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RESUMO 

 

O transporte de materiais através do esmalte dentário é limitado já que 

convencionalmente depende do processo de difusão, em virtude do volume 

nanométrico dos poros do esmalte. Um método alternativo pode ser o uso do 

Fluxo Eletrocinético (FEC), que promove o fluxo unidirecional de substâncias 

através dos poros do esmalte pela aplicação de um campo elétrico externo. Por 

conseguinte, este estudo promoveu a infiltração de resina fluida na superfície de 

20 dentes humanos extraídos através do FEC, utilizando um campo elétrico de 

1,5 volt em duas etapas: (1) infiltração de Cloreto de Potássio (KCl) 0,1M por 3h 

(2) infiltração da resina Icon (DMG, Alemanha) por 2h. Cortes histológicos por 

desgaste com ≈ 100µm foram analisados por Microscopia de Fluorescência (MF) 

e por Microscopia de Luz Polarizada (MLP) associada ao sistema “single 

polscope”, durante a desidratação das amostras por um período de 24h e 

analisando pontos histológicos a 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 

500µm a partir da superfície de áreas infiltradas e não infiltradas. A variação da 

corrente elétrica (mA) mostrou-se positiva durante a infiltração. As imagens da MF 

demonstraram fluorescência do esmalte na região infiltrada desde a superfície até 

a junção amelo-dentinária (JAD), indicando a formação de uma camada híbrida 

com profundidade média de 1627,66 µm e desvio padrão de 284,20 µm. 

Comportamentos distintos foram identificados para as áreas infiltrada e não 

infiltrada durante a desidratação. A área não infiltrada perdeu água, conforme 

verificado através da redução do retardo de fase. A área infiltrada não perdeu 

água, uma vez que o retardo manteve-se constante, sugerindo que a água 

fracamente aderida foi substituída pela resina durante a infiltração. As diferenças 

estatísticas entre os pontos histológicos das duas áreas foram calculadas através 

do teste de Mann-Whitney, com nível de significância de 5%, confirmando que a 

água foi substituída pela resina (p< 0,000001), com alta magnitude do efeito 

(>0,8). Portanto, pode-se concluir que a utilização do FEC resultou na infiltração 

da resina nos nanocanais do esmalte, formando camada híbrida de grande 

profundidade. 

Palavras-chave: Potencial Eletrocinético, Permeabilidade do Esmalte Dentário, 

Infiltração Dentária. 
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ABSTRACT 

 

The transport of materials through the tooth enamel is conventionally derived from 

the diffusion process, which leads to a number of limitations, because the pores of 

the enamel are extremely small, requiring a certain extension, as occurs in 

adhesive techniques by the etching process. An alternative method to this 

technique is the electrokinetic flow (EKF), which promotes the unidirectional flow 

of substances through the pores of the enamel by applying an external electric 

field. Based on this premise it was promoted the infiltration of a composite resin 

with low viscosity (Icon – DMG, Hamburg, Germany) on the surface of 20 

extracted human teeth by EKF, using an electric field (1.5V) in two stages: (1) 

infiltration of potassium chloride 0.1M (KCl) during 3h and (2) infiltration of the 

resin during 2h. Longitudinal histological sections of ≈ 100μm were analyzed by 

fluorescence microscopy and polarized light microscopy associated with the 

"polscopesingle"system, after 24h of dehydration and along 50, 100, 150, 200, 

250, 300, 350, 400, 450 and 500µm deep. Electric voltage (µA) presented to be 

positive during infiltration. Images from Fluorescence Microscopy revealed 

fluorescence of the infiltrated enamel areas for all samples, from the surface to the 

dentin-enamel junction (DEJ), indicating the formation of a hybrid layer with 

average depth of 1627.66 µm and a standard deviation of 284.20 µm. The records 

of the phase delay during dehydration of the infiltrated and non-infiltrated areas did 

not present changes in the infiltrated area. It was observed that the water was 

replaced by the resin (p<0.000001), with high effect size (>0.8). Based on these 

results, it was concluded that the EKF resulted in infiltration of the resin into the 

enamel nanochannels. 

 

Keywords: Zeta Potential, Dental Enamel Permeability, Dental Leakage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O esmalte dental é o tecido mais mineralizado e duro do corpo humano, 

encontra-se exposto na cavidade bucal e recobre toda a dentina coronária. Sua 

espessura varia de acordo com a posição, apresentando em média 2,5 mm nas 

regiões de borda incisal e pontas de cúspides e se tornando mais delgado ao se 

aproximar da região cervical (8). 

Embriologicamente, o esmalte é formado a partir de células epiteliais 

ectodérmicas e quando alcança sua completa formação torna-se acelular, 

desprovido de vasos sanguíneos, altamente mineralizado e com pequenas 

quantidades de matéria orgânica e água (5,14). Microscopicamente, é formado 

por cristais minerais alongados, que vão da junção com a dentina até a superfície 

do esmalte, chamados de prismas do esmalte. Os prismas são separados por 

espaços interprismáticos muito pequenos chamados de bainhas. Poros ainda 

menores que as bainhas são encontrados no interior dos prismas (54,85). Num 

corte transversal, os poros das bainhas não se interconectam lateralmente. Por 

outro lado, os poros intraprismáticos mantêm uma conexão lateral, criando 

nanocanais laminares (66). 

O transporte de materiais no esmalte dental ocorre justamente através dos 

poros do esmalte. A progressão das lesões cariosas por sua vez ocorre pela 

difusão dos ácidos bacterianos pelos nanoporos, apresentando-se inicialmente 

como pequenas porosidades no esmalte produzidas pela dissolução dos cristais 

de hidroxiapatita pelos ácidos bacterianos, cuja progressão leva à desintegração 

do tecido poroso e resulta na cavidade, vista clinicamente (25,81) As intervenções 

restauradoras convencionais consistem na remoção do tecido afetado, criando 

uma cavidade ainda maior, que será preenchida por um material restaurador 

“aderido” à estrutura dental pela utilização da técnica de hibridizaçãoutilizada 

convencionalmente (58). 

O mecanismo básico de adesão entre o esmalte dentário e os materiais 

restauradores utilizados atualmente têm por base a difusão de seus componentes 

pelos nanoporos. A técnica de adesão ao esmalte utilizando sistemas adesivos de 
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condicionamento total pode ser exemplificada em duas etapas. A primeira é o 

condicionamento da superfície por aplicação de um ácido forte, o qual se difunde 

pelas paredes dos poros do esmalte, causando eliminação de fosfatos de cálcio, 

resultando na formação de microporosidades superficiais. A segunda, 

denominada de hibridização, refere-se à penetração, seguida de polimerização de 

uma resina fluida, que é o adesivo no interior dos nanoporos alargados pela ação 

do ácido (12). Assim, cria-se uma nova estrutura, composta em parte por esmalte, 

e outra parte por resina, a qual é denominada camada híbrida (58). 

Porém, a profundidade de penetração da camada hibrida produzida pelas 

técnicas adesivas convencionais situa-se em cerca de 10µm (48), podendo ser 

removida com relativa facilidade se exposta a esforços mastigatórios. Além disso, 

nem todos os poros do esmalte, bainha dos prismas e espaços interprismáticos 

são infiltrados pela resina, pois não se consegue preencher, apenas pelo 

processo de difusão, toda a área desmineralizada pelo condicionamento ácido, 

gerando espaços vazios que podem fragilizar a interface dente/polímero resinoso 

(62,73). 

Tendo em vista a preservação de tecidos hígidos, seria lógico buscar 

primeiramente uma alternativa mais conservadora, que preenchesse os pequenos 

orifícios iniciais com um material adequado para eliminar ou atrasar a 

necessidade de um procedimento mais invasivo (62). Uma alternativa aos 

procedimentos restauradores convencionais, ainda em fase experimental, vem 

sendo estudada (43). 

Este método seria a aplicação do fluxo eletrocinético (FEC). Seu 

mecanismo baseia-se na aplicação de um campo elétrico nas paredes dos 

nanocanais, o que produz uma diferença de potencial entre as superfície onde 

eletrodos se encontram, do ânodo em direção ao cátodo, promovendo um 

movimento unidirecional da corrente elétrica que leva consigo o conteúdo de 

todos os nanoporos que estejam cobertos por um líquido condutor, transportando 

os monômeros resinosos para o interior doesmalte, com consequente hibridização 

após a polimerização (67) sem que seja necessário a perda mineral adicional 

promovida pelo ataque ácido da superfície (12). 
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O fluxo das moléculas no interior dos nanoporos do esmalte é possível 

porque suas paredes são carregadas negativamente e adjacente a essas se 

forma uma dupla camada elétrica (DCE) composta por íons positivos (contra-íons) 

capaz de conduzir o campo elétrico aplicado a partir de uma fonte externa. 

Quando um campo elétrico é aplicado, a DCE e todo o conteúdo do nanocanal 

são deslocados da superfície do esmalte (ânodo) para a polpa (cátodo) 

caracterizando o fluxo eletro-cinético (67). 

A hibridização do esmalte através do FEC foi realizada pela primeira vez 

por Macena em 2013 (43), participante deste grupo de pesquisa, que aplicou o 

FEC em cortes histológicos de esmalte. Os resultados foram incentivadores, com 

relato de profundidade média para camada híbrida de 770µm. Embora o FEC 

ainda esteja em fase experimental, à possível formação de uma camada hibrida 

de tamanha profundidade como a encontrada (43), sugere grandes benefícios 

para odontologia, uma vez que a obliteração dos poros torna o esmalte 

impermeável aos agentes químicos, impedindo a difusão dos ácidos bacterianos, 

reduzindo a susceptibilidade à dissolução ácida por bactérias e, desse modo, a 

evolução de lesões incipientes (62), assim como a outras patologias resultantes 

do processo de desmineralização como a erosão dental. Além disso, o FEC pode 

ser utilizado no transporte de diversas outras substâncias como medicamentos, 

compostos remineralizantes, agentes clareadores dentais, entre outros (43). 

Uma vez que o FEC foi utilizado em cortes histológicos de esmalte (43), o 

passo seguinte seria testar o FEC quanto ao transporte por grandes áreas, ainda 

não contemplados experimentalmente, como uma face de uma coroa dental 

hígida. Portanto, para o presente estudo, o FEC foi utilizado para hibridização do 

esmalte em dentes inteiros, com campo elétrico aplicado entre o esmalte e a 

câmera pulpar, a fim de simular preliminarmente uma situação mais próxima a 

clínica. Diante do exposto e ciente de todas as vantagens potenciais da utilização 

dessa tecnologia, a hipótese deste estudo baseia-se na premissa que o FEC 

possa promover a infiltração da resina fluida fotopolimerizável no esmalte dental 

de dentes hígidos, substituindo a água presente no interior dos nanoporos por 

resina. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Composição e estrutura do esmalte dental 

 

A compreensão dos mecanismos de transporte de substâncias através do 

esmalte dentário pode ser alcançada ao conhecer o arranjo estrutural e químico 

deste tecido (84). Embora o esmalte dental seja considerado o tecido mais duro 

do corpo humano, apresenta-se como um sólido poroso de natureza complexa, 

composto por cristais minerais de hidroxiapatita semelhantes, longos e finos 

rodeados por uma matriz de água e matéria orgânica (49,85). 

O principal constituinte inorgânico do esmalte é o fosfato de cálcio na forma 

de cristais de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6OH2), contendo uma quantidade 

considerável de grupos carbonato, os quais substituem a hidroxila (OH-) ou o 

fosfato tetraédrico (PO4
-). Se outros componentes inorgânicos estiverem 

presentes durante o período de formação do esmalte, também podem ser 

incorporados à estrutura da apatita em menores concentrações, tais como 

potássio, cloreto, carbonato, sódio, magnésio, entre outros (24,30). Outro aspecto 

importante a ser considerado é a não homogeneidade do esmalte, podendo sua 

composição específica apresentar-se distinta entre dentes, entre localizações em 

um mesmo dente ou até entre o centro e a periferia do mesmo prisma (25). 

Estudos utilizando análises bioquímicas propuseram fórmulas para a célula 

unitária dos cristais de apatita do esmalte humano normal e respectivos valores 

de densidade (3,22,33). A primeira densidade proposta foi de 3,15 gcm-3, idêntica 

à da hidroxiapatita pura, aceita e utilizada para quantificar o conteúdo mineral do 

esmalte baseada na densidade da apatita. Atualmente, no entanto, sabe-se que 

outros constituintes inorgânicos se incorporam à estrutura dos cristais de apatita 

do esmalte maduro. Partindo deste conhecimento, Elliott, em 1997 (24), atenta 

para o risco de subestimação do conteúdo mineral quando utilizando estimativas 

baseadas na densidade de 3,15 gcm-3, uma vez que foi obtido em seu estudo a 

fórmulapara a célula unitária destes cristais, com um valor distinto de densidade 

de 2,99 gcm-3: 
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Ca8.856Mg0.088Na0.292K0.010(PO4)5.312(HPO4)0.280(CO3)0.407(OH)0.702Cl0.078(CO3)0.050. 

Angmar et al. (1963) (4) considerando a densidade para célula unitária da 

apatita de 3,15 gcm-3, estudaram o padrão de mineralização do esmalte normal 

em dentes permanentes humanos, utilizando quantificação em microradiografias, 

obtiveram uma estimativa média de volume mineral em 86,2%. Além disso, 

observaram uma diferença no padrão de mineralização do esmalte da superfície 

para a junção amelo-dentinária (JAD), ocorrendo uma suave diminuição do 

conteúdo mineral neste sentido. Distintamente, quando Elliott (1997) (24) incluiu a 

água estrutural e utilizou a densidade de 2,99 gcm-3 para a apatita, obteve uma 

estimativa de volume mineral maior que o normalmente encontrado, com média 

em 92%. Sousa et al.em 2006 (72) aplicaram a densidade proposta por Elliot (24) 

para a apatita na correção dos valores encontrados por Angmar et al. em 1963 

(4), obtendo para o esmalte dental maduro valores que variaram de 88,16% a 

97,71%, com média de 92% de volume mineral. Medeiros et al. em 2013 (45) 

também utilizaram uma densidade de 2,99 gcm-3 para a apatita, encontrando um 

valor médio para volume mineral de 92,67% (±0,16%). 

Microestruturalmente, os cristais de hidroxiapatita contam com largura 

média de 68nm e espessura média de 26nm, compactados em colunas que vão 

desde a JAD até a superfície, definidas como prismas do esmalte (Figura 1), com 

largura de ≈ 5µm e separadas por esmalte interprismático, com largura de ≈ 1µm 

(30,35). Dentro das unidades estruturais dos prismas, o arranjo direcional dos 

cristalitos de apatita é variável de acordo com a região em que estão 

posicionados quando vistos em corte transversal (30,32,66,75), tido como uma 

adaptação às exigências funcionais, contribuindo para a alta resistência mecânica 

deste tecido (32). 

De acordo com a análise estrutural tridimensional dos trajetos dos prismas 

descrita por Tafforeau et al. em 2012 (75) grupos de prismas compactados 

densamente afastam-se da JAD com uma trajetória sinusoidal até 

aproximadamente a metade da espessura do esmalte e em seguida adotam uma 

trajetória linear, divergindo entre si ao se aproximarem da superfície do esmalte 

(75). 
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Em um corte transversal, os prismas estão dispostos em três tipos de 

empacotamento: corpo, calda e junção dos prismas (66) (Figura 1). No corpo do 

prisma os cristais estão dispostos densamente, paralelos entre si e ao longo do 

eixo do prisma. Por consequência, é nesta região que os menores poros 

intercristalinos são encontrados, com cerca de 1-10 nm (54), sendo a maior parte 

deles de diâmetro de 2-3 nm (66). A região chamada de cauda dos prismas é 

aquela na qual o longo eixo dos cristais diverge em 15-45º do longo eixo do 

prisma. Desta forma, num corte transversal, a região da cauda do prisma é 

chamada de região cervical, enquanto a região diametralmente oposta é referida 

como região oclusal. Evidências mostram que a variação na angulação dos 

cristais acarreta em um aumento do tamanho dos poros na região de cauda dos 

prismas, mas não há dados numéricos para essa medição (30,32). 

 
Figura 1 – Morfologia do esmalte dentário. Em “A” radiomicrografia de um 
elemento dentário extraído mostrando esmalte, dentina, JAD e espaço ocupado 
pela polpa. Em “B” corte longitudinal por desgaste da coroa dentária visto em 
microscopia de campo claro com luz transmitida mostrando esmalte, dentina e 
junção amelo-dentinária. Em “C” ilustração esquemática da disposição dos 
prismas em vista transversal de um corte histológico de 100µm de espessura, 
podendo ser verificado em azul a cabeça do prisma, em amarelo a calda do 
prismae a junção dos prismas, no encontro da cabeça com a calda. As linhas 
pretas representam as bainhas, que rodeiam todos os prismas mas não se 
interconectam lateralmente. Note que as bainhas ficam expostas apenas nas 
extremidades do corte histológico. 
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A região onde os cristais da cauda de um prisma se encontram com cristais 

do corpo de outro prisma é referida como junção dos prismas (Figura 1), vista em 

corte transversal em decorrência de uma mudança significativa na orientação dos 

cristais (32). Essa região caracteriza-se por um menor comprimento dos cristais 

quando comparado àqueles no corpo dos prismas porque sua extensão termina 

quando encontram o corpo de um prisma adjacente. Além disso, os cristais estão 

menos compactados, levando à formação de maiores poros do esmalte, onde, 

consequentemente, as maiores quantidades de água e matéria orgânica são 

encontradas (49,85). Este poro formado no espaço entre um prisma e outro conta 

com diâmetro aproximado entre 4-6nm e também é chamado de bainha (54,85). 

Nesta região, o maior volume não mineral acarreta em maior espalhamento da 

luz, permitindo ao microscópio óptico a visualização dos limites prismáticos e ao 

microscópio eletrônico, a identificação de uma área menos densa imediatamente 

adjacente ao corpo do prisma, a bainha do prisma (49,85). 

Acredita-se que o pico de poros com diâmetros entre 4-6nm relatado na 

literatura (49,85) seja os poros das bainhas dos prismas, considerados as 

principais vias de transporte no esmalte dental (66). Mas poros de menor diâmetro 

são também identificados no esmalte, sendo encontrados no interior dos prismas, 

medindo entre 2-3nm (54,85). Os poros menores estão interligados entre si e 

também com os poros maiores das bainhas. Num corte transversal, os poros 

menores se interconectam, criando nanocanais laminares, porém as bainhas se 

ligam apenas aos poros menores, não se interconectando entre si lateralmente na 

maior parte do esmalte, fazendo exceção o esmalte interno, aquela mais próxima 

à JAD, onde são interligados. Assim, a principal via de transporte de materiais no 

esmalte dental segue o trajeto dos prismas e não é interligada lateralmente (66). 

O conteúdo orgânico do esmalte contorna os cristais de apatita, ocupando 

principalmente os espaços interprismáticos, desempenhando importante função 

no controle do processo de difusão (30,41,65). Além disso, a matéria orgânica 

interage com estes cristais, melhorando suas propriedades mecânicas e, 

inclusive, aumentando sua resistência (30,32). É composto principalmente por 

proteínas, especialmente amelogenina e enamelina e por uma pequena 

quantidade de lipídeos, embora contribua com uma porcentagem bastante 

pequena do peso do esmalte (28,69). Os fragmentos de proteínas no esmalte 
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maduro são resíduos remanescentes da matriz original de desenvolvimento, 

talvez retidos por ligação aos cristais de hidroxiapatita, que se estendem da 

junção amelo-dentinária até superfície do esmalte (31). 

Maior quantidade de conteúdo orgânico, mais especificamente proteínas 

pode ser encontrado na porção mais interna do esmalte (3,64). Através de 

análises químicas por espectrometria, Robinson et al. em 1971 (64) estudaram as 

variações na composição do esmalte dental, obtendo valores entre 0,7% e 4,8% 

para o volume de matéria orgânica presente no esmalte. Sousa et al. em 2006 

(72) obtiveram valores que variaram entre 0,1 e 4,4% quando quantificaram os 

volumes do conteúdo orgânico do esmalte pela interpretação dos valores de 

birrefringência observada (BRobs) em microscopia de luz polarizada. Já Medeiros 

et al.em 2013 (45) obtiveram 2,06% de volume orgânico no esmalte, com desvio 

padrão de ±0,18% para análises em microradiografias. 

Além da matéria orgânica, os cristais de hidroxiapatita também se 

encontram rodeados por uma matriz de água (49,85) (Figura 02). A água 

desempenha funções de grande importância nos mecanismos de permeabilidade, 

troca iônica, elasticidade e reatividade do tecido. Funcionalmente pode estar na 

forma de água estrutural, fazendo parte da composição da célula unitária da 

hidroxiapatita e na forma de água adsorvida, ou livre, presente no interior dos 

poros do esmalte. Por sua vez, a água adsorvida pode ser classificada em 

fortemente e fracamente aderida, de acordo com a facilidade de remoção 

(14,24,40). 

A água fortemente aderida forma uma camada de hidratação ao redor dos 

cristais de apatita e é encontrada em maior quantidade (24,40,42,65,71). O 

conteúdo remanescente de água adsorvida está sob a forma fracamente aderida, 

a qual pode ser encontrada no interior dos poros e ligadaà estrutura da bainha, 

influenciando as propriedades de permeabilidade e condutividade iônica do 

esmalte (13,19,65,72). Embora existam dificuldades para se quantificar o total de 

água no esmalte e sua distribuição entre a fase mineral e a orgânica (24), estudos 

sugerem que a água fortemente aderida esteja relacionada ao teor mineral, 

enquanto a água fracamente aderida esteja relacionada ao conteúdo orgânico 

(4,5,14,42,71). 
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Figura 2- Modelo provável da distribuição espacial dos volumes de água e 
matéria orgânica nos poros do esmalte.  

 

Para se quantificar o conteúdo de água no esmalte dental, várias técnicas 

foram utilizadas, dentre elas pode-se citar radiomicrografias, perda de peso 

durante secagem, luz polarizada, análise termogravimétrica, ressonância 

magnética e métodos de sorção de água (4,13,14,42,45,49,72). Burnett e 

Zenewitz em 1958 (13) relataram que o conteúdo de água no esmalte é de 

aproximadamente 2,2% em peso (~6% em volume), através de estudo de 

quantificação da perda de peso após secagem do esmalte. Angmar et al. em 1963 

(5) e Carlstrom et al. em 1963 (14) realizaram estudos baseados em 

Birrefringência observada (BRobs), através de microscopia de luz polarizada e 

radiomicrografia respectivamente, estimaram um volume de água livre de 12% no 

esmalte. A proporção encontrada entre a quantidade de água fracamente aderida 

e a fortemente aderida foi de 1:4 quando consideraram a densidade da apatita 

como 3.15 gcm-3. Já Sousa et al. em 2006 (72) relataram uma variação entre 

5,5% e 7,5% de volume de água para o esmalte dental maduro, considerando a 

densidade de 2,99 gcm-3 para a apatita do esmalte. Considerando esta mesma 
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densidade para apatita, Medeiros et al. em 2013 (45) obtiveram valores para 

volume de água no esmalte de 5,27% (DP±0,11%). 

Outros estudos mostram, inclusive, que há uma variação no conteúdo de 

água de acordo com a região do esmalte, sendo encontrada em maior 

abundância conforme a região analisada, a exemplo da área mais próxima da 

JAD (20,45,84). No entanto, ainda hoje a literatura mostra-se deficiente quanto a 

dados relativos aos volumes bioquímicos dos constituintes do esmalte, 

provavelmente em decorrência das limitações apresentadas pelas técnicas 

requeridas para mensurações. Entre estas, uma das mais viáveis é a 

quantificação da BRobs, através da microscopia de luz polarizada (72). 

 

2.2 Porosidade e permeabilidade do esmalte dental  

 

O esmalte dental pode ser entendido como uma membrana 

semipermeável, uma vez que os poros interprismáticos e intraprismáticos formam 

um sistema microscópico de túbulos interligados, através dos quais ocorre o 

transporte de materiais (54), modulado pela variação no diâmetro de seus poros, 

o que torna o esmalte permeável a algumas moléculas e a outras não (7,17). 

Transporte de materiais através dos poros existentes no esmalte exerce papel 

central no processo carioso, no tratamento com flúor, e na hibridização do 

esmalte (17,19,66,81). 

Devido ao diâmetro reduzido dos poros do esmalte, o principal processo de 

transporte ocorre por difusão (66). Como a difusão está relacionada à pressão 

osmótica orientada para a proporção de matéria orgânica, a velocidade de difusão 

da água tem sido referida como sendo superior ao longo das bainhas de prismas 

do que ao longo dos poros intraprismáticos de menor diâmetro (19). Além disso, 

sabe-se que a pressão capilar é inversamente proporcional ao diâmetro dos 

poros, tornando-se negativa em poros nanométricos, como os do esmalte, 

contribuindo para uma redução na mobilidade da água nos poros intraprismáticos 

quando comparado às bainhas dos prismas (76,86). 
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Portanto, a difusão no sistema de poros pode ocorrer de forma rápida, nos 

limites dos prismas, onde os poros são maiores. No entanto, dentro do corpo dos 

prismas onde o diâmetro dos poros é muito pequeno, a difusão provavelmente 

ocorre de forma bem lenta, devido à mobilidade restrita proporcionadapelas fortes 

interações da água com as paredes dos poros, podendo não apresentar energia 

cinética suficiente para que a difusão ocorra, funcionando desta forma, como uma 

barreira à difusão (19). 

A presença de matéria orgânica na luz do poro também pode restringir 

difusão iônica de diversas maneiras (6,66), atuando também em mecanismos de 

permeabilidade, troca iônica, elasticidade e reatividade do tecido (24). A 

hidratação da proteína pode reduzir a mobilidade da água dentro dos poros, a 

difusão de solutos pode ser alterada por interações com a carga da proteína, e o 

componente lipídico pode influenciar a difusão de solutos de acordo com sua 

hidrofobicidade (66). Além disso, devido ao gradiente de densidade e porosidade, 

a permeabilidade do esmalte aumenta da superfície para junção amelo-dentinária, 
41aumentando nesta direção a quantidade de poros, matriz orgânica, água e 

capacidade de sorção (20,44,85). 

As propriedades de permeabilidade e condutibilidade iônica do esmalte 

também podem ser influenciadas pela da água fracamente aderida (13,19,65), 

que neste caso é transportada através do tecido a partir da polpa, enquanto que o 

transporte de solutos ocorre no sentido contrário (60,66), embora os estudos 

sobre o transporte de água no esmalte considerem apenas o processo de difusão 

(10,19). Sousa et al. em 2009 (72) relataram que, para o esmalte em formação, o 

volume dos poros infiltrados por um fluido num determinado tempo, é menor 

quanto menor o volume dos poros. No esmalte maduro, a permeabilidade do 

esmalte parece estar relacionada com a idade do indivíduo (85), podendo ser 

interpretado também pelo volume dos poros, uma vez que a taxa de difusão é 

maior para dentes de indivíduos mais jovens, cujo diâmetro dos poros é maior. 

Para indivíduos mais velhos a taxa de difusão progressivamente diminui, pois os 

cristais incorporam mais íons e aumentam de tamanho, reduzindo o diâmetro dos 

poros (79). 
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A grande importância da permeabilidade do esmalte está relacionada aos 

processos de des/remineralização, ao desenvolvimento de lesão cariosa (63) e do 

uso do laser para prevenção e detecção de cárie (27,34,44), além dos processos 

de hibridização do esmalte para procedimentos odontológicos preventivos e 

restauradores (59). 

 

2.3 Birrefringência do Esmalte 

 

A birrefringência é a propriedade óptica de materiais que apresentam dois 

ou mais índices de refração dependendo da direção de propagação da luz, 

atribuídos ao arranjo estrutural ordenado de componentes químicos distintos 

(28,70).Pelo menos em uma dimensão, o ordenamento, padrão repetitivo de 

arranjo na composição química do material deve envolver estruturas pequenas 

em relação ao comprimento de onda utilizado (74). 

Como em microscopia óptica se usa,usualmente, luz visível com 

comprimento de onda médio de 550nm, as estruturas devem ter dimensões de 

até 110nm para que a birrefringência possa ser lida. Uma vez que o esmalte 

normal apresenta dois índices de refração da luz devido a sua composição 

heterogênea e que os cristalitos e nanocanais contam com largura e espessura 

abaixo de 110nm, sua birrefringência é comumente explorada para estudá-lo 

(50,72). 

Em um material birrefringente, a luz pode percorrer as regiões com 

diferentes resistências ao seu deslocamento, dependendo da orientação da 

propagação. Estas resistências são representadas por diferenças no campo 

elétrico criado pelo arranjo dos átomos que compõe o material. Ao passar pelo 

eixo de cada campo elétrico, a luz é inclinada com determinado ângulo. Porém, 

em qualquer material birrefringente, existe pelo menos uma direção de 

propagação da luz em que apenas uma resistência, um único índice de refração e 

uma única velocidade são encontrados. Esta direção é chamada de eixo óptico, a 

qual não resulta em birrefringência (70). 
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Dois importantes fenômenos físicos, intimamente relacionados resultam da 

interação da luz com um material birrefringente, a saber: (1) rotação do eixo do 

campo elétrico da luz –a luz por se uma radiação eletromagnética possui um 

campo elétrico e outro magnético; (2) Retardo de fase – distanciamento entre as 

duas fontes de luz que passam pelos eixos dos índices de refração (70). 

Os materiais birrefringentes são identificados porproduzirem uma imagem 

dupla e que ao serem rotacionados, uma das imagens permanecia imóvel 

enquanto a outra rotacionava junto com o material. Esse fenômeno é atribuído 

justamente à rotação do eixo do campo elétrico da luz. Assim, deram o nome de 

eixos ordinário e extraordinário para as imagens fixa e rotacionária, 

respectivamente. Os termos ordinário e extraordinário são também empregados 

para designar os índices de refração e seus eixos (28,70). 

 

Portanto, a equação básica da birrefringência (BR) é: 

�� = �� − ��  (1) 

Onde:  

ne= Índice de refração do eixo extraordinário; 

no= Índice de refração do eixo ordinário; 

 

Quatro tipos de birrefringência podem ser encontrados na natureza (70): (a) 

birrefringência Intrínseca – decorrente do arranjo espacial das ligações químicas 

num material, sendo representada no esmalte pela hidroxiapatita  e matéria 

orgânica (14); (b) birrefringência de forma – presente em objetos com ou sem 

birrefringência intrínseca, que apresentam uma orientação regular, se 

entremeando com outro material cujo índice de refração é diferente; a água 

presente no esmalte apresenta este tipo de birrefringência, sem, no entanto, 

apresentar birrefringência intrínseca; (c) birrefringência de fluxo –presente quando 

um arranjo preferencial surge num líquido em movimento; e (d) birrefringência de 

tensão – presente quando um arranjo preferencial surge em decorrência de uma 

força mecânica.  
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A birrefringência total do esmalte dental é denominada birrefringência 

observada (BRobs), recebendo contribuição da birrefringência intrínseca e de 

forma. Assim, a BRobs do esmalte é dada por:  

 ����	 =  ������ −  ������  (2) 

 

Uma vez que a birrefringência causa inclinação no eixo do campo elétrico 

da luz, a microscopia de luz polarizada (MLP), que seleciona a luz com 

determinada orientação do eixo do campo elétrico para interagir com o material, é 

a técnica de microscopia adequada para analisar a BR dos materiais (83). Além 

disso, as variações ne e no são detectáveis antes que ocorra absorção da luz no 

material, assim a microscopia de luz polarizada é mais sensível que as técnicas 

de contraste que dependem de absorção (83), sendo esta outra razão pela qual 

esta técnica é tão utilizada para estudar o esmalte dental e ter sido utilizada neste 

estudo. 

Na técnica de MLP, o feixe de luz passa por um primeiro polarizador, 

fazendo que a luz propague-se em uma única direção, com campo elétrico 

orientado no sentido norte-sul, iluminando o material. Em seguida, passa por um 

segundo polarizador, orientado no sentido Leste-Oeste. Quando um material que 

não apresente BR é posicionado em MLP ou quando nenhuma amostra é 

utilizada, não se ver qualquer item iluminado no campo de visão. Já com um 

material birrefringente, a luz inicial tem seu eixo do campo elétrico rotacionado de 

modo que consegue passar parcialmente pelo segundo polarizador, resultando 

numa imagem iluminada (71). A intensidade da BR do material interferirá na 

quantidade de luz que passa pela amostra e a intensidade da luz que passa pelo 

segundo polarizador é diretamente proporcional ao retardo de fase da amostra 

(83). 

A birrefringência é diretamente proporcional ao volume do material. A BR 

dividida pela espessura do material (em nanômetros) resulta no retardo de fase 

(RF), dado em nanômetros (nm): 

 

�� = �� ×  ���������  (3) 
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Cortes por desgaste de minerais birrefringentes para visualização em MLP 

devem ter espessura variando entre 0,03 e 0,01nm. O esmalte dental normal, 

apresenta retardo de fase de ≈ 200nm e BR de -0,002 para amostras de 0,1mm 

de espessura. Este sinal (negativo) representa o verdadeiro sinal da BR, sendo 

diferente do sinal da BR determinado ao microscópio de luz polarizada, que é um 

sinal em relação a uma amostra de referência (sinal relativo) (72). 

Em microscopia de luz polarizada com polarizadores cruzados, o campo de 

visão fica escuro contrastando com a amostra iluminada, sendo isto decorrente do 

fato de a luz branca polarizada, que atravessa a amostra, ser subtraída de 

determinados comprimentos de onda. Essa subtração ocorre devido ao fenômeno 

óptico conhecido como interferência destrutiva. Por exemplo, a luz branca 

subtraída do comprimento de onda correspondente à cor violeta resulta em uma 

luz amarela. Para que a interferência destrutiva resulte em cores visíveis é 

necessário um retardo de fase com≈ 200nm que é, pelo menos, a metade do 

menor comprimento de onda visível ao olho humano (cor violeta de 400nm). Em 

retardos de fase variando entre ≈ 200nm e ≈ 400nm, ocorre interferência 

destrutiva progressiva a partir do violeta, resultando em um amarelo 

progressivamente mais vívido, seguido do bloqueio da cor azul, que resulta na cor 

laranja e o bloqueio da cor verde (550nm), resultando no vermelho. Com retardos 

progressivamente maiores ocorre uma repetição das cores a cada intervalo de 

550nm de retardo (28). Cada intervalo compõe uma ordem de cores de 

interferência, representadas na famosa tabela de Michel-Levy (53) (Figura 3). 

Por outro lado, para retardos de fase muito pequenos a interferência 

destrutiva não é passível de ocorrer em nenhum comprimento de onda específico 

do espectro visível, de modo que a amostra aparece acinzentada, resultado da 

passagem de alguma intensidade de luz em todos os comprimentos de onda, pelo 

segundo polarizador (28). As amostras biológicas, como o esmalte dental, 

apresentam retardo de fase na metade da primeira ordem na tabela de Michel-

Levy enquanto que os minerais não biológicos apresentam retardos espalhados 

nas quatro ordens (53). 
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Figura 3 – Imagem obtida ao microscópio de luz polarizada de uma cunha de 

quartzo com BR fixa (0,0092) e retardo de fase variando de forma crescente do 

canto inferior esquerdo para o canto superior direito de acordo com a espessura, 

exemplificando a descrição da tabela de Michel-Levy. Cada ordem é separada 

pela cor vermelha que se repete a cada 550 mm. Cores da 1ª ordem – preto, 

cinza, amarelo, laranja e vermelho (0 – 550 nm); Cores de 2ª ordem – violeta, 

azul, verde, amarelo, laranja, vermelho (550 – 1100 nm); Cores de 3ª ordem – 

azul, verde, amarelo, vermelho (1100 – 1650 nm); Cores de 4º ordem e acima – 

tonalidades de verde e vermelho (>1650nm). 

 

A birrefringência também pode ser alterada pela variação no grau de 

ordenação molecular das estruturas com BR intrínseca. Os cristais de esmalte 

interprismáticos são angulados em relação aos cristalitos dos prismas. Portanto 

nem todos os cristalitos contribuem ao mesmo tempo para a BRintr. do esmalte, 

detectando-se, ora a BRintr. Dos cristalitos dos prismas, ora BRintr. dos cristais 

interprismáticos, de acordo com as distintas orientações espaciais (14). Assim, a 

BRintr do esmalte é dada por:  

������ =  0,85 × ������
����  ×  ��  (4) 

 

Onde:  

0,85= grau de alinhamento dos cristalitos; 

������
���� = BRintrmáxima corrigida do esmalte (-0,006514); 

Vmin = Volume mineral;  
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A BRforma é interpretada pela equação de Wiener formulada para materiais 

heterogêneos(82). Darling (1958) (16) foi o primeiro a utilizar esta equação para 

interpretar a BRobs do esmalte e quantificar seus volumes bioquímicos, ele adotou 

para a fase não mineral um único índice refração, o do meio de imersão.  

 

 ������ =  
!"#$!%&�'

%( �%
%)

%

*+!"#$�', !%�%-.+/, !"#$-�%
%, !"#$�'

%0
  (5) 

 

Equação de Wiener (1912) (82) adaptada para BRforma do esmalte dental 

por Darling (1958). Onde:  

 

V2= Volume não mineral; 

n1= Índices de refração do mineral; 

n2= Índice de refração da fase não mineral; 

 

Sousa et al. em 2006 (72) propuseram uma nova abordagem para melhorar 

a interpretação da BRobs do esmalte, baseada em um valor mais aproximado para 

o índice de refração da parte não mineral. O valor para este índice foi calculado 

levando-se em consideração os três volumes não minerais, água fracamente 

aderida, água fortemente aderida e matéria orgânica com seus índices de 

refração e respectivos volumes. Quantificar os volumes bioquímicos dos 

constituintes do esmalte a partir da BRobs do esmalte, medida ao microscópio 

óptico de luz polarizada, é um método conservador, que não requer a destruição 

da amostra, possibilitando a utilização destas para estudos de transporte após 

análise bioquímica. Este método abre novas possibilidades, entre elas a de 

quantificação de materiais no esmalte dentário durante o transporte em secções 

não desmineralizadas (72). 

O entendimento teórico da BR está na observação de que pequenas 

diferenças nos índices de refração dos componentes do esmalte podem ser 

detectadas pela microscopia de luz polarizada, como também o distinto índice de 

refração de vários materiais de uso odontológico que podem substituir água 

durante o transporte pelos nanoporos do esmalte dental (72). Para este estudo, 
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apenas a quantificação dos retardos de fase em MLP foi necessária durante os 

testes experimentais. 

 

2.4 Hibridização convencional do esmalte dentário 

 

Uma aplicação específica do transporte por difusão no esmalte ocorre 

durante a hibridização do esmalte dentário nas técnicas adesivas convencionais, 

consistindo na formação de uma camada de união entre uma resina fluida e o 

tecido dental duro (12). Este procedimento é amplamente usado na Odontologia 

em vários procedimentos clínicos: restauração dental com resinas compostas, 

fixação de braquetes ortodônticos, colagem de fragmento dental, selamento de 

cicatrículas e fissuras, entre outros (80). 

Para a execução destas técnicas o esmalte é condicionado com um ácido a 

fim de promover a formação de “microrretenções” na superfície, através das quais 

ocorrerá a união mecânica entre resina e esmalte após a fotopolimerização 

(12,80). As chamadas microretenções nada mais são que o resultado do 

alargamento da entrada dos poros do esmalte causada pela perda de íons 

provenientes da hidroxiapatita. Em suma, quando o ácido é aplicado, ele segue a 

água livre nos nanocanais, passa pela camada de matéria orgânica e atinge os 

cristalitos causando sua dissolução e consequente aumento do diâmetro dos 

nanocanais. Em seguida, o ácido e os minerais dissolvidos são removidos pela 

aplicação de água. O esmalte é então seco e uma camada de resina é aplicada 

para penetrar por força capilar nos nanocanais para ser polimerizada, formando a 

camada híbrida, composta tanto por esmalte quanto por monômeros resinosos 

fotopolimerizados (58,80). 

Para que um material resinoso possa ser utilizado em técnicas 

conservadoras de infiltração do esmalte dentário, este deve possuir 

características como ser inicialmente hidrófilo quando aplicado (caso não tenha 

base aquosa), tornar-se hidrófobo quando polimerizado (para evitar uma possível 

hidrólise), possuir baixa viscosidade e monômeros autopolimerizáveis em sua 

composição (a fim de evitar uma polimerização inadequada em regiões mais 
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profundas onde a luz não possa chegar, ser esteticamente aceitável, além de 

apresentar custo aceitável (62). 

Muito se tem estudado afim de aperfeiçoar a composição dos compostos 

resinosos para que melhores resultados clínicos sejam atingidos (37,38,59,80). 

Além disso, a difusão através dos poros do esmalte também pode permitir que 

alguns materiais sejam associados às resinas fluidas para favorecer a 

regeneração do órgão dental ou remineralização do esmalte, como por exemplo, 

substâncias antimicrobianas, anti-inflamatórios, flúor ou até polímeros modificados 

(62). A presença de hidroxi-etil-metacrilato (HEMA) na composição dos materiais 

resinosos pode acarretar em melhoria das propriedades de resistência mecânica 

assim como melhoria da cor e translucidez, além de induzir a fluorescência (38). 

A profundidade média atingida pela penetração da resina por entre os 

poros do esmalte dental pela técnica convencional de hibridização do esmalte é 

de 10 µm (48) constando relatos de camada hibrida de até 20 µm (8). Os 

sistemas adesivos auto-condicionantes de melhores desempenhos podem formar 

camadas híbridas ainda menores, de apenas 400 a 500nm (73). No entanto, além 

dos baixos valores de profundidade da camada híbrida em esmalte (8,48) 

determinados fatores envolvidos podem acarretam em desvantagens às técnicas 

adesivas convencionais. Ouso de ácido no esmalte cria um padrão de 

condicionamento profundo e remanescentes do ácido e dos íons dissolvidos 

podem permanecer após a etapa de lavagem. Ambos podem impossibilitar o total 

preenchimentodos poros do esmalte pelos monômeros resinosos através de 

difusão, gerando espaços vazios que, por sua vez, podem comprometer o suporte 

mecânico e a longevidade do material restaurador (62,73,78). Além disso, os 

sistemas adesivos auto-condicionantes se comportam como membranas 

permeáveis após a polimerização, permitindo a difusão de fluidos no esmalte, que 

podem afetar seu desempenho clínico (59,78,80). Outra limitação da técnica de 

condicionamento ácido do esmalte é a sensibilidade de sua aplicação, que em 

decorrência de fatores inerentes ao substrato, como idade, sítio topográfico ou até 

mesmo ao próprio produto podem acarretar em dissolução interprismática do 

esmalte. Tal dissolução é menos eficiente e desejável que o condicionamento 

prismático, considerado um importante critério qualitativo para formação de uma 

camada híbrida satisfatória (29,59). Adicionalmente, a difusão do ácido e da 
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resina fluida se dá principalmente pelas bainhas dos prismas, de modo que, em 

decorrência da não interconexão destas, a camada híbrida formada não confere 

proteção mecânica lateral (66). 

Além disso, a realização das técnicas restauradoras convencionais é 

precedida da remoção do tecido desmineralizado pelos ácidos bacterianos, até 

mesmo em algumas lesões não-cavitadas. Por conseguinte, seria lógico buscar 

uma intervenção que eliminasse ou atrasasse a necessidade de um procedimento 

mais invasivo (62). Neste sentido, um conceito de infiltração de resina foi 

desenvolvido recentemente, destinando-se a preencher os poros do esmalte em 

lesões cariosas incipientes através da penetração de uma resina de baixa 

viscosidade e assim, obstruir as vias de difusão para os ácidos e sais minerais 

dissolvidos no esmalte, formando uma camada híbrida de maior profundidade 

(47). 

Desempenhos in vitro satisfatórios foram relatados para essa técnica 

(47,55,57). Em um de seus estudos a este respeito,Paris et al.em 2010 (55) 

obtiveram uma inibição quase completada progressão de lesões de cárie em 

esmalte, quando se utilizou resinas fluidas com elevado coeficiente de penetração 

(>200cm/s), após manutenção em um ambiente com alto potencial 

desmineralizante. Estudos clínicos têm demonstrado resultados semelhantes 

quanto à regressão de lesões cariosas incipientes, tornando o esmalte infiltrado 

mais resistente à dissolução ácida e até regredindo o dano estético causado pelas 

lesões de mancha branca (36,56). 

O efeito deste tipo de resina é atribuído àsua melhor capacidade de 

penetração pelo processo de difusão quando comparado a outros compostos 

resinosos (47,55,57), demonstrando acentuada redução da viscosidade, alta 

tensão superficiale um baixo ângulo de contato com o esmalte, propriedades 

importantes para a penetração da resina no corpo da lesão de cárie de esmalte 

(55). Todas estas características contribuem para obliteração dos poros do 

esmalte, permitindo que este tecido torne-se mais resistente a posteriores 

desafios cariogênicos. Também, é possível que a matriz de resina possa 

fortalecer a estrutura do esmalte mecanicamente (63). 
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Por outro lado, este tipo de infiltração ainda conta com a utilização de um 

ácido para favorecer o processo de difusão, o gel de ácido clorídrico a 15%. Outra 

limitação está no fato de que não se pode garantir a infiltração, já que aresina não 

penetra suficientemente bem em todos os casos (36,56), estando a infiltração 

dependente de variáveis não passíveis de serem controladas clinicamente, como 

profundidade da lesão, lesões inativas e bastante antigas com camada superficial 

espessa, as quais dificultam substancialmente o processo de difusão e 

consequentemente o sucesso do procedimento. 

 

2.5 Fluxo Eletrocinético (FEC) 

 

Com osachados positivos encontrados com resinas de baixa viscosidade 

para o selamento dos poros do esmalte (47,55) pode-se sugerir que resultados 

promissores poderiam ser alcançados se a penetração de materiais resinosos se 

estendesse mais profundamente e não dependesse exclusivamente do processo 

de difusão. Uma inovadora abordagem de hibridização sem utilização do 

condicionamento ácido foi estudada pioneiramente (43). Neste método as 

moléculas do composto resinoso penetram no esmalte dentário através de seus 

poros impulsionadas por um agente externo, uma corrente elétrica transmitida por 

meio de uma diferença de potencial aplicada nos dois extremos da via de 

condução, nomeada de Fluxo Eletrocinético (FEC) (67). 

Para se entender este processo é necessário conhecer a cinética dos 

fluidos em nanoporos. Sousa et al. (2006) (72) demonstraram que quanto menor o 

volume e o diâmetro dos poros e maiora viscosidade (índice de refração) do fluido 

a ser infiltrado, menor é a penetração deste, impedindo que o fluido penetre 

apenas pelo processo de difusão. Além disso, existem peculiaridades inerentes 

ao transporte de fluidos em canais com diâmetro inferior a 100nm, como os poros 

do esmalte, que se distingue dos fenômenos que acontecem em escalas de maior 

diâmetro, em decorrência do íntimo contato entre o fluido e a superfície do sólido 

(21). Tal contato gera uma carga elétrica na superfície do sólido, seja por 

ionização, adsorção ou dissolução de íons influenciando a distribuição dos íons 
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do líquido próximos a ela. Em decorrência desta carga superficial desenvolve-se 

uma região de carga oposta no líquido para manter a neutralidade e daí resultam 

forças eletrostáticas entre líquido e sólido, que gera uma resistência à passagem 

do fluido através do canal (67). 

A camada de íons com carga oposta, chamada de camada de contra-íons, 

gerada no líquido mais adjacente à superfície do poro é conhecida como Camada 

de Stern. Outros íons de carga oposta presentes nas camadas mais internas do 

líquido também são atraídos pelos íons na superfície do poro, mas são rejeitados 

pela Camada de Stern. Esta outra região é chamada de Camada difusa, onde a 

concentração de contra-íons é alta na área próxima à superfície do canal e 

diminui gradualmente ao se afastar desta, até atingir um equilíbrio no centro da 

solução. As duas camadas juntas formam a Dupla Camada Elétrica (DCE) e um 

plano imaginário, chamado Plano de Cisalhamento, que separa os íons do líquido 

que estão imobilizados próximos à superfície do poro daqueles que estão móveis 

na solução. Ou seja, separa a Camada de Stern da Camada Difusa. Para que o 

movimento do fluido aconteça é necessário provocar o deslocamento da DCE (67) 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4- Modelo esquemático da Dupla Camada Elétrica (DCE).  
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A espessura da DCE é sensível a variações na força iônica da solução. 

Esta é dada pela medida da sua concentração de íons. Uma solução com alta 

força iônica resulta na compressão da DCE, com consequente diminuição da sua 

espessura. Nesta situação a DCE se desenvolve completamente até atingir o 

equilíbrio na região central da solução. Na solução com baixa força iônica ocorre 

aumento da espessura da DCE e, em nanoporos, esta pode ocupar toda a 

dimensão do canal ou se sobrepor, reduzindo a permeabilidade do poro (67) 

(Figura 5). 

 

Figura 5- Relação da força iônica (soluções) e diâmetro da DCE. Adaptado de 
Schoch et al. (2008) (67). 

 

Apesar dessa resistência à passagem do fluido, que se forma em 

nanoporos, o fluxo do fluido pode ser alcançado por técnicas de pressão capilar 

(fluxo tipo Pouseille) (77,76) ou eletrocinética (fluxo tipo elétrocinético) (67). 

Entretanto, o fluxo gerado por variação da pressão em nanocanais não é 

normalmente utilizado porque são requeridos valores muito altos de pressão, já 

que, segundo o modelo matemático de Hagen-Poiseuille (23), a pressão 

necessária para promover o transporte de fluido através do cilindro (poro) é 

inversamente proporcional ao diâmetro do canal e quanto menor o diâmetro, 

menor o volume de fluido infiltrado. Além disso, a este mesmo modelo ainda se 

deduz que a pressão também é inversamente proporcional à viscosidade do 

fluido.  
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Já as técnicas eletrocinéticas podem melhor alcançar o deslocamento de 

fluidos em nanoporos. O Fluxo eletrocinético baseia-se no movimento de 

moléculas (partículas ou líquidos) carregadas eletricamente devido à aplicação de 

um campo elétrico que produza uma diferença de potencial ao longo da DCE. 

Uma conseqüência direta da aplicação de uma voltagem constante em 

nanocanais é a produção de uma corrente elétrica, que será maior quanto menor 

for a resistência do líquido a ser deslocado (51), fato que deve ser analisado com 

cuidado quando se pretende aplicar o FEC in vivo.  

Quando aplicada no corpo humano, a corrente elétrica pode ocasionar um 

choque elétrico (11). Para se medir os efeitos da corrente elétrica no corpo 

humano deve-se calcular a quantidade de corrente aplicada, relacionada com a 

voltagem (V) e com a resistência dos pontos do corpo por onde o fluxo de 

corrente passará (52). A partir deste cálculo, postulou-se que, independentemente 

do local aplicado, o corpo humano não percebe correntes elétricas menores que 1 

miliampère (mA), podendo apresentar, no máximo, leve sensação de 

formigamento (11).  Portanto o FEC pode ser aplicado seguramente, desde que a 

corrente elétrica produzida seja menor que 1mA. 

A aplicação de um campo elétrico produz movimentos característicos dos 

elétrons (condutibilidade) em direção aos eletrodos, sendo os cátions (íons 

positivos) atraídos para o pólo negativo (cátodo) e os ânions (íons negativos) 

atraídos para o pólo positivo (ânodo) (51). Como a DCE no esmalte é composta 

por íons positivos, o fluxo será unidirecional do ânodo para o cátodo (51). 

Por conseguinte, se um campo elétrico for aplicado paralelamente ao Plano 

de Cisalhamento, ocorrerá o deslocamento da DCE e consequentemente, do 

líquido no interior do nanocanal em direção ao cátodo. No plano de cisalhamento, 

a velocidade do líquido, que era zero, aumenta a um valor máximo e então 

permanece constante (67). O fluxo eletrocinético é descrito pela equação 6, onde 

se observa que não há interferência direta do diâmetro do canal segundo 

Schochet al. em 2008 (67): 

 

  �1� =  μ�� ×  �  (6) 
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Onde: 

Vave é a velocidade do fluxo eletrocinético (m/s); 

μeo é a mobilidade aparente das moléculas; 

E é o campo elétrico (V/m); 

 

 

Quando um líquido se desloca em nanoporos pode ocorrer a formação de 

bolhas no interior destes (61). Caso uma bolha tenha o diâmetro do canal (vá de 

uma parede a outra) o fluxo eletrocinético é interrompido porque o ar não é um 

bom condutor elétrico (67), resultando experimentalmente em medida de corrente 

elétrica menor ou igual a zero. De forma contraria, quando o fluxo de moléculas 

está de fato ocorrendo impulsionado pela aplicação do FEC, a medida da corrente 

é sempre positiva (67), o que pode ser considerado um indício que o líquido está 

se deslocando.  

 Se aplicado ao esmalte dental, o FEC provavelmente envolverá todos os 

nanonacais do esmalte que estejam cobertos por um líquido condutor e ao ser 

aplicado, ocorrerá o transporte do material a partir da entrada dos poros onde 

está o ânodo (67). O FEC foi utilizado pela primeira vez na odontologia por 

Medeiros (2011) (46), para reidratar o esmalte dental após aquecimento, o que é 

impossível de ocorrer totalmente apenas pelo processo de difusão. Neste estudo, 

com a utilização do FEC foi possível levar a água novamente para dentro dos 

poros do esmalte. 

A exemplo destas informações presume-se que os monômeros resinosos 

irão fluir da superfície do esmalte para seu interior. Portanto, espera-se que, 

semelhante ao método convencional, a resina se entremeie nos cristalitos 

formando uma nova estrutura, a camada híbrida, porém mais profunda, com 

proteção lateral e envolvendo todos os poros do esmalte.  

Essa premissa já foi testada por Macena em 2013 (43) em amostras 

histológicas preparadas por desgaste. Ao aplicar o FEC em cortes histológicos de 

esmalte dentário com aproximadamente 1500µm de comprimento, 500µm de 

largura e 100µm de espessura, o autor obteve excelentes resultados quanto à 

infiltração tanto de uma resina fluida quanto da solução de Thoulet, normalmente 
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não infiltrada por difusão. No experimento, obteve-se a formação de uma camada 

hibrida esmalte/resina com profundidade média de 770µm, jamais obtida 

experimentalmente e infiltração da solução de Thoulet próxima de valores 

máximos. Além disso, foi demonstrado que o esmalte infiltrado por resina reduziu 

substancialmente a solubilidade deste tecido em meio ácido, como é previsto 

quando ocorre a obliteração dos poros (84). 

Embora esta técnica ainda esteja em fase experimental, espera-se que 

uma futura aplicação clínica da resulte em reduzida solubilidade do esmalte e na 

impermeabilidade aos agentes que causam cárie e erosão dentais, regressão de 

lesões cariosas incipientes e possibilidade de aplicação em procedimentos 

restauradores. Adicionalmente, pesquisas com desrespeito ao transporte de 

medicamentos até a polpa (através do esmalte e dentina), agentes 

remineralizastes, géis clareadores entre outros, não possíveis atualmente pelas 

limitações impostas pelo processo de difusão, poderão ser pensadas e 

aprimoradas.  

Baseado nestas possibilidades inovadoras é que esse estudo propôs a 

aplicação do FEC, para infiltração de monômeros resinoso, no esmalte dentário, 

em amostras constituídas de dentes com coroa e raiz (não em fragmentos) para 

se aproximar mais da realidade clínica. Espera-se que o FEC aplicado a uma 

grande distância, ainda não testada experimentalmente, seja capaz de promover 

o deslocamento de moléculas para dentro dos nanocanais do esmalte, tendo 

como percurso unidirecionale toda espessura entre poros do esmalte e túbulos 

dentinários. Deste modo, a hipótese deste estudo é de que o FEC possa 

promover a infiltração da resina fluida fotopolimerizável no esmalte dental de 

dentes extraídos até uma grande profundidade, substituindo a água presente no 

interior dos nanoporos pela resina.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Promover e avaliar in vitro a infiltração de uma resina fluida 

fotopolimerizável através do esmalte de dentes hígidos, utilizando Fluxo 

Eletrocinético (FEC). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

� Testar a hipótese de que o FEC é capaz de formar uma camada híbrida em 

dentes humanos permanentes hígidos, utilizando uma resina fluida 

fotopolimerizável, promovendo a substituição da água presente no interior 

dos nanoporos pela resina; 

� Verificar a variação de corrente elétrica gerada durante aplicação do FEC 

utilizando um campo elétrico de 1,5 Volts; 

� Medir a profundidade da camada híbrida obtida a partir das imagens de 

microscopia de fluorescência; 

� Acompanhar e caracterizar a desidratação do esmalte dentário nas áreas 

infiltrada e não infiltrada por resina através das variações do retardo de 

fase em Microscopia de Luz Polarizada; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Questões Éticas 

 

Respeitando as diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas 

envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, este trabalho foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Lauro 

Wanderley do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba 

e aprovado sob o número 47996. (ANEXO A). 

 

4.2 Local de Realização do Estudo  

 

Todas as etapas do estudo foram realizadas no Laboratório de Microscopia 

e Imagem Biológica (LAMIB) do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba.  

 

4.3 Amostra  

 

Para este estudo foram utilizados 21 (vinte e um) terceiros molares 

humanos não irrompidos. Estes dentes foram obtidos por doação de pacientes 

maiores de 18 anos. Os dentes doados foram extraídos por indicações diversas 

identificadas pelo cirurgião-dentista responsável, não participante deste estudo. 

As doações foram realizadas após o paciente ser esclarecido sobre os objetivos 

do estudo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A). Cada elemento dentário foi nomeado aleatoriamente de zero a 

vinte (A0 à A20), sendo que o A0 não foi submetido a qualquer procedimento 

relacionado ao fluxo eletrocinético (FEC) experimental, sendo utilizado apenas 
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como controle da microscopia de fluorescência, após obtenção do corte 

histológico por desgaste.  

Para limpeza e desinfecção dos elementos dentários foi realizada a 

remoção dos remanescentes de tecido mole com auxílio de uma cureta 

periodontal (Trinity, Brasil) e escovação utilizando uma pasta composta por pedra 

pomes (SS White, Rio de Janeiro, Brasil) e água em escova de Robinson 

(Microdont, São Paulo, Brasil) montada em micromotor de baixa rotação e contra-

ângulo. Para segurança quanto à integridade do esmalte na região de interesse, 

os dentes foram examinados com lupa estereoscópica, com aumento entre 2x e 

4x para exclusão daqueles com trincas ou outras falhas. Em seguida, foram 

acondicionados em solução aquosa de azida sódica 0,02% até sua utilização. 

 

4.4 Método 

 

 A realização deste estudo baseou-se na infiltração de uma resina fluida nos 

poros do esmalte de cada elemento dentário utilizando a aplicação de uma 

diferença de potencial elétrico, dando origem a uma camada híbrida 

esmalte/resina. Após o procedimento experimental, os dentes foram cortados 

longitudinalmente na região infiltrada e desgastados até uma espessura 

aproximada de 100µm. Foram utilizadas análises de microscopia de fluorescência 

e monitoramento da desidratação, num intervalo de 24h através da microscopia 

de luz polarizada pelo sistema “single polscope”.  

 

4.4.1 Preparo das Amostras  

 

Cada elemento dental teve o teto da câmara pulpar removido utilizando 

pontas diamantadas montadas em turbinas de alta rotação, com posterior exérese 

da polpa coronária e radicular com auxílio de limas endodônticas Hedströem 

(Maillefer/Dentsply, Ballaigues, Suíça). A entrada dos condutos radiculares foi 
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obliterada utilizando a técnica adesiva convencional de dois passos – uso de 

ácido fosfórico a 37% (FGM, Joinville, Brasil), Sistema adesivo (Single Bond 2, 

3M/ESPE – Brasil) e resina composta (Z350, 3M/ESPE – Brasil). Cada 

incremento foi fotopolimerizado por 40s, utilizando um aparelho LED com 1200 

mW/cm2 (Optilight Max - Gnatus, Ribeirão Preto, Brasil), tendo o cuidado para a 

resina não atingir as paredes circundantes.  

 

4.4.2 Preparo do reservatório para as substânciasinfiltradas na superfície 

vestibular 

 

 Para a realização do FEC foi necessário projetar um dispositivo na 

superfície vestibular que servisse de reservatório para o Cloreto de Potássio (KCl) 

e a resina fluida. Para tanto, a superfície vestibular de cada dente preparado 

recebeu tratamento específico com o corona (Laboratory corona treatermodel BD-

20AC, Electro-technique Inc., Chicago, EUA) (Figura 6), durante 2 min (43) a fim 

de deixá-la hidrofóbica para melhor adesão do elastômero (polidimetilsiloxano; 

Sylgard 184 silicone elastomer kit, Dowcorning, EUA), material utilizado para 

confecção do dispositivo. 

 

 
 

Figura 6 - Corona, aparelho utilizado para conferir hidrofobicidade ao esmalte. 

Sua ponta ativa foi posta aproximadamente 2mm da superfície vestibular de cada 

amostra e mantida por 2min (43). 
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A superfície vestibular do dente foi posicionada em contato com o 

elastômero (Figura 7A) e o conjunto (cera/molde/dente) acondicionado em estufa 

com temperatura média de 50ºC por 4h a fim de acelerar a reação de 

polimerização do elastômero, resultando em um sólido acoplado navestibular do 

dente. Posteriormente o molde foiremovido e criado um reservatório cilíndrico 

central com diâmetro de 2mm, através de uma perfuração feita com um punch 

dermatológico (Kolplast Ltda., São Paulo, Brasil) de 2mm de diâmetro (Figura 7B).  

 

Figura 7 - Imagem representa a confecção do reservatório elastomérico colocado 

na vestibular dos dentes. Em “A” disposição do eppendorf cortado, lamina de cera 

e dente. A face vestibular do dente foi posicionada voltada para o elastômero 

colocado no eppendorf cortado. Em “B” punch dermatológico, utilizado para 

perfurar o reservatório. 

 

Desta forma, cada reservatório foi formado por uma cavidade, com paredes 

de elastômero, comaproximadamente 5mm de altura para evitar a saída 

espontânea do líquido de preenchimento (solução de KCl 0,1M ou resina). A base 

da cavidade foi a superfície de esmalte, que possuía 2mm de diâmetro, 

correspondente ao diâmetro do punch.  

Após este procedimento, cada dente acoplado ao reservatório foi 

novamente acondicionado em solução aquosa de azida sódica 0,02% e mantido 

sob refrigeração por no mínimo 24h antes do procedimento experimental, para 

permitir a reidratação do dente. 
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4.4.3 Aplicação do Fluxo Eletrocinético (FEC) 

 

O FEC consiste na aplicação de uma diferença de potencial elétrico (DDP), 

permitindo que a corrente elétrica seja direcionada do pólo positivo (ânodo) para o 

pólo negativo (cátodo). A aplicação do FEC foi realizadaem cada elemento dental 

individualmente. Para tanto, a câmara pulpar foi preenchida por gel condutor 

hidrossolúvel a base de glicerol a 70%. Este procedimento permitiu criar uma via 

de condução da superfície do esmalte à câmara pulpar, via esta constituída por: 

poros do esmalte, túbulos e poros dentinários e, finalmente, pelo gel presente na 

câmara pulpar (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Ilustração que descreve o arranjo experimental realizado em todos os 

dentes. As camadas de esmalte e dentina acima da câmara pulpar foram 

removidas mecanicamente e a entrada dos canais radiculares obliteradas. A 

câmara pulpar foi preenchida com um gel condutor, onde um fio de platina 

(cátodo) foi inserido. Superfície vestibular onde foi aderido o reservatório de 

elastômero com orifício central (2 mm) contendo o material infiltrante (solução de 

KCl ou resina) e um outro fio de platina (ânodo). O sentido do fluxo ocorreu da 

superfície do dente para a câmara pulpar (seta vermelha). 
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Uma fonte/medidor de tensão/corrente (Sourcemeter – modelo 2400, 

Keithley, EUA) foi usada para gerar o campo elétrico (1,5 volts) necessário para o 

FEC(Figura 9A). Os dois cabos condutores do equipamento gerador/medidor de 

tensão e corrente (pólo positivo e pólo negativo) foram conectados a fios de 

platina de 0,01 polegadas de espessura e comprimento de 30mm (A-M Systems 

Inc., EUA) - adaptado de Macena (43). O reservatório na superfície do esmalte 

recebeu o fio de platina conectado ao ânodo (cabo vermelho), lado do início do 

FEC, enquanto que o fio de platina foi conectado ao cátodo (cabo preto), lado da 

direção de deslocamento do FEC(Figura 9B). A corrente emitida foi registrada por 

um software livre apropriado (Labtracer, Keithley, EUA). 

 

 

Figura 9 - A: Fonte de tensão e medidor de corrente (Sourcemeter– modelo 2400, 

Keithley, EUA) (EUA). B: Fios de platina, ânodo – eletrodo vermelho e cátodo – 

eletrodo preto. 

 

A realização do teste experimental com FEC foi realizadaem duas etapas. 

A primeira constituiu-se de infiltração de solução de Cloreto de Potássio (KCl) 

a0,1M. A fim de se estabelecer o intervalo de tempo necessário para infiltração 

dos dois compostos utilizados, foi realizada a sequência experimental descrita 

anteriormente em dois elementos dentários que não fizeram parte da amostragem 

e em seguida aplicado o FEC, servindo como um teste piloto. Mediu-se o tempo 

de estabilização da corrente elétrica transmitida durante o fluxo, tanto para o KCl 

quanto para a resina e daí estabeleceu-se que o FEC seria aplicado durante 3 e 

2h para o KCl e resina, respectivamente. 
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Por conseguinte, após 3h de realização do FEC a solução de KCl no 

reservatório foi substituída por uma resina fluida (Icon, DMG, Hamburgo, 

Alemanha – Figura 10), que não demonstra qualquer coloração, 

masapresentaalgum grau de fluorescência, pH 6,2 e índice de refração de 1,51, 

dados obtidos do fabricante e confirmados experimentalmente. Desta forma, na 

etapa 2 houve a infiltração da resina por 2h. 

 

 

Figura 10- Resina Icon (DMG, Hamburgo, Alemanha). 

 

Para cada procedimento experimental, o reservatório na superfície externa 

foi preenchido primeiramente com KCl a 0,1M. Após a aplicação do FEC (3h), a 

solução foi removida com papel absorvente, sendo o reservatório seco com ar 

comprimido. Em seguida, a resina fluida foiinserida no reservatório e realizada 

nova sessão de FEC por 2h, sendo protegido da luz durante este período. Após 

este período, a resina foi fotopolimerizada por 40s, utilizando um aparelho LED 

com 1200 mW/cm2 (Optilight Max - Gnatus, Ribeirão Preto, Brasil). A superfície de 

esmalte não tratada pelo FEC, localizada na vertente ocluso-vestibularde cada 

dente, serviu de controle experimental.Após a polimerização a região infiltrada, no 

fundo do reservatório de elastômero, foi marcada com esmalte de unha (Risque, 

São Paulo, Brasil – Figura 11A). Apenas após estes procedimentos o dispositivo 

foi removido. A região foi novamente polimerizada por 40se o dente fotografado 

(Nikon D7000) em lupa estereoscópica (aumento de 1 e 2x) (Figura 11B). 
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4.4.4 Corte por desgaste e polimento das amostras 

 

Com um disco diamantado dupla face (KG Sorensen, Cotia, Brasil) 

montado em peça de mão sob refrigeração foi obtido uma secção longitudinal da 

coroa dental dos 20 dentes submetidos ao FEC (A1 a A20) (Figura 8C) e do dente 

que não foi submetido ao FEC (A0). As secções foram reduzidas, por desgaste, 

com lixas d'agua de granulações decrescente (400 a 2.400) e jig de lapidação, até 

uma espessura de ≈100μm. Em seguida, foi realizadoo polimento, utilizando disco 

e pasta polidora de alumínio com granulação de 3 µm. 

 

 

 

Figura 11 - Em “A”, observa-se o reservatório de elastômero sobre a superfície 

vestibular após a infiltração da resina e marcação com esmalte de unha. Em “B”, 

a marcação após a remoção do reservatório de elastômero. Em “C”, aspecto final 

após o corte com disco diamantado imediatamente antes de iniciar o desgaste. 

Aumento de 1x. 

 

 

4.4.5 Análise em Microscopia de Fluorescência 

 

Na etapa seguinte, cada amostra foi fotografada (Nikon D7000, Tóquio, 

Japão)através da técnica de microscopia de fluorescência,utilizando um sistema 

de epi-iluminação acoplado ao tubo de uma das oculares de um microscópio 

óptico de luz polarizada (Axioskop 40, Carl Zeiss, Jena, Alemanha). O sistema 



 

(Through-eye tube epi

composto de filtro de excitação de 470 nm

objetiva de 2x foi utilizada para todas as amostras 

abrangesse todo o esmalte

estas foram analisadas em 

pseudo-cores (unionjack), para 

da fluorescência emitida pela resina

 

4.4.6 Análise da variação no Retardo de Faseutilizando o

polscope” 

 

Para o presente estudo foram realizados registros 

das mudanças ocorridas 

de luz polarizada, utilizando sistema “single polscope”

de desidratação das amostras 

umidade relativa do ar 

campo de visão abrangesse todo o esmalte, permitindo a visualização simultânea 

da área infiltrada e não infiltrada p

testar a hipótese de que a infiltração da resina reduziria a perda de água 

fracamente aderida do esmalte e alteraria a direção do fluxo de água durante a 

desidratação. 

O sistema conhecido como “single polscope”

microscopia de luz polarizada que independe da orientação da amostra, usando 

apenas um cristal líquido. Este sistema é composto por um filtro monocromático 

verde, dois polarizadores, um cristal líquido, e dois filtros de retardo de 

quarto de lambda (¼ )

ocular, a sequência dos itens é: 

de banda de 10 nm – Edmund Optics, 

(3) cristal líquido coberto por filtro de 

polarization rotator – Meadowlark, 

polarizador; e (6) o segundo filtro de retar

eye tube epi-fluorescence illluminator, Mightex, Boston, 

composto de filtro de excitação de 470 nm e filtro de emissão de

foi utilizada para todas as amostras para que o campo de visão 

abrangesse todo o esmalte. Após a obtenção das imagens em câmera digital

estas foram analisadas em software livre (ImageJ, NIH, EUA), com aplicação de 

(unionjack), para evidenciação da área infiltrada, verificada através 

a emitida pela resina.  

Análise da variação no Retardo de Faseutilizando o 

Para o presente estudo foram realizados registros fotográficos 

das mudanças ocorridas no retardo de fase das amostras através de microscopia 

utilizando sistema “single polscope”, durante 24h

das amostras sob condições controladas de temperatura

 (50%), utilizando também a objetiva de 2x, 

campo de visão abrangesse todo o esmalte, permitindo a visualização simultânea 

a área infiltrada e não infiltrada pela resina. O objetivo desta análise foi o de 

testar a hipótese de que a infiltração da resina reduziria a perda de água 

fracamente aderida do esmalte e alteraria a direção do fluxo de água durante a 

O sistema conhecido como “single polscope” consiste na técnica de 

microscopia de luz polarizada que independe da orientação da amostra, usando 

apenas um cristal líquido. Este sistema é composto por um filtro monocromático 

verde, dois polarizadores, um cristal líquido, e dois filtros de retardo de 

). Desde a saída da luz da base do microscópio até a 

ocular, a sequência dos itens é: (1) filtro verde de interferência de 546 nm (largura 

Edmund Optics, Barrington, EUA); (2) primeiro polarizador

cristal líquido coberto por filtro de ¼  acromático para 545 nm (liquid

Meadowlark, Frederick, EUA);(4) amostra

o segundo filtro de retardo de¼  acromático
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Boston, EUA) foi 

filtro de emissão de 530 nm. A 

para que o campo de visão 

em câmera digital, 

, com aplicação de 

verificada através 

 sistema “Single 

fotográficos sequenciais 

retardo de fase das amostras através de microscopia 

durante 24h, em processo 

sob condições controladas de temperatura (25ºC) e 

), utilizando também a objetiva de 2x, para que o 

campo de visão abrangesse todo o esmalte, permitindo a visualização simultânea 

O objetivo desta análise foi o de 

testar a hipótese de que a infiltração da resina reduziria a perda de água 

fracamente aderida do esmalte e alteraria a direção do fluxo de água durante a 

consiste na técnica de 

microscopia de luz polarizada que independe da orientação da amostra, usando 

apenas um cristal líquido. Este sistema é composto por um filtro monocromático 

verde, dois polarizadores, um cristal líquido, e dois filtros de retardo de fase de um 

Desde a saída da luz da base do microscópio até a 

filtro verde de interferência de 546 nm (largura 

primeiro polarizador; 

acromático para 545 nm (liquid crystal 

amostra;(5) segundo 

acromático para 545 nm 



 

(Meadowlark, Frederick, 

microscópio óptico vertical 

Richmond, Canadá). Um gerador de funções (modelo AFG 2021

Beaverton, EUA) foi acoplado ao cristal 

aplicar tensão e permitir rotação do eixo de polarização da luz. 

(Nikon D7000 – Tóquio, 

microscópio completava o sistema. Todas as imagens

de 2X plana, de tubo infinito, fluorita e de luz polarizada (Carl Zeiss,

Alemanha). 

Figura 12 – Ilustração esquemática da disposição do sistema “single polscope” 

montado em microscópio de luz polarizada. A luz (1) passa pelo primeiro 

polarizador (2), em seguida pelo cristal líquido coberto por um filtro de retardo de 

¼  acromático para 545

objetiva (6), pelo segundo filtro de retardo de 

segundo polarizador (8) chegando até a câmera fotográfica digital, onde 

imagem foi registrada. 

 

No arranjo inicial padrão, os

líquido permaneceram

permaneceramparalelos entre si e a 45

primeiro polarizador e o eixo lento do primeir

conhecido como ângulo beta 

retardo de fase máximo mensurável pelo sistema.

O retardo de fase máximo mensurável é dado pela razão entre o 

comprimento de onda de luz usado e o ângulo máximo (180

, EUA)(Figura 12).Todos os itens foram montados num 

vertical composto de luz transmitida (modelo BA320

Canadá). Um gerador de funções (modelo AFG 2021

EUA) foi acoplado ao cristal líquido através de um cabo elétrico para 

aplicar tensão e permitir rotação do eixo de polarização da luz. 

Tóquio, Japão), no modo monocromático, acoplada ao 

microscópio completava o sistema. Todas as imagens foram obtidas com objet

X plana, de tubo infinito, fluorita e de luz polarizada (Carl Zeiss,

Ilustração esquemática da disposição do sistema “single polscope” 

montado em microscópio de luz polarizada. A luz (1) passa pelo primeiro 

polarizador (2), em seguida pelo cristal líquido coberto por um filtro de retardo de 

ático para 545nm (3), pelo condensador (4), pela amostra (5), pela 

objetiva (6), pelo segundo filtro de retardo de ¼  acromático para 545nm (7), pelo 

segundo polarizador (8) chegando até a câmera fotográfica digital, onde 

No arranjo inicial padrão, os dois polarizadores e o eixo lento do cristal 

ceramparalelos entre si e os dois filtros de 

paralelos entre si e a 45° dos polarizadores.O ângulo entre o 

primeiro polarizador e o eixo lento do primeiro filtro de um quarto de lam

o beta (68) e pode variar entre 0 e 90°

retardo de fase máximo mensurável pelo sistema. 

O retardo de fase máximo mensurável é dado pela razão entre o 

comprimento de onda de luz usado e o ângulo máximo (180°) entre o eixo lento 
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Todos os itens foram montados num 

composto de luz transmitida (modelo BA320 – Motic, 

Canadá). Um gerador de funções (modelo AFG 2021-BR – Tektronix, 

através de um cabo elétrico para 

aplicar tensão e permitir rotação do eixo de polarização da luz. A câmera digital 

Japão), no modo monocromático, acoplada ao 

foram obtidas com objetiva 

X plana, de tubo infinito, fluorita e de luz polarizada (Carl Zeiss, Jena, 

 

Ilustração esquemática da disposição do sistema “single polscope” 

montado em microscópio de luz polarizada. A luz (1) passa pelo primeiro 

polarizador (2), em seguida pelo cristal líquido coberto por um filtro de retardo de 

pelo condensador (4), pela amostra (5), pela 

acromático para 545nm (7), pelo 

segundo polarizador (8) chegando até a câmera fotográfica digital, onde a 

dois polarizadores e o eixo lento do cristal 

paralelos entre si e os dois filtros de ¼

dos polarizadores.O ângulo entre o 

o filtro de um quarto de lambda é 

90°, determinando o 

O retardo de fase máximo mensurável é dado pela razão entre o 

) entre o eixo lento 



38 
 

do cristal líquido e um dos polarizadores. O ângulo máximo entre o eixo lento do 

cristal líquido e um dos polarizadores capaz de permitir medida de retardo de fase 

neste sistema é de 90°, de modo que o retardo de fase máximo mensurável pelo 

single polscope é de metade do comprimento de onda (273nm).Para este estudo, 

foi usado um ângulo beta de 87,4º, o qual permitiumedir um retardo de fase 

máximo de 265nm. O retardo de fase dividido pela espessura da amostra (em nm) 

e multiplicado pelo sinal da birrefringência resulta na birrefringência observada.  

 Neste sistema, a amostra permaneceu em uma dada posição e o retardo 

de fase de toda a área histológica incluída no campo de visão foi medido ao 

mesmo tempo enquanto quatro estados de polarização da luz foram transmitidos 

para a amostra. Estes quatro estados de polarização da luz foram criados pelo 

gerador de estados de polarização (composto pelo primeiro polarizador e o cristal 

líquido coberto por filtro de um quarto de onda acromático) acionado por quatro 

tensões elétricas aplicadas. A aplicação dos estados de polarização durou cerca 

de 30s, sendo este o parâmetro de resolução temporal. As tensões elétricas 

foram aplicadas ao cristal líquido através de um cabo elétrico conectado a um 

gerador de funções operando nas seguintes configurações: 

• Onda quadrada; 

• Frequência de 2,0 KHz; 

• Unidade de voltagem de raiz quadrada da média dos quadrados (“root 

meansquare; Vrms); 

• Modo contínuo; 

• 0 Vrms de corrente direta; 

• Voltagens sequenciais de 1,48, 1,79, 2,1 e 2,54 Vrms, correspondendo aos 

ângulos 0, 45, 90, e 135 graus, respectivamente, da luz polarizada que 

ilumina a amostra, e sendo relacionadas ao algoritmo de quatro 

enquadramentos descrito por Shribak em 2011 (68). 

 

A relação entre as voltagens e os ângulos de rotação da luz polarizada 

foram fornecidas pelo fabricante do cristal líquido. As voltagens aplicadas foram 

aquelas necessárias para obter os estados de polarização requeridos para o 

algoritmo de quatro enquadramentos descritos por Shribak em 2011 (68). As 
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variações na intensidade de luz da amostra foram processadas por um algoritmo 

de quatro enquadramentos que resultou no retardo de fase e no azimute (ângulo 

de orientação) das estruturas birrefringentes (equação 25). O resultado é 

apresentado numa imagem digital. A aplicação do algoritmo de quatro 

enquadramentos (68) para obter a imagem final com os retardos de fase foi 

realizada com um aplicativo java especialmente desenvolvido pela equipe. Os 

valores dos retardos de fase em cada ponto histológico de interesse foram 

coletados com auxílio de um software livre de análise de imagem (ImageJ, NIH, 

EUA). 

 Para medidas sequenciais de retardo de fase em longos períodos de 

tempo, como o realizado neste estudo, foi utilizadoum software, especialmente 

desenvolvido para este fim, para controlar todo o sistema e permitir o 

funcionamento sincronizado do gerador de funções e da câmera digital sem a 

presença do operador por um período de tempo programado. 

 Durante o período de desidratação das amostras deste estudo foram 

obtidos os retardos de fase a cada 5min (de 0 a 30min), depois a cada 10min 

(40min a 1h e 30min), a cada 20min (1h 50min até 3h), a cada 1h (de 4h a 6h), a 

cada 2h (de 8h a até 12h) e após 24h, totalizando 24 intervalos de tempo. Esse 

registro fotográfico foi realizado com a finalidade de acompanhar a desidratação 

de cadaamostra nas regiões infiltrada e não infiltrada por resina, baseado na 

hipótese que a região infiltrada, em consequência da resina ter ocupado o lugar 

da água fracamente aderida dentro dos poros do esmalte durante a hibridização, 

perderia menos água (porque não a possui) do que a região não infiltrada e 

portanto, haverá pouca redução do retardo de fase quando comparado ao 

respectivo controle não infiltrado. 

 Para cada amostra as 24 imagens resultantes foram transportadas para 

software livre (ImageJ, NIH, EUA)) e feita a conversão de pixels para µm 

(0,350:1). As imagens foram reunidas em um único arquivo (Stack). Baseado na 

área de infiltração inicial foi traçada uma reta de 500µm de comprimento da 

superfície do esmalte em direção à JAD (Figura 13A), tanto na área infiltrada 

quanto na área não infiltrada, acompanhando a direção dos prismas do esmalte, 

que por recurso do software, encontravam-se, em todas as imagens, na mesma 
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posição histológica. Os retardos de fase foram registrados ao longo dos 500µm 

para todos os intervalos de tempos. Esses dados (armazenados no formato .dat), 

foram levados para outro software (OriginPro, OriginLab, Northampton, EUA), 

onde a curva de perda de água pôde ser comparada para as duas regiões de 

interesse. 

 Tanto na área infiltrada como na não infiltrada, foram feitas análises 

qualitativas das variações do retardo de fase em função da distância da superfície 

e do tempo de desidratação. Além disso, em cada amostra, a razão entre o 

retardo de fase no início da desidratação e aquele no final da desidratação foram 

medidos em 10 pontos histológicos (cada ponto cobrindo uma área de 15µm x 

15µm)localizados ao longo da reta mencionada anteriormente e a diferentes 

distâncias da superfície do esmalte: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, e 

500µm (Figura 13B). Esta razão foi posteriormente analisada estatisticamente. 

 

 

Figura 13 – Imagens obtidas por MLP utilizando o sistema “single polscope”, 

exemplificando a seleção dos pontos experimentais para a Análise dos retardos de fase 

das áreas infiltrada e não infiltrada obtidas. A: Em preto, reta de 500µm traçada nas 

duas áreas de interesse. B: Visão ampliada do destaque em vermelho da figura A, 

mostrando os 10 pontos histológicos selecionados a partir da superfície do esmalte, ao 

longo da reta traçada, com distancias de 50 µm um do outro. 
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4.4.7 Análise Estatística  

 

Os dados da profundidade de infiltração e desidratação (razão entre o 

retardo de fase final e inicial em cada ponto histológico) das áreas infiltrada e não 

infiltrada por resina foram testados quanto a sua normalidade pelo teste de 

Shapiro–Wilk. Com relação aos dados de desidratação, após verificação de que 

sua distribuição não foi normal, foi feita uma comparação entre as áreas infiltrada 

e não infiltrada usando o teste Mann-Whitney, considerando um nível de 

significância de 5%. Para estes testes os dados foram ranqueados. 

Uma vez que a significância estatística revela apenas se as diferenças 

existem ou não, foi calculada também a magnitude do efeito “Cohen’s effect size”, 

que trata da força da relação entre a variável dependente e independente (15,39). 

O tamanho do efeito foi calculado para se verificar quão grande foia diferença dos 

retardos de fase em área que supostamente a resina estariapresente (região 

infiltrada) em relação ao esmalte normal (área não infiltrada). O tipo e tamanho do 

efeito calculado foi aquele da família “d”, que é usado para comparar dois grupos 

e é dado pelas médias dividido pelo desvio padrão médio (39). 

O cálculo do tamanho do efeito “d” foi calculado segundo Leech et al. em 

2011 (39): 
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Onde: 

M1 é a mediana do grupo infiltrado; 

M2 é a mediana do grupo não infiltrado; 

IQR1 e IQR2 são as diferenças interquartis dos grupos infiltrado e não 

infiltrado, respectivamente. 

 

Segundo Cohen (15),a resultante para a magnitude do efeito de 0 a 0,2 é 

considerada desprezível; de 0,2 a 0,5 é pequeno; de 0,5 a 0,8 é moderado; e > 

0,8 é considerada alta. 

(2) 
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5. RESULTADOS 

 

Durante a aplicação do FEC, obteve-se uma variação de corrente (mA) 

positiva para todas as amostras, tanto para infiltração do KCl 0.1M quanto para 

infiltração da resina (Tabela 1 e Figura 14). Devido à menor viscosidade do KCl, a 

corrente elétrica obtida durante a infiltração desta solução foi maior, quando 

comparada com a infiltração da resina na mesma amostra. 

 

Tabela 1 – Variação da corrente elétrica em microampère (µA) produzida durante 

aplicação do FEC para os dois compostos infiltrados quando aplicado um 

potencial elétrico de 1,5V. 

Amostra KCl RESINA 

 Média (µA) DP Média (µA) DP 

A1 0,035 0,011 0,003 0,002 
A2 0,024 0,004 0,006 0,001 
A3 0,047 0,008 0,004 0,002 
A4 0,047 0,024 0,007 0,004 
A5 0,042 0,009 0,005 0,002 
A6 0,058 0,03 0,005 0,002 
A7 0,036 0,006 0,002 0,003 
A8 0,042 0,007 0,006 0,001 
A9 0,043 0,006 0,009 0,008 

A10 0,067 0,008 0,003 0,008 
A11 0,062 0,016 0,008 0,008 
A12 0,073 0,006 0,002 0,002 
A13 0,055 0,031 0,008 0,001 
A14 0,076 0,023 0,004 0,011 
A15 0,078 0,012 0,004 0,002 
A16 0,069 0,004 0,003 0,004 
A17 0,072 0,006 0,004 0,003 
A18 0,078 0,019 0,006 0,017 
A19 0,068 0,006 0,009 0,003 
A20 0,081 0,030 0,009 0,002 
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Figura 14 -A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl (0.1M) e  
a resina infiltrante ®Icon quando aplicado um potencial elétrico de 1,5V para 
amostra A4, formada pela inserção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e 
o eixo das abscissas (tempo). O tempo total de infiltração para o KCl foi de 3hs e 
para o ®Icon foi de 2hs, constatando-se que a corrente mostrou-se positiva 
durante todo o tempo para ambos. 

 

Fotomicrografias digitais ilustrativas obtidas através de microscopia de 

fluorescência estão demonstradas em seguida(Figuras 15 e 16), melhores 

visualizadas quando da aplicação de pseudo-cores, onde a fluorescência é 

verificada através da cor vermelha. 

A região do esmalte dental sob a qual estava o reservatório com a resina 

durante a aplicação do FEC emitiu fluorescência em todas as amostras testadas, 

sendo sua penetração no esmalte verificada através da região avermelhada que 

atravessa o esmalte e se estende até a dentina (Figuras 15A e 15B). 
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Figura 15 - Em “A” imagem em microscopia de fluorescência, em pseudo-
cores,da amostra A17 onde pode ser observada região fluorescente (de cor 
vermelha) no esmalte dentário delimitada pelas linhas tracejadas, fazendo 
correspondência a região onde ocorreu a infiltração com o FEC, identificada em 
“B” pela marcação feita com esmalte de unha na superfície do esmalte dentário. 
Barra = 200µm. 
 

A título de comparação, pode-se verificar qualitativamente que na amostra 

A0 (não infiltrada) todo o esmalte aparece com uma coloração azul-

esbranquiçada, o que significa que este tecido não emite fluorescência. Já a 

dentina, que é um tecido naturalmente fluorescente, aparece na cor vermelha, 

como pode ser verificado na figura 16A. Em todas as amostras infiltradas (A1 a 

A20) a fluorescência foi verificada na região do esmalte infiltrado (coloração 

avermelhada), desde a superfície até a JAD, indicando a formação da camada 

híbrida. Além disso, a fluorescência em toda espessura do esmalte demonstra 

que às 3h de FEC foram suficientes para infiltrar a resina no mínimo até a JAD 

(Figura 16B). 
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Figura 16 - Imagens de microscopia de fluorescência em pseudo-cores com 
aumento de 20x. Em “A” amostra A0 podendo ser observado o esmalte na cor 
azul-esbranquiçado e a dentina, de cor vermelha por emitir fluorescência natural. 
Em “B” a amostra A6 evidenciando a infiltração da resina representada pela área 
de coloração vermelha que vai desde a superfície do esmalte até a JAD. 
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A profundidade da camada híbrida variou de acordo com a espessura do 

esmalte, que é distinta para cada amostra (dente), já que a infiltração ocorreu 

desde a superfície até a JAD. Os dados foram considerados normais segundo o 

teste de Shapiro-Wilk (p=0.97). A profundidade média foi de 1627,66µm e desvio 

padrão de 284,20µm.  

 

Tabela 2 - Descrição da profundidade da infiltração resinosa, determinada através 

da microscopia de fluorescência para cada amostra. 

Amostra 
Profundidade da 
Infiltração (µm) 

Amostra 
Profundidade da 
Infiltração(µm) 

A1 1883,86 A 11 1297,26 
A2 1766,33 A 12 1637,56 
A3 1911,96 A 13 1157,65 
A4 2194,23 A 14 1811,63 
A5 1160,15 A 15 1434,51 
A6 1746,59 A 16 1591,26 
A7 1600,93 A 17 1652,17 
A8 1361,21 A 18 2091,10 
A9 1530,42 A 19 1842,70 

A10 1445,14 A 20 1436,65 

 

A partir dos registros sequenciais das mudanças ocorridas no retardo de 

fase das amostras, utilizando o sistema “single polscope”, foram obtidos dois 

comportamentos distintos para as duas áreas de interesse, ao longo dos 500µm 

mais externos do esmalte à JAD. Para a região não infiltrada, uma análise 

qualitativa demonstrou que o retardo de fase diminuiucomo passar do tempo, 

adotando uma curva descendente durante as 24h de desidratação, para todas as 

amostras, devido à perda de água. Os pontos mais externos do esmalte 

perderamágua de forma mais rápida, chegando a uma situação de estabilidade 

mais precocemente que pontos mais internos da área estudada (Figura 17). Já na 

área infiltrada, o retardo tendeu a se manter constante durante o período de 

desidratação, adotando uma curva semelhante para todos os intervalos de tempo, 

supostamente porque essa região não perdeu água para o meio, pois foi 

substituída por resina durante a hibridização (Figura 18). 
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Figura 17 - Mudanças ocorridas no retardo de fase utilizando o sistema “single 

polscope” demonstrando a perda de água de uma região não infiltrada por resina 

da amostra A16, quando desidratada por 24hs. 

 

 

 

Figura 18- O retardo de fase da região infiltrada por resina da amostra A16 

obtido pelo sistema “single polscope” tendeu a manter-se constante durante às 

24hs de desidratação, demonstrando que não houve perda de água. 
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Quando se comparou os retardos iniciais e finais dos grupos infiltrado e 

não infiltrado ao longo do esmalte externo, verificou-se diferença estatisticamente 

significante para todos os pontos histológicos analisados (p<0,05), com magnitude 

do efeito alto (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Descrição da diferença estatística encontrada para cada ponto 

histológico analisado na área infiltrada e não infiltrada por resina e dos valores 

encontrados para magnitude do efeito (>0.8 considerado alto). 

AREA INFILTRADA X AREA NÃO INFILTRADA 

Ponto Histológico 

(µm) 
Mann-Whitney  (Valor de p) 

Magnitude do 

Efeito 

50 < 0.000001 2.89 

100 < 0.000001 1.68 

150 < 0.000001 1.83 

200 < 0.000001 2.53 

250 < 0.000001 2.33 

300 < 0.000001 2.07 

350 < 0.000001 3.44 

400 < 0.000001 3.20 

450 < 0.000001 2.75 

500 < 0.000001 3.50 

 

 

A diferença no retardo de fase das áreas infiltrada e não infiltradada 

amostra A6 é ilustrada com as fotomicrografias em luz polarizada no sistema 

“Single Polscope” no início e após 24h de desidratação (Figura 19A e 19B). 
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Figura 19 - Fotomicrografia digital da amostra A6 em pseudo-cores ilustrando as 
modificações no retardo de fase ocorridas durante o período de desidratação de 
24hs. Na área do esmalte externo que permanece em vermelho na imagem “B” 
demonstra que não ocorreu mudança no retardo de fase em relação à imagem “A”. 
Pode também ser observado que o esmalte interno na região infiltrada perdeu água 
após a desidratação. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O Fluxo eletrocinético é um método inovador que vem sendo estudado 

para o deslocamento de fluidos em nanocanais (67) e recentemente foi aplicado 

na odontologia tendo em vista o diâmetro nanométrico dos poros do esmalte 

(43,46). Especificamente neste estudo, a aplicação do FEC foi utilizada para 

infiltrar um tipo de resina fotopolimerizável de baixa viscosidade nos poros do 

esmalte de dentes apresentando porções coronária e radicular, sem qualquer 

condicionamento ácido prévio. O aspecto de maior relevância que reforçou a 

possibilidade da infiltração de substâncias no esmalte dentário, impulsionadas 

pela aplicação de um campo elétrico,foi o deque em nanocanais com até 100µm, 

envoltos com paredes relativamente não condutoras e superfície carregada 

negativamente, a exemplo do esmalte, a condução é baseada no direcionamento 

unilateral das cargas positivas da dupla camada de elétrons (DCE) e de todo 

conteúdo do nanocanal para o cátodo (67), permitindo que a infiltração de 

qualquer substância cujas moléculas tenham tamanho menor que o diâmetro do 

poro aconteça.  

Baseado nos resultados deste estudo acredita-se que os poros do esmalte 

se comportam segundo a teoria da condução em nanocanais de Shooch et al. 

(67). A evidência inicial de que houve infiltração tanto do KCl (0,1M) quanto da 

resina foram os valores positivos de corrente elétricaregistrados quando o campo 

elétrico foi aplicado (Tabela 1). Tais valores demonstraram que a transmissão do 

campo elétrico foi estabelecida através dos poros do esmalte, direcionada da 

superfície (ânodo) para a câmera pulpar (cátodo), induzindo o fluxo DCE, que por 

sua vez levou consigo o conteúdo dos nanocanais (67), resultando dedutivamente 

na infiltração da resina (43). A fim de se preencher todos os nanocanais do 

esmalte com uma solução condutora padronizada, optou-se pela infiltração inicial 

com a solução de KCl (0,1M) por esta ter a mesma força iônica daquelas 

encontradas na saliva e no fluido do biofilme dental.  

A primeira iniciativa de infiltração de resina no esmalte dentário utilizando o 

FEC foi realizada por Macena (43) utilizando cortes histológicos de esmalte 
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obtidos por desgaste. O autor também obtevevalorespositivos para os registros de 

corrente elétrica, que corroboram os resultados do presente estudo.  

Poderia se pensar que o uso de uma corrente elétrica seria um fator 

limitante para uma futura extrapolação clínica desta técnica, porém foi visto que o 

corpo humano não é capaz de perceber correntes elétricas menores do que 

1mA(11).Os valores de corrente elétrica registrados quando daaplicaçãodo 

FEC,com uma DDP constante de 1,5V, foram muito pequenos, todos bem abaixo 

de 1µA, que se apresenta1000x menor do que o valor de corrente suportado pelo 

corpo humano. Além disso, equipamentos elétricos já são utilizados com 

frequência na clínica odontológica, assegurados, inclusive por inúmeros estudos 

científicos, a exemplo dos detectores eletrônicosapicais, sem causar prejuízos 

para os pacientes (1,2,51). Com base nestes achados, espera-se que o FEC 

possa ser utilizado de forma segura in vivo, embora estudos futuros sejam 

necessários para confirmar esta suposição. 

Mesmo para a infiltração através do FEC, o tamanho das partículas do 

material deve ser considerado. As partículas devem ser suficientemente 

pequenas para permitir sua penetraçãona luz dos poros do esmalte (47,57). Este 

princípio também é válido para o processo de difusão, porém, diferentemente do 

FEC que não sofre influência do diâmetro dos poros ou do gradiente de 

concentração da solução, na difusão, se um composto colocado sobre a 

superfície do esmalte for mais concentrado que o líquido dentro dos poros, o 

líquido no esmalte tende a sair por gradiente osmóticoea difusão não será 

favorecida (60). No caso de soluções menos concentradas a difusão irá ocorrer, 

encontrando-se, porém, sobre ainfluência do princípiode que a difusão é 

inversamente proporcional àviscosidade do líquido, ocorrendo em taxas muito 

longas (meses) (66). Além disso, as fortes interações da água com as paredes 

dos poros tornam a mobilidade restrita, podendo não apresentar energia cinética 

suficiente para que a difusão ocorra quando o gradiente osmótico favorece o fluxo 

na direção da JAD (19). Esta é a razão pela qual o transporte pelos poros do 

esmalte, apenas por difusão, se torna tão limitado (19) e os procedimentos 

adesivos convencionais necessitam condicionar a superfície do esmalte, 

alargando seus poros, para que a difusão seja potencializada (12,80). 
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A infiltração de materiais nos poros do esmalte é influenciada por outros 

fatores além do tamanho dos poros (62) como a viscosidade. Esta influencia a 

velocidade de infiltração (71), mesmo que não dependa diretamente do processo 

de difusão, como é o caso do FEC. Isto foi verificado pelos valores de corrente 

elétrica, pelo menos dez vezes menorpara infiltração da resina (mais viscosa) do 

que para o KCl, de menor viscosidade e consequentemente menor resistência a 

passagem (51). Em vista disso, a resina utilizada neste estudo possuibaixo peso 

molecular e viscosidade reduzida (47). Além disso, esse material possui valor de 

pH igual a 6,2, acima do valorcrítico para a desmineralização do esmalte. Desta 

forma, a infiltração não poderia ser atribuída ao alargamento dos poros do 

esmalte, como acontece na camada híbrida obtida por sistemas adesivos 

convencionais que utilizam ácido fosfórico ou de monômeros resinosos ácidos, no 

caso dos adesivos auto-condicionantes (12,59,79). A presença do hidroxi-etil-

metacrilato (HEMA) em sua composição faz com que essa resina emita 

fluorescência conforme relatado anteriormente por Lee et al. (38), o que permitiu 

as análises por Microscopia de Fluorescência. 

As imagens em Microscopia de Fluorescência demonstraram que a resina 

infiltrou nos nanocanais do esmalte para todas as amostras estudadas. 

Adicionalmente, as imagens sugerem que às 2h de aplicação do FEC foram 

suficientes para que a resina percorresse toda a espessura do esmalte, desde a 

superfície até a JAD, o que é evidenciado pela região avermelhada presente no 

esmalte das Figuras 15 e 16, dispostas aqui em caráter ilustrativo. Todas as 

outras amostras também apresentaram esta região avermelhada. 

A profundidade média da camada híbrida produzida no esmalte através do 

FEC, verificada pela microscopia de fluorescência foi de 1627,66µm (DP= 

284,20µm), valores imensamente maiores que a profundidade média atingida pela 

penetração da resina em esmalte através das técnicas de hibridização realizadas 

convencionalmente, citadas entre 10µm (48) e 20 µm (8). Nem mesmo os novos 

conceitos de infiltração de lesões cariosas incipientes com resinas de baixa 

viscosidade obtiveram resultados que possam se equiparar, já que os estudos 

mostram que uma das limitações desta técnica é a penetração de lesões não 

cavitadas profundas, uma vez que o infiltrante não consegue se difundir por toda 

lesão (36,47,55). 
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Macena (43) também analisou a profundidade da camada hibrida obtida 

após a infiltração destamesma resina, através do FEC, em cortes histológicos de 

esmalte, encontrando valores elevados de profundidade, com mediana de 770µm. 

Além disso, o autor comparouo quanto a profundidade da camada hibrida é 

diferente daquela obtida pela técnica adesiva convencional, obtendo uma 

magnitude de efeito de 7,2, considerada por Cohen (1992) (15) como alta. Mesmo 

diante dos relatos de reduzida profundidade de camada híbrida em esmalte (8,48) 

parece haver uma satisfatória aceitação, transparecendo que a formação da 

camada híbrida para esmalte é um assunto supostamente consolidado na 

literatura, fato demonstrado pela ausência de estudos atuais para o 

aprimoramento da hibridização em esmalte. Isto talvez possa ser atribuído à 

grande preocupação de melhoria de desempenho e longevidade da camada 

híbrida em dentina, que direciona e impulsiona as investigações para esse 

substrato (37,59,80). 

Em seu estudo, Macena (43) testou o esmalte infiltrado, através do FEC, 

quanto à perda de íon sem meio ácido, constatando que a camada híbrida 

formada obliterou os poros do esmalte, permitindo que este tecido ficasse 

resistente a desmineralização. Evidências anteriores também confirmam que a 

interrupção ou redução da luz do poro interfere no processo de difusão dos ácidos 

bacterianos ou não, podendo contribuir para prevenção subsequente de 

desmineralização do esmalte (47,55,56,57,84). 

A desidratação das amostras foi acompanhada, quanto à variação do 

retardo de fase, em duas regiões do esmalte externo (infiltrado e não infiltrado), 

até uma profundidade de 500µm. Embora os resultados deste estudo, obtidos 

com a microscopia de fluorescência, evidenciem que a infiltração tenha ocorrido 

pelo menos até a JAD, optou-se pela análise apenas os 500µm de profundidade 

do esmalte mais externo, devido ao trajeto sinuoso dos prismas em áreas mais 

profundas, que, segundo Medeiros et al. (2013) (45), pode dificultar o 

monitoramento da desidratação, já que a trajetória dos prismas estásujeita a se 

estender para fora do eixo analisado (linha desenhada), impondo algumas 

limitações no acompanhamento dos processos de transporte unidirecional.  

A variação no retardo de fase na região não infiltrada pela resina, ou seja, 

de esmalte normal, verificada neste estudo está de acordo com os achados de 
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Medeiros et al. (45), sendo verificada que a perda de água se inicia e se faz mais 

rapidamente no esmalte mais superficial enquanto que o esmalte mais interno ao 

longo dos 500µm estudados tem seu retardo reduzido progressivamente com o 

passar do tempo, demonstrando que a perda de água acontece de forma mais 

lenta, conforme pode ser ilustrado na Figura 17. 

De forma pioneira, foi verificado que a área infiltrada por resina se 

comportou de forma distinta, verificando-se que o retardo de fase manteve 

constante durante o intervalo de 24h de desidratação (Figura 18), inferindo-se que 

a água fracamente aderida não se encontrava no interior dos poros para ser 

perdida, como normalmente acontece. Na técnica adesiva convencional, um 

passo fundamental é secar a superfície do esmalte antes da aplicação do adesivo 

para que a água que ocupa os poros do esmalte evapore para dar lugar aos 

monômeros resinosos que farão parte da camada híbrida (12,80), sendo esta 

água a fracamente aderida, removida mais facilmente (13,19,65,72). De forma 

semelhante, entendeu-se que a água fracamente aderida foi substituída pela 

resina infiltrada e que, devido a isso, o retardo manteve-se constante, 

evidenciando mais uma vez que a infiltração da resina através do FEC foi bem 

sucedida.  

Embora a variação do retardo de fase não tenha sido estudada em áreas 

do esmalte interno, as imagens de microscopia de luz polarizada obtidas pelo 

sistema “single polscope” no início e após 24h de desidratação indicam perda de 

água no esmalte interno da área infiltrada por resina (Figura 19). Acredita-se que 

este fato possa ser atribuído, também, ao trajeto sinuoso dos primas nessa região 

(30,32,66).  De acordo com uma descrição recente da estrutura tridimensional dos 

caminhos de prismas, grupos de prismas compactados bem próximos afastam-se 

da JAD com uma trajeto sinusoidal até ~ 1/2 da espessura do esmalte, adotando 

uma trajetória linear logo em seguida (74). Assim como este trajeto pode dificultar 

a difusão (45), talvez também possa dificultar a infiltração, permitindo que certa 

quantidade de água permaneça e possa sair durante a desidratação. 

A diferença entre os retardos de fase das áreas infiltrada e não infiltrada 

por resina apresentou-se significante para os dez pontos histológicos estudados 

(p< 0,000001), reafirmando os achados qualitativos e confirmando a hipótese de 

que a água fracamente aderida foi substituída pela resina na área infiltrada. Estes 
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dados não apresentaram apenas uma diferença significante, mas, segundo 

Cohen (1992) (15) uma alta magnitude de efeito (>0,8) para todosos pontos 

estudados (Tabela 3). A quantificação do efeito é importante porque não basta a 

constatação de diferenças relevantes entre os grupos, se faz necessário a 

quantificação de quão o efeito é diferente, principalmente para estratégias 

inovadoras como a infiltração da resina utilizando o FEC, que poderá se sobrepor 

a procedimentos já consolidados na literatura e amplamente utilizados na clínica 

odontológica (camada híbrida convencional). Para este cálculo foi utilizado o 

cálculo de magnitude de efeito tipo “d” (39). 

Algumas limitações foram observadas neste estudo in vitro e poderão ser 

sanadas em estudos futuros. A infiltração por um tempo de 2h pode parecer longa 

quando se imagina uma extrapolação clínica, mas os resultados indicam que esse 

tempo poderá ser reduzido já que o tempo de infiltração de 2h foi suficiente para 

infiltrar a resina pelo menos até a JAD. Teoricamente, sabe-se que quando o FEC 

é aplicado, inicia-se o deslocamento da DCE e então, a velocidade do líquido 

passa de zero para a máxima (67), mas ainda não se sabe qual a velocidade 

máxima do deslocamento da resina para que o tempo de infiltração seja 

calculado. Além disso, os métodos de análises aqui utilizados verificaram a 

infiltração apenas em esmalte. As análises em fluorescência mostraram que a 

resina infiltrou pelo menos até a JAD, mas como a dentina é naturalmente 

fluorescente não foi possível verificara infiltração da resina ou quanto se infiltrou 

em dentina.  

Embora este estudo esteja em fase preliminar, espera-se que futuramente 

esta técnica possa ser aplicada clinicamente. Como Macena (43) realizou o FEC 

em cortes histológicos, não havia a certeza de que o FEC pudesse deslocar um 

fluido por grandes distâncias, mas este estudo mostrou que isto é possível, desde 

que o campo elétrico seja aplicado entre as duas extremidades do trajeto. Para 

este experimento, a câmara pulpar foi aberta e a polpa removida, mas uma vez 

que os tecidos do corpo humano são compostos por líquidos (soluções 

eletrolíticas) e que a corrente necessária para infiltração não é capaz de causar 

danos in vivo (1,2,51), pode-se supor que estudos futuros poderão aprimorar a 

técnica para que o FEC possa ser aplicadoem elementos dentaiscom vitalidade 

pulpar, com o eletrodo dopolo negativo (cátodo) posicionado na região do sulco 
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gengival e utilizando o líquido presente nesta região como condutor.Desta forma, 

o FEC ocorreriasem a necessidade de remoção da polpa dental. 

Tendo em vista que este estudo provou que o FEC foi capaz deslocar a 

DCE formada no interior dos poros do esmalte e infiltrar tanto um fluido de 

viscosidade semelhante à da água (KCl 0,1M) e outro mais viscoso (resina fluida), 

entende-se que a barreira para o transporte de substâncias utilizando os poros do 

esmalte, imposta pelo processo de difusão, foi rompida e que esta técnica é 

provavelmente passível de ser aplicada na clínica odontológica diária. Várias 

possibilidades podem ser imaginadas para sua aplicação, a exemplo de 

medicamentos, servindo de via de condução de drogas para a polpa, clareamento 

dental, aprimoramento de propriedades ópticas/estéticas e, principalmente, 

adesão de materiais resinosos que podem obliterar os poros do esmalte e impedir 

que os ácidos bacterianos se propaguem pelos poros do esmalte, dificultando e 

retardandoa desmineralização e por consequência, o aparecimento de lesões 

cariosas. 
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7.CONCLUSÔES 

 

 Com base nos resultados obtidos e nas limitações deste estudo, pode-se 

concluir que:  

� A utilização do FEC resultou na infiltração da resina fluida nos 

nanocanais do esmalte; 

� A corrente elétrica gerada durante aplicação do FEC utilizando um 

campo elétrico de 1,5V foi positiva e sempre menor que 1µA. 

� Foi formada uma camada híbrida profunda, que atingiu, no mínimo, a 

JAD, obtendo uma profundidade média de 1627,66µm; 

� A infiltração da resina promoveu a obliteração dos nanocanais do 

esmalte, fato verificado através da ausência de perda de água durante a 

desidratação, quando comparado a uma área não infiltrada por resina.  
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Morfologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba. 
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Solicito sua permissão para apresentar os resultados deste estudo em eventos da 

área de saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, 

seu nome será mantido em sigilo. 
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