 

concentração mineral e condutância hidráulica. Blocos de dentina radicular bovina 

(4×4×2 mm) foram planificados e os TD desobliterados com solução de ácido 

fosfórico a 37%. Para o estudo da avaliação da obliteração dos túbulos e 

concentração mineral, os blocos (n=20/grupo) foram submetidos à escovação 

mecânica (2x/dia) durante 7 dias com dentifrícios: placebo, 1100 ppm F, 1100 ppm 

F associado a 3% TMPm, 1100 ppm F associado a 3% TMPn. Ao final dos 

tratamentos, dez blocos por grupo foram imersos em ácido cítrico (pH 3,2), durante 

1 minuto. O número, diâmetro e área de TD desobstruídos foram quantificados 

utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a % atômica dos elementos 

químicos (Ca, P, C, N e O) dos precipitados presentes nos TD foi determinada por 

energia dispersiva de raios-X. Foi avaliada a concentração mineral da dentina (gHAp 

× cm-3) utilizando um microtomógrafo com resolução espacial de 1,5 µm. Os dados 

foram submetidos à análise de variância (2-critérios) seguida pelo teste de Student-

Newman-Keuls (p<0,05). Os dentifrícios contendo TMPm e TMPn produziram maior 

obliteração dos TD e maior concentração mineral quando comparados com outros 

grupos. Não foram observadas diferenças significativas entre 1100 TMPm e 1100 

TMPn ou entre placebo e 1100 ppm F; porém o grupo 1100 ppm F apresentou 
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maior concentração mineral quando comparado ao placebo. A proporção Ca/P foi 

maior nos grupos com TPM; o ataque ácido reduziu a proporção Ca/P para todos 

os grupos. A % de C e N foi significativamente menor para 1100 TMPm e 1100 

TMPn antes do ataque ácido, mas aumentou depois. A % atômica de O foi maior 

antes do ataque ácido para grupos com TMP. Para o estudo da condutância 

hidráulica, determinou-se inicialmente a condutância máxima da dentina e os 

blocos (n=15/grupo) foram submetidos à escovação mecânica como descrito 

previamente. Após os tratamentos dos blocos, em 5 blocos de cada grupo foi 

analisada a superfície da dentina utilizando MEV. Nos demais blocos (n=10/grupo) 

foi determinada a condutância hidráulica pós-tratamento. Em seguida, os blocos 

foram imersos em ácido cítrico (pH 3,2) por 1 minuto e a condutância determinada 

novamente. Os dados foram submetidos à análise de variância (2-critérios) de 

medidas repetidas seguida pelo teste Student-Newman-Keuls (p<0,05). Todos os 

tratamentos apresentaram uma redução da condutância hidráulica. Uma redução 

significativa na condutância foi observada nos tratamentos com dentifrícios 

contendo TMP. Após o ataque ácido houve um aumento da condutância hidráulica 

em todos os grupos, exceto o grupo com TMPm. Os grupos com TMP produziram 

maior obliteração dos TD quando comparados aos outros grupos. Os dentifrícios 

contendo TMPm apresentaram precipitados com aglomerados maiores quando 

comparado ao TMPn. Concluiu-se que a adição de TMP microparticulado ou 

nanoparticulado a dentifrícios contendo 1100 ppm F levou a maior obliteração dos 

túbulos dentinários, maior concentração mineral e menor condutância hidráulica 

quando comparada ao 1100 ppm F.  

Palavras-chave: dentina, fosfatos, fluoretos, nanopartículas, dentifrícios, 

permeabilidade da dentina. 
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General Abstract 

The objective of this study was to evaluate in vitro the effect of TMP microparticles 

(TMPm) or nanoparticles (TMPn) associated with fluoride (F) in toothpaste 

formulations on the obliteration of dentinal tubules (DT), mineral concentration and 

hydraulic conductance. Bovine root dentin blocks (4×4×2 mm) were ground flat and 

the DT were unobstructed by phosphoric acid 37%. For study of evaluation of the 

tubules obliteration and mineral concentration, the blocks (n=20/group) were 

submitted to mechanical brushing (2x/day) during 7 days with toothpastes: placebo, 

1100 ppm F, 1100 ppm F associated with 3% TMPm, 1100 ppm F associated with 

3% TMPn. After that, ten blocks of each group were immersed in citric acid (pH 3.2) 

for 1 minute. The number, diameter and area of unobstructed DT were quantified 

using scanning electron microscopy (SEM) and atomic % of chemical elements (Ca, 

P, C, N and O) from precipitates in DT were determined by energy-dispersive X-ray. 

Dentin mineral concentration (gHAp × cm-3) was evaluated utilizing Micro-CT at 1.5 

µm of spatial resolution. Data were submitted to 2-way ANOVA, followed by 

Student-Newman-Keuls test (p<0.05). Toothpastes containing TMPm and TMPn 

promoted higher obliteration of DT and greater mineral concentration when 

compared to other groups.  No significant differences were observed between 1100 

TMPm and 1100 TMPn, or between placebo and 1100 ppm F; however 1100 ppm F 

group had higher mineral concentration compared to placebo. Higher Ca/P ratios 
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were observed in the groups treated with TMP; the acid challenge reduced Ca/P 

ratio for all groups. The atomic % of C and N was significantly lower for 1100 TMPm 

and 1100 TMPn before acid challenge, but increased afterwards. The atomic % of 

O was higher before before acid challenge to TMP groups. For study of hydraulic 

conductance was determined initially the maximum hydraulic conductance of the 

dentin and the blocks (n=15/group) were subjected to mechanical brushing as 

described previously. After treatment of the blocks, in 5 blocks of each group was 

analyzed the dentin surface using SEM. In other blocks (n=10/group) was 

determined the post-treatment hydraulic conductance. After that, the blocks were 

submitted to citric acid (pH 3.2) by 1 minute, and the conductance determined 

again. The data was submitted to 2-way ANOVA repeated measures, followed by 

Student-Newman-Keuls test (p<0.05). All treatments showed a reduction in 

hydraulic conductance. A significant reduction in conductance was observed in the 

treatments with TMP toothpastes. After acid challenge, there was an increase of the 

hydraulic conductance in all groups, except TMPm group. The TMP groups 

produced higher obliteration of the DT when compared to the others. The 

toothpastes containing TMPm showed precipitates with bigger clusters when 

compared to TMPn. It was concluded that addition of TMP microparticles or 

nanoparticles to toothpastes containing 1100 ppm F led to greater obliteration of the 

dentinal tubules, higher concentration mineral and lower hydraulic conductance 

when compared to 1100 ppm F. 

Keywords: dentin, phosphates, fluorides, nanoparticles, dentifrices, dentin 

permeability. 
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1 Introdução Geral 

A hipersensibilidade dentinária é um problema que atinge atualmente grande 

parte da população. Além de causar desconforto bucal, gera uma série de 

inconvenientes na vida psicossocial do indivíduo, levando-o a restrições 

alimentares. Trata-se de uma dor aguda de curta duração quando os túbulos 

dentinários são expostos ao meio bucal [Lui et al.,1998; Rees et al., 2003]. A 

prevalência de hipersensibilidade dentinária tem sido relatada em 42% da 

população de 18 a 35 anos de idade [West et al. 2013]. Combinações de fatores de 

origem térmica, química ou mecânica como: tratamentos periodontais, ingestão de 

alimentos e bebidas ácidas, hábito agressivo de escovação dos dentes, recessão 

gengival, doenças sistêmicas e desordens de oclusão, podem levar ao 

aparecimento da hipersensibilidade dentinária [Swift Jr et al., 2001]. 

Para que ocorra a hipersensibilidade dentinária os túbulos dentinários devem 

estar abertos tanto para a cavidade bucal quanto para a polpa [Barbosa et al., 

2005]. Uma das teorias mais aceitas para essa patologia é a de Brännstrom & 

Astrom (1964), que definiram a hipersensibilidade dentinária como um resultado da 

ativação das fibras sensitivas A da parede do tecido pulpar. O movimento do fluido 

dentinário, em direção à polpa ou em sentido contrário, promove uma deformação 

mecânica das fibras nervosas que se encontram no interior dos túbulos ou na 

interface polpa/dentina, que é transmitida como uma sensação dolorosa 

[Brännstrom, 1986; Silva et al., 2005]. A hipersensibilidade pode, também, ser 

influenciada por mudanças ocorridas na morfologia do dente e também por fatores 

psicológicos e neurofisiológicos [Brännstrom, 1974]. 
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Os fatores que regulam a transmissão hidráulica na dentina estão 

relacionados com o comprimento, o número e o diâmetro dos túbulos. Assim, 

pequenas modificações no diâmetro tubular geram grandes modificações no grau 

de movimento do fluido, estimulando as fibras nervosas e provocando a dor 

[Cummins, 2009; West et al., 2013a]. Diante disso, o grande desafio da 

Odontologia moderna é encontrar uma substância que seja eficaz em um curto 

espaço de tempo, que não cause recidiva de hipersensibilidade e que elimine 

efetivamente a sensação dolorosa. 

Atualmente, a hipersensibilidade dentinária pode ser tratada com dentifrícios, 

vernizes, adesivos dentários, uso de laser, restaurações, cirurgias gengivais e até 

tratamento endodôntico [West et al., 2015]. O uso caseiro de produtos 

dessensibilizantes para o tratamento da hipersensibilidade está disponível no 

mercado. Dentre estes, os dentifrícios têm sido amplamente indicados, 

principalmente por ser de baixo custo e de fácil uso [Arrais et al., 2003]. Estes 

produtos podem ser divididos em duas categorias: produtos que bloqueiam a 

resposta das fibras sensitivas da polpa e produtos que obliteram os túbulos 

dentinários abertos [Addy & West, 2013]. Os dentifrícios que pertencem à categoria 

dos agentes com ação sobre fibras sensitivas contêm em sua composição sais de 

potássio (cloreto, nitrato, citrato e oxalato). A maioria dos agentes adicionados aos 

dentifrícios tem a função de produzir obliteração dos túbulos dentinários como o 

estrôncio (cloreto e acetato), fluoreto estanhoso, fosfosilicato de cálcio, derivados 

da caseína, copolímeros (PVM/MA - éter metílico polivinil/ácido maleico), oxalatos, 

fluoretos, arginina e carbonato de cálcio, hidroxiapatita e vidro bioativo [West et al., 

2015; Arnold et al., 2015; Farooq et al., 2015]. A obliteração dos túbulos da dentina 
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pode ocorrer de duas maneiras: pela deposição de uma camada fina na superfície 

da dentina e a penetração do material obliterador no interior dos túbulos da dentina 

[Arnold et al., 2015]. Um estudo recente in vitro mostrou que dentifrícios contendo 

acetato de estrôncio, fluoreto estanhoso, arginina e carbonato de cálcio ou 

hidroxiapatita produziram obliteração parcial no topo dos túbulos dentinários, porém 

susceptível a dissolução ácida [Arnold et al., 2015]. Entretanto, os estudos clínicos 

mostram um efeito baixo ou moderado dos agentes acima citados em reduzir a 

sensibilidade dentinária [West et al., 2015]. 

A maioria dos dentifrícios utilizam associações de agentes 

dessensibilizantes com formulações complexas [West et al., 2015], necessidade de 

estabilizantes e custo alto do produto. A busca por agentes que apresentem ação 

anticárie, que reduza a erosão dentária e promova redução da permeabilidade 

dentinária seria importante na manufatura de dentifrícios mais simples e de baixo 

custo. A adição de ciclofosfatos, como o trimetafosfato de sódio (TMP), a 

dentifrícios fluoretados tem mostrado reduzir a desmineralização do esmalte 

[Takeshita et al., 2015; Danelon et al., 2015] e a erosão dentária [Moretto et al., 

2010]. E a redução do tamanho da partícula de TMP mostra aumentar a 

capacidade de remineralização de dentifrícios com 1100 ppm F [Danelon et al., 

2015]. Como o efeito do TMP é devido sua capacidade de se ligar aos sítios de 

grupo hidroxila da hidroxiapatita [Delbem et al., 2014] e os fosfatos, também, se 

ligam aos grupos amino ou hidroxila do colágeno [Kunsheng et al., 2007; Li & 

Chang, 2008], seria possível que dentifrício com 1100 ppm F associado ao TMP 

pudesse obliterar túbulos dentinários. A hipótese seria que o TMP seja adsorvido 



Carla Oliveira Favretto 

na dentina e atue como nucleador de fosfato de cálcio produzindo grande 

precipitação na superfície da dentina. 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar a capacidade de dentifrícios 

contendo 1100 ppm F e 3% de TMP microparticulado ou nanoparticulado de 

obliterar os túbulos dentinários utilizando blocos de dentina obtidos a partir de 

dentes bovinos (Capítulo 1). Também, foi testada a capacidade dos dentifrícios 

contendo 1100 ppm F e 3% de TMP microparticulado ou nanoparticulado de reduzir 

a condutância hidráulica da dentina utilizando dentina bovina (Capítulo 2).  

*As referências estão no anexo L.




