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RESUMO 

 

 O transporte de materiais através do esmalte dentário tem sido baseado no 

processo de difusão, os quais não infiltram os nanoporos do esmalte dentário 

humano normal, uma vez que são considerados materiais com dimensões 

acima do limite dos poros do esmalte (MDALPE). Neste estudo, in vitro, 

aplicou-se o fluxo eletrocinético (FEC) para a infiltração dos MDALPE nos 

poros do esmalte dentário maduro de dentes humanos permanentes não 

irrompidos. Foram testados solução aquosa de Thoulet com índice de 

refração (n) = 1,56, por 5 h e resina infiltrante ICON® por três tempos 

diferentes (1; 1,5 e 2h), ambos com pH acima do valor crítico do esmalte, 

aplicando 5 V em ambos os casos. Cortes por desgaste de esmalte dental 

foram inseridos em chip microfluidicos customizados feitos de poli-metil-

siloxano e submetidos ao FEC. Uma infiltração prévia com KCl 1mM foi 

realizada em cada amostra por 2 h, usando 1V. Três amostras foram 

infiltradas com solução Thoulet  n= 1,56 e oito amostras foram infiltradas com 

resina infiltrante. Pontos histológicos (n = 30) do grupo da solução Thoulet 

foram analisados quanto à birrefringência em água antes e após a infiltração. 

As amostras do grupo da resina foram posteriormente submetidas à 

desmineralização in vitro por 192 h. A profundidade da camada híbrida foi 

determinada pela microscopia de fluorescência e de luz polarizada. A análise 

do volume mineral através da radiomicrografia foi realizada em pontos 

histológicos nas áreas infiltrada (n = 30) e não-infiltrada (n = 30), antes da 

infiltração e após a desmineralização, sempre hidratados.  A birrefringência 

negativa de pontos histológicos (n = 30) em água, antes da infiltração da 

solução de Thoulet (média de -22,47 x 10-4) foi significativamente menor que 

a birrefringência após a infiltração com a solução de Thoulet n = 1,56 (média 

de -51, 7 x 10-4) (p < 0,00001, ANOVA; tamanho do efeito 6,69). A 

profundidade da camada híbrida no esmalte variou de 640 m a 1430 m 

(média de 760 m). Os volumes minerais (hidratados) dos pontos infiltrados 

antes da desmineralização foram similares àqueles após a desmineralização 

(p = 0,123; teste T pareado), enquanto os pontos não infiltrados 

apresentaram volumes minerais (hidratados) menores após a 
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desmineralização (p < 0,00001; teste T; tamanho do efeito de 3,263). 

Conclui-se que a técnica do FEC foi aplicável, com sucesso, ao transporte de 

MDALPE, nos poros do esmalte, sem ataque ácido, resultando em um novo 

modelo de camada híbrida como também num aumento expressivo da 

infiltração resinosa se comparada com a difusão, abrindo novas 

oportunidades para inovação científica e com potencial de aplicações clínicas 

em odontologia. 

 

Palavras – Chave: 

Fluxo Eletrocinético; Infiltração; Resina Fluida; Solução de Thoulet 
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ABSTRACT 

 

 The transport of materials trough dental enamel has been regarded as 

dependent on diffusion which doesn´t infiltrate the nanopores of normal 

dental enamel normal, being these materials considered as above the 

threshold for enamel nanopores (MATEN). In this in vitro study, applied the 

electrokinetic flow (EKF) to infiltrated the MATEN into the dental enamel 

pores mature of unerupted permanent human teeth. It were tested an 

aqueous solutions with refractive index of 1.56 (Thoulet’s solution) by 5h and 

a infiltrant resin ICON® by three different times (1; 1,5 and 2 h), both with pH 

higher than the critical pH of enamel, applying 5V in both cases. Dental 

enamel ground sections were mounted on customized microfluidic chips 

made of poly-methyl-siloxane and submitted to EKF. A pre-infiltration with 1 

mM KCl solution by 2 h and 1V. Three samples were infiltrated by 1.56 

Thoulet´s solution and eight samples were infiltrated using infiltrant resin. 

Histological sites (n = 30) in Thoulet´s group were analyzed for water 

birefringence before and after infiltrated. The sample of resin group were 

subsequently exposed to in vitro demineralization by 192h. The depth of 

hybrid layer was analyzed by fluorescence and polarizing microscopy. The 

analysis of mineral volume by radiomicrography was performed in infiltrated 

histological sites (n = 30) and not infiltrated histological sites (n = 30), before 

the infiltrated and after demineralization, always hydrated. The negative 

birefringence of histological points (n = 30) in water, before infiltration of 

Thoulet’s solution (mean of -22.47 x 10-4)  was significantly lower than after 

the infiltrated of Thoulet’s solution 1.56 (mean of – 51.7 x 10-4) (p < 0.00001; 

ANOVA; effect size = 6.69). Depth of enamel hybrid layer ranged for 640 m 

to 1430 m (mean of 760 m). The hydrated minerals volumes of infiltrated 

parts before demineralization were similar to after demineralization (p = 

0.123; T test) while the not infiltrated parts presented similar hydrated mineral 

volumes after demineralization (p < 0.00001; effect size = 3.263). It is 

concluded that EKF was successful in infiltrating MATEN in enamel pores, 

without enamel etching, resulting in a new hybrid layer model and a huge 
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increase in infiltration compared to diffusion, opening new opportunities for 

scientific innovation and with potential clinical applications in Dentistry. 

Key-Words: 

Electrokinetic Flow; Infiltrated; Flow Resin; Thoulet´s Solution 
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1. INTRODUÇÃO    

 

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

recobre a coroa dentária, sendo seus componentes a parte mineral, a parte aquosa 

(água estrutural, firmemente aderida ao mineral, e água adsorvida, removida com 

mais facilidade) e a parte orgânica (ANGMAR-MANSSON, 1971; CARLSTROM et 

al., 1963). O componente mineral apresenta cristais alongados que vão da junção 

amelodentinária até a superfície do esmalte, com largura média de 68 nm e 

espessura média de 26 nm. Esses cristais são compactados em colunas definidas 

como prismas, com a largura de aproximadamente 5 nm, separadas entre si pelo 

esmalte interprismático, sendo a largura deste de aproximadamente 1 nm. O 

esmalte dentário é um tecido constituído por poros em seu interior, os quais 

possuem diâmetros variáveis de acordo com a localização dos mesmos. Diâmetros 

entre 1 a 2 nm, no interior dos prismas, e entre 4 a 6 nm, na região circunvizinha de 

cada prisma (ZAHRADNIK & MORENO, 1975) através dos quais ocorre o 

transporte de materiais. 

Pode ser observado em cortes transversais, em cerca de ¾ da circunferência 

de cada prisma, que os cristalitos no esmalte interprismático mudam 

abruptamente de orientação em relação à orientação encontrada no interior do 

prisma, criando assim uma região de poros com diâmetros maiores, variável entre 

4 a 6 nm, conhecido como a bainha dos prismas. No ¼ restante, a mudança na 

orientação é mais tênue, entre 15º a 45º, aumentando o diâmetro dos poros numa 

proporção menor do que na região da bainha. Os poros na bainha são 

preenchidos principalmente por água, sendo definidos como as principais vias de 

transporte de substâncias através do esmalte dental (SHELLIS & DIBDIN, 2000).  
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Pode ser observado que em um corte transversal, os poros se interconectam, 

originando nanocanais laminares. Entretanto, os poros das bainhas não se 

interconectam na maior parte da espessura da camada de esmalte, sendo 

portanto as bainhas separadas por esmalte interprismático. As bainhas são 

regiões de menor resistência mecânica, determinando a direção dos prismas, 

podendo configurar-se como linhas de propagação de fraturas (LUCAS et al., 

2008). 

O transporte de materiais no esmalte é considerado como um fator crítico no 

processo carioso, no tratamento com flúor tópico, como também na hibridização 

do esmalte dental (DE MUNCK et al., 2005; DIBDIN, 1993; SHELLIS & DIBDIN, 

2000; VAN DIJK et al., 1983). Devido ao diâmetro reduzido dos poros do esmalte, 

o processo de transporte difusão, que é tradicionalmente o principal, é 

grandemente afetado pela porosidade do tecido e pelo conteúdo de água. Além 

destes fatores, a difusão também é afetada pela interação de solutos iônicos com 

a carga da parede dos poros (SHELLIS & DIBDIN, 2000). Evidências indicam que 

as paredes dos poros do esmalte são negativamente carregadas (NEIDERS et al., 

1970).  

Uma aplicação específica do transporte por difusão no esmalte dental é a 

hibridização em tecidos dentais duros, que consiste na formação de uma camada 

de união entre uma resina fluida e componentes do tecido dental duro 

(BUONOCORE, 1955). Concisamente, a superfície do esmalte é atacada por um 

ácido (solução ou gel) a fim de criar microporosidades e alargar os nanoporos 

internos, facilitando a infiltração de uma resina fluida pelo processo de difusão. 

Uma vez infiltrada, a resina é polimerizada, se entremeando entre os cristalitos do 

esmalte, formando assim a camada híbrida (BUONOCORE, 1955). Este 

procedimento é amplamente usado na Odontologia em vários procedimentos 

clínicos (restauração dental com resinas compostas, colocação de braquetes 

ortodônticos, adesão de fragmento dental, etc). O esmalte é unido 

mecanicamente à resina fluida e esta se une quimicamente à resina composta 

restauradora. A difusão do ácido e da resina fluida ocorre em maior profundidade 

na região das bainhas dos prismas, de modo que em decorrência da não 

interconexão destas, como observado em cortes transversais, a camada híbrida 

não confere proteção mecânica lateral (MIYAZAKI et al., 2003), 

 



25 
 

Assim, o esmalte cariado e esmalte normal socavado, sem proteção 

de dentina hígida subjacente, precisam ser removidos para que se possa 

realizar uma restauração dental sem altos riscos de fratura na interface 

dente-restauração. Com uma profundidade de penetração de cerca de 10 µm 

(MIYAZAKI et al., 2003), a camada híbrida pode ser removida, em pouco 

tempo, com relativa facilidade de uma superfície do esmalte, se esta for 

exposta à função mastigatória. Quando se considera hibridização em 

Odontologia, a força e adesão da resina aos cristalitos na camada híbrida no 

esmalte apresenta a maior força de adesão, cerca de 40 MPa (DE MUNCK 

et al., 2005), porém apenas uma pequena parte dos poros do esmalte 

(bainha dos prismas) ao longo de todo o comprimento e poros 

intraprismáticos nos 2 a 3 µm mais externos do esmalte dental pode ser 

infiltrada pela resina, sendo portanto esta infiltração considerada parcial. Os 

restos do ácido e sais minerais dissolvidos durante o processo do ataque 

ácido e a matéria orgânica competem com a resina fluida por espaço nos 

nanocanais das bainhas. 

Uma nova abordagem sobre a hibridização do esmalte dentário que 

superasse as limitações do processo atual teria ampla aplicabilidade e 

inovação na Odontologia. Uma camada híbrida que promovesse proteção 

lateral com envolvimento de todos os poros do esmalte poderia ter 

aplicações em procedimentos restauradores, clareamento de dentes ou até 

mesmo tornar o esmalte impermeável aos agentes causadores cárie dentária 

ou erosão.  

Em nanocanais, uma alternativa ao processo de difusão é o processo 

do FEC, ocorrendo com a aplicação de um potencial elétrico na parede dos 

nanocanais. O transporte decorrente deste processo é unidirecional, 

envolvendo todos os nanonacais que estejam cobertos por um líquido 

condutor (SCHOCH et al., 2008), como ocorre no esmalte dental. O ramo da 

ciência que lida com este processo é chamado de nanofluídica. Sobre as 

paredes dos nanocanais do esmalte, que são negativamente carregadas, 

existe uma dupla camada elétrica (DCE) formada por íons positivos (contra-

íons) capaz de conduzir o campo elétrico (voltagem) aplicado a partir de uma 

fonte externa. Na faixa de tamanho dos nanocanais do esmalte (até 10 nm) a 

espessura da DCE perfaz uma porção significativa (de 20 a 100%) do 
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diâmetro dos nanocanais. Quando um campo elétrico é aplicado, a DCE e 

todo o conteúdo do nanocanal  é deslocados em direção ao cátodo, 

caracterizando assim o fluxo eletrocinético.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 Estrutura Física e Bioquímica do Esmalte Dental 
 

O esmalte dental apresenta-se estruturado bioquimicamente por 

componentes inorgânico, orgânico e aquoso (ANGMAR et al., 1963; 

ANGMAR-MANSSON, 1971; CARLSTROM et al.1963), não apresentando 

vasos sanguíneos, linfáticos, fibras musculares ou nervosas (EINSPAHR, 

1984). 

 

2.1.1 Componente Inorgânico 
 

O componente inorgânico do esmalte encontra-se sob a forma de cristais 

alongados com largura e espessura média de 68 nm e 26 nm, 

respectivamente (KEREBEL, 1979), dispostos em três tipos de 

empacotamento: corpo, cauda e junções dos prismas, quando em cortes 

transversais (SHELLIS & DIBDIN, 2000) (Fig. 01). 
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Figura 01 – Regiões dos prismas do esmalte dental em corte transversal: corpo (cinza escuro), 

cauda (azul) e junções (linhas pretas). A região oclusal é a arredondada da cabeça e a 

região a cervical é o encontro entre a cabeça e a cauda. 

 

Esta estrutura determina uma porosidade tecidual, com os poros menores 

localizados entre os cristais (intraprismático) e poros maiores entre os 

prismas (interprismático) (MORENO & AHRADNIK, 1975), compondo um 

sistema microscópico de túbulos através do qual pode ocorrer o transporte 

de substâncias (ORAMS et al., 1974). A variação no diâmetro dos poros do 

esmalte dental caracteriza a propriedade de semipermeabiidade do esmalte 

dental (SHELLIS & DIBDIN, 2000).  

No corpo do prisma, os cristais são densamente compactados, paralelos 

entre si e ao longo eixo do prisma, encontrando-se os menores poros (2-3 

nm) – interprismáticos - relatado por estudos de microscopia eletrônica de 

transmissão (ORAMS, 1974). Dados de estudos de difusão sugerem que aí 

podem existir poros com diâmetro menor que 1 nm e que a maior parte dos 

poros tem diâmetro de 2-3 nm (SHELLIS & DIBDIN, 2000). Adjacente ao 

corpo do prisma pode-se observar a bainha, região que apresenta os poros 

de maior diâmetro de 4-6 nm – intraprismáticos - relatado na literatura 

(ZAHRADNIK & MORENO 1973); ZAHRADNIK & MORENO, 1975), podem 

ser visualizadas ao microscópio eletrônico como uma área menos densa 

(SHELLIS & DIBDIN, 2000) (Fig. 02). 
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Figura 02 – Seqüência de imagens descrevendo a morfologia do esmalte em relação aos seus 

nanocanais. Em “a”, radiografia de elemento dentário extraído mostrando esmalte (enamel), 

dentina (dentin) e espaço ocupado pela polpa (pulp). Em “b”, corte por desgaste longitudinal 

da coroa dentária em microscopia óptica de campo claro com luz transmitida mostrando 

esmalte, dentina e limite amelo-dentinário (enamel-dentin junction). Área destacada num 

quadrado com linhas vermelhas contém prismas com trajeto retilíneo. Em “c”, corte 

transversal dos prismas em microscopia eletrônica de varredura com detector de elétrons 

retro-espalhados mostrando os corpos dos prismas (prisms core) e suas bainhas (sheath). 

Em “d”, corte transversal dos prismas, com mesma técnica usada em “c”, mostrando prismas 

e suas bainhas. Em “e”, desenho esquemático da distribuição espacial dos cristalitos de 

hidroxiapatita (linhas brancas), paralelos e longos no centro do prisma (prism), e oblíquos e 

curtos no esmalte interprismático (IP), sendo as duas regiões separadas pela bainha. 

Espaços escuros entre os cristalitos são os nanocanais, que são de dois tipos quanto ao 

diâmetro: 2-3 nm no interior dos prismas e do esmalte interprimático, e 4-6 nm nas bainhas 

dos prismas. As linhas escuras mostrada em “c” e “d” representam duas bainhas 

consecutivas e o esmalte interprismático entre elas. 

   

Os poros menores (2-3 nm) são interligados entre si e com os poros 

maiores (4-6 nm), sendo preenchidos por partes hidrofóbicas e hidrofílicas. 

Num corte transversal, as bainhas se ligam apenas aos poros menores e não 

se interconectam entre si lateralmente na maior parte do esmalte, exceto no 

esmalte interno onde são interligados (SHELLIS & DIBDIN, 2000).  

A região da cauda dos prismas é aquele em que o longo eixo dos cristais 

diverge em 15-45º daqueles no centro do prisma, o que ocorre em apenas 

uma parte da circunferência do prisma, parte esta chamada de cauda do 

prisma. Assim, num corte transversal, a região da cauda do prisma é 
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chamada de região cervical, enquanto na região diametralmente oposta é 

chamada de região oclusal. A variação na angulação dos cristais leva a um 

aumento do tamanho dos poros, mas estes não foram medidos (SHELLIS & 

DIBDIN, 2000).   

A região da junção dos prismas é onde os cristais da cauda de um prisma 

se encontram com cristais do corpo de outro prisma em decorrência de uma 

mudança significativa na orientação dos cristais. Os cristais têm um 

comprimento menor do que aqueles no corpo dos prismas, pois a extensão 

daqueles termina quando encontram o corpo de um prisma adjacente, são 

menos compactados o que proporciona o aparecimento dos maiores poros 

do esmalte, encontrando-se, portanto, as maiores quantidades de água e 

matéria orgânica são encontradas (SHELLIS & DIBDIN, 2000).   

Essa organização estrutural e esse sistema de transporte através do 

esmalte são importantes para várias de suas propriedades físico-químicas 

como a elasticidade, permeabilidade, reatividade, trocas iônicas, translucidez 

e opacidade e também para os processos de transporte de drogas (como por 

exemplo, agentes clareadores), de produtos bacterianos e de materiais 

restauradores (SHELLIS & DIBDIN, 2000).  

O principal constituinte inorgânico do esmalte dental é o fosfato de cálcio, 

sob o arranjo de cristais de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6OH2), podendo ser 

incorporados a essa estrutura alguns microelementos, desde que presentes 

no momento da amelogênese - grupo carbonato (CO3
-2), que substituem o 

grupamento hidroxila (OH-), fosfato tetraédrico (PO4
-2) e outros constituintes 

em menor concentração: potássio, cloreto, carbonato, sódio, magnésio entre 

outros (ELLIOTT, 1997; HE & SWAIN, 2009). A disposição destes 

constituintes não é homogênia, variando de acordo com o tipo do elemento 

dentário, tipo de dentição, localização interna no dente e até mesmo entre o 

centro e a periferia do mesmo prisma (EINSPAHR, 1984).  

Elliott (1997), considerando os possíveis constituintes inorgânicos que 

podem se incorporar à estrutura dos cristais de hidroxiapatita do esmalte 

maduro, propôs a fórmula 

Ca8.856Mg0.088Na0.292K0.010(PO4)5.312(HPO4)0.280(CO3)0.407(OH)0.702Cl0.078(CO3)0.050  para 

a célula unitária, cuja densidade é 2.99 g/cm -3 . 
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A espessura do esmalte varia com a localização no elemento dentário, 

apresentando espessura máxima de 2,5 mm nas regiões da borda incisal e 

pontas de cúspides, tornando-se mais delgados na região cervical 

(BERKOVITS, 1992). 

Angmar et al. (1963) estudando o padrão de mineralização do esmalte 

normal em dentes permanentes humanos, através da quantificação em 

microrradiografias, estimaram a média do volume mineral em 86,2% 

(considerando uma densidade de 3.15 g/cm -3 para a apatita) e observou 

uma diminuição suave do conteúdo mineral da superfície externa do esmalte 

em direção a junção amelodentinária, enquanto Elliott (1997) estimou o 

volume mineral médio em 92%, um valor maior ao normalmente encontrado 

devido a inclusão da água estrutural e do uso da densidade de 2.99 g/ cm -3 

para a apatita.  

Sousa et al. (2006) ao corrigirem os valores encontrados por Angmar et al. 

(1963), através da aplicação da densidade proposta por Elliot (1997) para a 

apatita, encontraram para o esmalte dental normal maduro uma média de 

92% de volume mineral, e variação de 88,16 a 97,71%. 

 

2.1.2 Componente Orgânico 
 

O conteúdo orgânico do esmalte dental humano está presente, 

principalmente, nos espaços interprismáticos, ao longo das bainhas que 

contornam os cristais de apatita (HE; & SWAIN, 2009; LINDEN, 1968; 

SAKAE et al. 1997), sendo composto principalmente por proteínas 

(amelogenina em maior quantidade) e por uma pequena quantidade de 

lipídeos (EASTOE, 1960; SIMMER & HU, 2001).  

As proteínas são mais abundantes na região interna do esmalte, ou 

seja, próximo ao limite com a dentina (HE & SWAIN, 2009; ROBINSON et al., 

1971). Uma maior concentração de proteínas também parece estar 

associada à região dos tufos do esmalte que são áreas hipomineralizadas 

próximas à junção amelodentinária (BOYDE,1997; ROBINSON et al., 2000). 

As regiões das lamelas, defeitos sem prismas que se estendem em 

diferentes profundidades a partir da superfície do esmalte, são preenchidas 

por detritos orgânicos oriundos a partir da cavidade oral (BOYDE,1997).  
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No esmalte maduro são encontrados fragmentos de proteínas residuais 

da matriz original na amelogênese em conseqüência das clivagens, 

presentes desde à junção amelo-dentinária até a superfície do esmalte (HE & 

SWAIN, 2007).  

O volume da matéria orgânica presente no esmalte foi de 0,7 a 4,8%, 

encontrado por Robinson et al. (1971), através de análises químicas por 

espectrometria. Sousa et al. (2006) obtiveram valores que variaram de 0,1 a 

4,4%, a partir da interpretação dos valores de birrefringência observada 

(BRobs) do esmalte dental em microscopia de luz polarizada.  

 

2.1.3 Componente Aquoso 
 

A água contida no esmalte dental apresenta-se sob duas formas. A 

primeira é a água estrutural, que faz parte da composição da célula unitária 

da hidroxiapatita. A segunda é a água adsorvida, ou livre, que se encontra no 

interior dos poros e é dividida em fortemente e fracamente aderida, de 

acordo com a dificuldade de remoção de dentro desta estrutura 

(CARLSTROM et al., 1963; ELLIOTT, 1997; LEGEROS et al., 1978). 

A maior parte da água está sob a forma firmemente aderida, formando 

uma camada de hidratação ao redor dos cristais de apatita (ELLIOTT, 1997; 

LEGEROS et al. 1978; LITTLE et al., 1962; SAKAE et al., 1997), sendo o 

remanescente composto pela forma fracamente aderida, encontrada no 

interior dos poros ligada à estrutura da bainha (BURNETT & ZENEWITZ, 

1958; DIBDIN, 1993; SAKAE et al., 1997). Portanto, os cristais de 

hidroxiapatita apresentam-se entremeados por uma matéria orgânica e um 

volume aquoso (ZAHRADNIK & MORENO, 1973; ZAHRADNIK & MORENO, 

1975) (Fig. 03) . 
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Figura 03 – Provável disposição da água livre no interior dos nanoporos do esmalte dental:  

(fracamente aderida (verde escuro) e fortemente aderida (verde claro) e da matéria 

orgânica (vermelho). 

 

Vários estudos sugerem que a água firmemente aderida está associada 

ao conteúdo mineral, enquanto a água fracamente aderida está associada ao 

teor de matéria orgânica (ANGMAR et al., 1963; ANGMAR-MANSSON, 

1971; BURNETT & ZENEWITZ, 1958; CARLSTROM et al., 1963; LITTLE et 

al., 1962), porém a determinação do total de água no esmalte e sua 

distribuição entre a fase mineral e a orgânica é incerta, em parte pela 

possibilidade da água fazer parte da constituição mineral (ELLIOTT, 1997).  

Diversas técnicas foram usadas para estudar a água no esmalte 

dental. Estas incluem perda de peso durante secagem, análise da 

birrefringência em microscopia de luz polarizada, análise termogravimétrica, 

ressonância magnética e métodos de sorção de água (ANGMAR et al., 1963; 

BURNETT & ZENEWITZ, 1958; CARLSTROM et al., 1963; LITTLE & 

CASCIANI, 1966; MORENO & ZAHRADNIK, 1973; SOUSA et al., 2006).  

A quantificação da água pode ser obtida em peso ou em volume. 

Burnett e Zenewitz (1958), através de estudo de quantificação da perda de 
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peso após secagem do esmalte, relataram que o conteúdo de água no 

esmalte é de aproximadamente 2,2% em peso (~ 6% em volume). Angmar et 

al., (1963) e Carlstrom et al., (1963) realizaram estudos baseados, 

respectivamente, em BRobs medida através de microscopia de luz polarizada 

e radiomicrografia e estimaram um volume de água livre de 12% no esmalte. 

Dibdin (1993), através de métodos de depuração de água tritilada, analisou a 

quantidade de água no esmalte dental e o conteúdo médio encontrado foi de 

2% (± 0,4) em peso, ou seja, 6,0% (± 1,2) em volume. Sousa et al. (2006) 

encontraram para o esmalte dental maduro uma variação de 5,5 a 7,5% de 

volume de água. Esses valores foram obtidos ao aplicar uma correção de 

densidade nos dados relatados por Angmar et al. (1963). Sousa et al. (2006) 

consideraram a densidade de 2.99 g/cm3, sugerida por Elliott (1997) para a 

apatita do esmalte.  

Alguns estudos ainda demonstram que o conteúdo de água varia de 

acordo com a região do esmalte, em maior quantidade à medida que a 

região analisada se aproxima da junção amelodentinária (DIBDIN & POOLE, 

1982; ZAHRADNIK; MORENO, 1975).  

 

2.2 Birrefringência  

 

A birrefringência é a propriedade óptica de materiais com arranjo 

estrutural ordenado que apresentam dois ou mais índices de refração, 

dependendo da direção de propagação da luz (SLAYTER & SLAYTER, 

1997). Material ordenado é aquele que apresenta um padrão repetitivo de 

arranjo na sua composição química. O ordenamento deve ser numa tal 

escala que as estruturas envolvidas devem ser, em pelo menos uma 

dimensão, pequenas em relação ao comprimento de onda usado (STOKES, 

1963). Em física, pequeno é algo que apresenta até 20% do tamanho de 

uma dimensão de referência (STOKES, 1963).  

Em microscopia óptica, comumente se usa luz visível com um 

comprimento de onda médio de 550 nm. Portanto 20% de 550 nm são 110 

nm. Neste contexto, estruturas devem ter dimensões de até 110 nm. Uma 

vez que o esmalte normal apresenta cristalitos e nanocanais com algumas 
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dimensões (largura e espessura) abaixo de 110 nm, sua birrefringência é 

comumente explorada para estudá-lo. 

Dependendo da orientação de propagação, a luz pode se deslocar 

através de regiões com diferentes resistências, sendo estas representadas 

por diferenças no campo elétrico criado através do arranjo dos átomos e 

suas ligações químicas que compõem o material. No exemplo mostrado na 

Fig. 04, o campo elétrico e o índice de refração são maiores no sentido da 

seta maior do que no sentido da seta menor, em decorrência da 

heterogeneidade da distribuição espacial das ligações químicas. Ao passar 

pelo eixo de cada campo elétrico, a luz é inclinada com um determinado 

ângulo. 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) é encontrada. Esta direção é chamada de 

eixo óptico. Todas as demais direções de propagação diferentes daquela do 

eixo óptico resultam em birrefringência (SLAYTER & SLAYTER, 1997). Dois 

fenômenos físicos intimamente relacionados resultantes da interação da luz 

com um material birrefringente são particularmente importantes: (i) rotação 

do eixo do campo elétrico da luz (radiação eletromagnética, que tem um 

campo elétrico e outro magnético); e (ii) distanciamento (retardo de fase) 

entre os dois feixes de luz que passam pelos eixos dos índices de refração.  

Os primeiros estudiosos dos materiais birrefringentes verificaram, ao 

observarem a imagem dupla produzida por um mineral cristalino e muito 

birrefringente (calcita), que à medida que o mineral era rotacionado, uma 

imagem permanecia no mesmo lugar enquanto que a outra rotacionava 

juntamente com o mineral. Isto é decorrente da luz (radiação eletromagnética 

que tem um capo elétrico e outro magnético), sofrer rotação no eixo do seu 

campo elétrico (SLAYTER & SLAYTER, 1997). Logo, 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.  
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Figura 04 - Duas direções de propagação da luz através de um material com átomos de carbono 

com eixos com diferentes intensidades do campo elétrico. A velocidade de propagação é menor 

na direção 1 do que na direção 2, resultando na birrefringência. 

 

Assim, a equação básica para o cálculo da birrefringência (BR) é: 

 

oe nnBR                                                                                    (1) 

 

Onde ne e no são os índices de refração dos eixos extraordinário e ordinário, 

respectivamente. As variações em ne e no são detectáveis antes de haver absorção 

da luz no material. Assim, a microscopia de luz polarizada é mais sensível que 

técnicas de contraste que dependem de absorção, sendo esta uma outra razão 

desta técnica ser tão utilizada para estudar esmalte dental e ter sido uma técnica 

selecionada para esta pesquisa.   

Os tipos de birrefringência descritos abaixo podem ser encontrados na 

natureza: 

a) Intrínseca: decorrente do arranjo espacial das ligações químicas num 

material. A hidroxiapatita (CARLSTROM & GLAS, 1963) e a matéria orgânica 

do esmalte dental apresentam este tipo de birrefringência. 

b) De forma: presente em objetos, com ou sem birrefringência intrínseca, que 

têm uma orientação espacial regular se encontram entremeados com outro 

material com um diferente índice de refração. A água do esmalte apresenta 

birrefringência, mas não apresenta birrefringência intrínseca. 

c) De fluxo: presente quando um arranjo preferencial surge num líquido em 

movimento. 
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d) De estresse: presente quando um arranjo preferencial surge em decorrência 

de uma força mecânica. 

No esmalte dental, a birrefringência total, denominada birrefringência 

observada (BRobs), recebe contribuições de birrefringência intrínseca e de 

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

 

rformaobs BRBRBR int                                                                                  

(2) 

 

Devido à BR causar inclinação no eixo do campo elétrico da luz, a 

microscopia de luz polarizada, que seleciona uma luz polarizada (isto é, 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. Nesta técnica, um feixe de luz polarizado com campo elétrico 

orientado no sentido norte-sul ilumina o material, e depois, atravessa um 

segundo polarizador orientado no sentido leste-oeste. Sem material ou com 

um material sem BR, não se vê qualquer item iluminado no campo de visão 

de um microscópio de luz polarizada. Com um material birrefringente, a luz 

inicial tem seu eixo do campo elétrico rotacionado de modo que consegue 

passar, parcialmente em geral, pelo segundo polarizador, o que resulta numa 

imagem iluminada. A probabilidade de a luz através o segundo polarizador 

depende da intensidade da BR. A intensidade da luz que atravessa o 

segundo polarizador é diretamente proporcional ao retardo de fase da 

amostra (WOOD, 1977). 

Cortes por desgaste de minerais birrefringentes para visualização em 

microscopia de luz polarizada têm espessura variando de 0,03 a 0,1 mm. 

Para um corte de calcita (cujos valores de ne e no são 1,48781 e 1,66154, 

respectivamente) com 0,1 mm de espessura, a BR é de -0,17373 (BR muito 

alta). A BR multiplicada pela espessura (em nm) do material resulta no 

retardo de fase (RF): 

 

raBRxespessuRF                                                                                              

(3) 
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No caso do exemplo da calcita descrito acima, o retardo seria de: -

0,17373 x 100000 = -17.373,00 nm. Este sinal (negativo), que é o verdadeiro 

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

polarizada, que é um sinal em relação a uma amostra de referência (sinal 

relativo). Comparativamente, o esmalte dental normal tem retardo de fase de 

~ 200 nm (SOUSA et al., 2006) – BR de -0,002 para amostra com 0,1 mm de 

espessura -  duas ordens de grandeza menor que o da calcita. Isto significa 

que, dadas uma amostra de esmalte e outra de calcita, ambas com a mesma 

espessura, a intensidade de luz (e as cores) são mais intensas com a calcita.  

Num microscópio de luz polarizada com polarizadores cruzados, o 

campo de visão fica escuro contrastando com a iluminação da amostra 

iluminada. Esta última decorre do fato de que a luz branca polarizada que 

atravessa a amostra é subtraída de determinados comprimento de onda. 

Esta subtração ocorre pelo fenômeno óptico conhecido por interferência 

destrutiva. A luz branca subtraída, por exemplo, do comprimento de onda 

correspondente ao violeta resulta numa luz de cor amarela. Para que a 

interferência destrutiva resulte em cores vivas visíveis ao olho humano, é 

necessário um retardo de fase de pelo menos a metade do menor 

comprimento de onda do espectro visível, isto é, um retardo com ~ 200 nm 

(metade de 400 nm, que é da cor violeta). Com retardos de fase muito 

pequenos, não há interferência destrutiva de nenhum comprimento de onda 

específico do espectro visível, de modo que a amostra aparece acinzentada, 

pois passa pelo segundo polarizador alguma intensidade de todos os 

comprimentos de onda. A partir de um retardo de ~ 200 nm até 400 nm, 

ocorre interferência destrutiva progressiva do violeta, resultando num 

amarelo progressivamente mais vívido. Na seqüência,  o bloqueio do azul 

resulta numa cor laranja e o bloqueio do verde (550 nm) resulta no vermelho. 

Com retardos progressivamente maiores, vai ocorrendo uma repetição de 

cores a cada intervalo de 550 nm de retardo. Cada intervalo compõe uma 

ordem de cores de interferência, que são representadas na famosa tabela de 

Michel-Levy (OLDENBOURG & SHRIBAK, 2011). A figura 05 representa 

uma amostra de quartzo com BR fixa e diferentes espessuras, resultando em 

diferentes retardos de fase e, conseqüentemente, em diferentes cores de 
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interferência. As amostras biológicas, como o esmalte dental, apresentam 

retardo de fase na metade da primeira ordem (até ~ 275 nm), enquanto que 

os minerais não biológicos apresentam retardos espalhados pelas cinco 

ordens. Disto decorre que são necessários instrumentos mais sensíveis para 

medir e detectar seus retardos de fase.  

 

 

Figura 05 - Imagens obtidas ao microscópio de luz polarizada de uma cunha de quartzo com 

BR fixa (0,0092) e retardo de fase variando de acordo com a espessura (progressivamente 

do canto inferior esquerdo ao canto superior direito), para exemplificar o que é descrito pela 

tabela de Michel-Levy. Primeira ordem, retardo de fase varia do 0 (cor preta) a 550 nm (cor 

vermelha). Segunda ordem, da cor violeta no lado esquerdo. Terceira ordem, do vermelho 

central separando cores de 2ª ordem (à esquerda) das de 4ª ordem (à direita). 

 

A BR também pode ser alterada pela variação no grau de ordenação 

molecular das estruturas intrinsecamente birrefringentes. Uma vez que os 

cristalitos do esmalte interprismático são angulados em relação àqueles do 

esmalte intraprismático, nem todos os cristalitos contribuem ao mesmo 

tempo para a BRintr do esmalte. Numa dada orientação espacial se detecta a 

BRintr dos cristalitos intraprismáticos, enquanto que em outra se detecta a 

BRintr dos cristalitos do esmalte interprismático. Assim, a BRintr da 

hidroxiapatita do esmalte é dada por (CARLSTROM & GLAS, 1963): 

 



BRint r  0,85xBRintr
corrxVmin                                                                                  

(4) 

 

Onde 0,85 é o grau de alinhamento dos cristalitos, 



BRint r
corr  é a BRintr 

máxima corrigida do esmalte (-0,0065), e Vmin é o volume mineral 

(CARLSTROM & GLAS, 1963). 
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A BRforma é interpretada pela equação de Wiener formulada para 

materiais heterogêneos (WIENER, 1912). Darling (1958) o primeiro a utilizar 

esta equação para interpretar a BRobs do esmalte e realizar uma avaliação 

semi-quantitativa do volume de poros, considerando estes últimos como 

tendo um único componente com um único índice de refração, o do meio de 

imersão. 
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                                                      (5) 

 

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

por Darling (1958). V2 é o volume não mineral. n1 e n2 são os índices de 

refração do mineral (1,62) e da fase não mineral, respectivamente.  

Sousa et al. (2006) 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, além dos 

seus respectivos índices de refração e volumes. A equação da BRforma do 

esmalte de acordo com Sousa et al. (2006) será apresentada na 

metodologia. 

O significado desta abordagem teórica da BR é que pequenas 

diferenças nos índices de refração dos componentes do esmalte podem ser 

detectadas pela microscopia de luz polarizada. Como muitos materiais com 

interesse odontológico têm índice de refração diferente da água (principal via 

de transporte de materiais), seu transporte para o interior dos nanocanais do 

esmalte pode ser estudado através das alterações da BR. Nesta pesquisa, 

os materiais transportados no esmalte têm índices de refração diferentes do 

da água.     

 

2.3 Camada Híbrida Convencional do Esmalte Dental 

 

A camada híbrida é o resultado do entrelaçamento entre o material 

resinoso e as microporosidades da superfície do esmalte a partir do ataque 
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ácido (ácido fosfórico 35 a 40 %), que remove grupos fosfatos de cálcio. O 

ácido é aplicado sobre o esmalte dental, seguindo o caminho preenchido 

pela água livre dos nanocanais, atravessando a matéria orgânica e atingindo 

os cristalitos, causando aumento do seu diâmetro. Em seguida, água é 

aplicada para remover o ácido e minerais dissolvidos, sendo que o mais 

provável é que uma remoção parcial ocorra. O esmalte é então secado e 

uma camada da resina é aplicada para penetrar através de forças capilares 

nos nanocanais e ser, em seguida, polimerizada (fase de hibridização) (VAN 

MEERBEEK et al., 2003). A profundidade média que pode ser atingida pela 

penetração da resina por entre as porosidades do esmalte dental, através da 

técnica convencional da camada híbrida no esmalte, é de 10 m (MIYAZAKI 

et al., 2003). Entretanto profundidades de até 20 m foram relatadas 

(BERKOVITZ et al., 2002). 

Dentre as características para que um material resinoso 

fotopolimerizável possa ser utilizado por uma técnica conservadora de 

infiltração no tecido dentário, pode-se citar que ele deve: (i) ser inicialmente 

hidrofílico quando aplicado, caso não tenha base aquosa, tornando-se 

hidrofóbico quando polimerizado; (ii) possuir baixa viscosidade; (iii) ter 

monômeros autopolimerizáveis em sua composição a fim de evitar a sub-

polimerização destes em regiões mais profundamente infiltradas, onde a luz 

ativadora da reação de fotopolimerização não alcança; (iv) ser esteticamente 

aceitável e apresentar custo razoável (ROBINSON, 2011).  

Alguns materiais podem ser utilizados em associação com resinas 

fluidas como antibacterianos, anti-inflamatórios, flúor e modificação dos 

polímeros para favorecer a mineralização (ROBINSON et al., 2011). Além 

disso, os materiais resinosos podem conter em sua composição o hidroxi-etil-

metacrilato (HEMA) que proporciona a melhoria das propriedades de 

resistência mecânica e estética (cor e translucidez) como também induz à 

fluorescência, se analisado sobre equipamentos sensíveis. No fenômeno de 

fluorescência, o material absorve energia luminosa em determinado 

comprimento de onda e emite parte desta energia emitindo luz (LEE et al., 

2010). 
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2.4 Transporte de Moléculas Através do Esmalte Dental 

 

O esmalte dental maduro é um sistema químico ativo que participa de 

uma série de reações, incluindo transporte de solutos e íons a partir da 

saliva, apresentando uma atividade química bastante elevada com a 

cavidade oral (EINSPAHR, 1984; LINDEN, 1968). Esse transporte ocorre 

através do mecanismo de difusão, que ocorre sob a influência da pressão 

osmótica gerada pela matéria orgânica presente no interior dos poros deste 

esmalte (ATKINSON, 1947). 

O esmalte pode ser classificado como uma membrana semipermeável, 

pois seus dois tipos de poros (interprismáticos e intraprismáticos) formam um 

sistema microscópico de túbulos interligados que permite a passagem de 

moléculas pequenas (ATKINSON, 1947; POOLE, 1963; SHELLIS & DIBDIN, 

2000). A permeabilidade do esmalte aumenta da sua superfície externa em 

direção à junção amelodentinária (LINDEN, 1968), pois há nesta direção um 

aumento da porosidade e das quantidades de matriz orgânica e de água 

(DIBDIN & POOLE, 1982; MAUNG et al., 2007; MORENO & ZAHRADNIK, 

1975).  

Segundo Dibdin (1993) há dois tipos de distribuição nas vias de difusão 

no esmalte, uma rápida, nos limites prisma, onde os poros são maiores, e 

uma lenta, provavelmente dentro dos corpos dos prismas, onde os poros são 

menores. Nessa situação, o diâmetro do poro é muito pequeno e a difusão 

pode ser mínina porque quase toda a água apresenta-se com mobilidade 

restrita devido a fortes interações com as paredes do poro, podendo não ter 

energia cinética suficiente para superá-las, funcionando dessa forma, como 

uma barreira à difusão (MORENO & ZAHRADNIK, 1975) 

A matéria orgânica desempenha um papel importante no controle dos 

processos de difusão (HE & SWAIN, 2009; LINDEN, 1968; SAKAE et al. 

1997) e  atua nos mecanismos de permeabilidade, troca iônica, elasticidade 

e reatividade do tecido (CARLSTROM et al., 1963; ELLIOTT, 1997; 

LEGEROS et al., 1978). Evidências demonstram que a matriz orgânica pode 

restringir à difusão iônica de diversas maneiras (ARWILL, 1969; SHELLIS & 
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DIBDIN, 2000): (i) reduzindo o diâmetro poro pela presença da proteína ou 

reduzindo a mobilidade da água se as proteínas forem hidratadas; (ii) 

alterando a difusão de solutos devido a interações com a carga da proteína 

além da hidrofobicidade do componente lipídico (SHELLIS & DIBDIN, 2000).  

A água fracamente aderida influencia nas propriedades de 

permeabilidade e condutividade iônica do esmalte (BURNETT; & ZENEWITZ, 

1958; DIBDIN, 1993; SAKAE et al., 1997). Nesse sistema a água é 

transportada através do tecido, a partir da polpa, enquanto o transporte de 

solutos ocorre na direção contrária (ATKINSON, 1947; POOLE, 1963; 

SHELLIS & DIBDIN, 2000). Os estudos sobre o transporte de água no 

esmalte têm considerado apenas o processo de difusão (BERTACCI et al., 

2007; CARLSTROM et al., 1963; DIBDIN, 1993; MORENO  & ZAHRADNIK , 

1975). 

Sousa et al. (2009) 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 interpretação da 

penetração de fluido com alto índice de refração (diretamente proporcional à 

viscosidade) no esmalte desidratado sugere que alguns poros não são 

preenchidos, devido a não superação da força de capilaridade pelo processo 

de difusão . 

Além desses fatores, a permeabilidade do esmalte parece estar 

relacionada com a idade do indivíduo (MORENO & ZAHRADNIK, 1975), 

sendo a taxa de difusão maior em dentes de pessoas jovens, podendo ser 

interpretado como resultado da diminuição do diâmetro dos poros com o 

avanço da idade, à medida que os cristais incorporam mais íons e aumentam 

de tamanho (TEN CATE, 2001). Em dentes jovens, o esmalte cervical 

apresenta-se mais permeável que o restante da coroa (LINDEN, 1968) e em 

dentes decíduos contém mais matéria orgânica, mais água, menos mineral e 

é mais poroso (BONTE et al., 1988).   

 

2.5 Estrutura Atômica, Propriedades e Corrente Elétrica 
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Os átomos são partículas fundamentais e funcionais com características 

próprias, são constituídos por entidades ainda menores, elétrons (carga 

negativa); prótons (cargas positivas) e nêutrons (carga neutra) (NEKOOFAR, 

et al. 2006). De acordo com o modelo clássico de Bohr, os átomos podem 

ser representados por uma estrutura semelhante ao sistema solar, com o 

núcleo, massa central positiva (prótons e nêutrons), envolto pela eletrosfera, 

estruturas semelhantes a anéis elípticos concêntricos ao núcleo, onde 

localizam-se as cargas negativas (elétrons) (COOMBS, 1999) . 

Nas soluções eletrolíticas (solução aquosa que contém elétrons livres ), 

os eletrólitos (elétrons livres) apresentam movimentos característicos 

(condutividade) 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). A condutividade depende da carga total do íon, 

do tamanho e da quantidade da partícula iônica, sendo maior quanto mais 

partículas presentes, apresentando maior valor quanto: (i) mais carregada for 

a partícula; (ii) quanto menor o tamanho; (iii) quanto maior o número de íons 

presentes (NEKOOFAR, et al. 2006). 

Conforme o postulado de que cargas elétricas com mesmo sinal se 

repelem e sinal diferentes se atraem, os elétrons circundantes da eletrosfera 

sofrem, portanto, atração pelo núcleo positivo. Os elétrons localizados nas 

camadas mais distantes são relativamente fracamente atraídos pelo núcleo, 

pois o aumento da distância diminui a atração elétrica. Tal fato facilita que os 

elétrons localizados mais distantemente da região central do átomo, ao 

receber energia, desloquem-se a uma certa distância,  tornando-se livres da 

atração pelo átomo, ávidos por uma nova estabilidade elétrica (atração por 

cargas positivas) (NEKOOFAR, et al. 2006). 

Todas as cargas elétricas apresentam uma energia potencial dada pela 

atração entre cargas opostas separadas, distantes entre si. A diferença das 

energias potenciais de duas cargas é chamada de tensão, voltagem ou 

diferença de potencial (U), cuja unidade é o volt (v) sendo, portanto, uma 

força direcionada em circuitos elétricos que estabelecem uma corrente 

elétrica (i), de unidade chamada ampere (A) (NEKOOFAR, et al. 2006). 

Quando as cargas atraídas estão em movimento em direção uma a outra, a 
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energia potencial vai transformando-se em energia cinética (energia do 

movimento). 

Outra propriedade importante é a resistência (R) que corresponde à 

restrição do movimento dos elétrons livres ao colidirem contra outros átomos, 

devido a uma perda na energia cinética. Essa propriedade varia de acordo 

com o material e é expressa em ohms (Ω). A resistência em soluções 

eletrolíticas depende da concentração dos íons e da natureza da partícula 

iônica. A resistividade (ρ) de cada material varia com a temperatura 

(NEKOOFAR, et al. 2006).. 

A resistência de um objeto depende, portanto, de três fatores: 

resistividade (ρ), comprimento ( ) e área (A), como demonstrada na fórmula 

abaixo: (NEKOOFAR, et al. 2006). 

 

   𝑅 =
 𝜌 𝑥 𝑙

𝐴
                                                                                                           (6) 

 

A lei de Ohm descreve a relação entre a corrente elétrica (i), a voltagem 

(U) e a resistência (R) em um circuito elétrico:  

 

                                                                                                                 (7) 

 

Significa, pois, que se mantida a voltagem constante, quanto menor a 

resistência do material, maior a corrente elétrica (NEKOOFAR, et al. 2006). 

A corrente elétrica quando aplicada ao corpo humano ocasiona um 

choque elétrico (BRIDGES, 2002). Fatores como intensidade, intervalo de 

tempo, local do corpo por onde ocorre a passagem da corrente elétrica, 

voltagem aplicada, presença de umidade assim como o estado de saúde 

geral afetam a gravidade dos choques elétricos (OSHA, 2012). Para medir os 

efeitos da corrente elétrica no corpo, deve-se calcular a quantidade de 

corrente aplicada, sendo relacionada com a voltagem (U) e com a resistência 

dos pontos do corpo humano por onde passar o fluxo da corrente (NIPLE et 

al., 2004).O corpo humano não percebe correntes elétricas de pequenos 

miliamperes (GANDHI, 2002), apresentando sensações de leve 

formigamento em correntes menores que 1 mA (OSHA, 2012). 
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2.6 Fluxo Eletrocinético  

   
O fluxo eletrocinético é um mecanismo de transporte de substâncias 

que  acontece por meio da aplicação de um agente externo ( potencial 

elétrico) (LINDEN, 1968; SCHOCH et al., 2008), não ocorrendo, portanto, de 

modo  espontâneo  no esmalte dentário (ATKINSON, 1947; SHELLIS & 

DIBDIN, 2000). Estudos recentes demonstraram que quanto menor o volume 

dos poros (provavelmente seu diâmetro) e maior o índice de refração 

(viscosidade) do fluido a ser infiltrado, menor é a penetração deste, pois 

poros de volume muito pequeno podem ficar preenchidos parcialmente com 

o ar, impedindo que determinado fluido penetre apenas pelo processo de 

difusão (SOUSA et al., 2009).  

Estes dados se correlacionam razoavelmente com o comportamento de 

fluidos infiltrando em nanoporos (CHEN et. al., 2008), onde a penetração do 

fluido pode ser impulsionada pela aplicação de um potencial elétrico 

(SCHOCH et al., 2008). Portanto para se promover o transporte em 

nanoporos (como é o caso do esmalte dentário humano) é considerado a 

utilização do fluxo eletrocinético (SCHOCH et al., 2008). 

No transporte de fluidos em escala nanométrica (canais com diâmetro 

inferior a 100 nm) ocorrem fenômenos que não acontecem em escalas de 

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

do sólido (DI VENTRA et al, 2004). Esse atrito gera uma carga elétrica na 

superfície do sólido (por ionização, adsorção ou dissolução de íons) que 

influencia a distribuição dos íons do líquido próximos a ela. Em decorrência 

dessa carga superficial, desenvolve-se uma região de carga oposta no 

líquido para manter a neutralidade, daí resultam forças eletrostáticas entre 

líquido e sólido. Essa interação gera uma resistência à passagem do fluido 

através do canal (SCHOCH et al., 2008).   

A camada de contra-íons (íons com carga oposta) gerada no líquido 

mais adjacente à superfície do poro é conhecida como Camada de Stern. 

Outros contra-íons (presentes nas camadas mais internas do líquido) 

também são atraídos pelos íons na superfície do poro, mas são rejeitados 
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pela Camada de Stern. Essa outra região é chamada de Camada Difusa, 

onde a concentração de contra-íons é alta na área próxima a superfície do 

canal e diminui gradualmente ao se afastar desta, até atingir um equilíbrio no 

centro da solução. As duas camadas juntas formam a Camada Duplo-

Elétrica (CDE) e um plano imaginário, chamado Plano de Cisalhamento, que 

separa os íons do líquido que estão imobilizados próximos a 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 se provocar o deslocamento da CDE (SCHOCH et al., 2008) (Fig. 

06) 

 

 
                       Figura 06 – Modelo Esquemático da  Camada Duplo-Elétrica. 

 

Uma solução com alta força iônica resulta na compressão da CDE, com 

consequentemente diminuição da sua espessura. Nessa situação a CDE se 

desenvolve completamente até atingir o equilíbrio na região central da 

solução. Na solução com baixa força iônica ocorre aumento da espessura da 

CDE e, em nanoporos, esta pode ocupar toda a dimensão do canal ou se 

sobrepor, reduzindo a permeabilidade do poro (SCHOCH et al., 2008) . (Fig 

07) 
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                Figura 07 – Relação da Força Iônica (soluções) e o diâmetro da CDE . 

 

Soluções iônicas com o cloreto de potássio (KCl) na concentração de 10 

molar corresponde a uma CDE de 0,3 milímetros de espessura. A 

concentração de 10-3 molar corresponde a 9,6 milímetros de espessura da 

CDE, enquanto na concentração de 10-5 molar corresponde a uma CDE de 

96,3 milímetros de espessura (SCHOCH et al., 2008) . 

 A técnica do fluxo eletrocinético, baseia-se portanto, 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 CDE. Se uma um campo elétrico é aplicado paralelamente ao Plano 

de Cisalhamento, ocorre o deslocamento da CDE e do líquido no interior do 

nano canal em direção ao cátodo. No plano de cisalhamento, a velocidade 

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

constante (SCHOCH et al., 2008).  

O fluxo eletrocinético é descrito pela equação abaixo, onde se observa 

que não há interferência direta do diâmetro do canal (SCHOCH et al., 2008).  

 

                                                                                          (8) 
  
 

Onde Vave é a velocidade do fluxo eletrocinético (m/s), μeo  é a mobilidade 

aparente das moléculas e E é o campo elétrico (V/m).  

Tem sido abordado que quando um líquido se desloca em nanoporos 

pode ocorrer formação de bolhas no interior destes (RIEHN E AUSTIN, 

2006). 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 (SCHOCH et al., 2008). Considerando que a CDE 

provavelmente existe, pela interação das paredes do poro com a água 

firmemente aderida, remanescente após o aquecimento, existe a 
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possibilidade do fluxo eletrocinético provocar o deslocamento unidirecional 

da água, levando-a para o interior do poro e substituindo as bolhas de ar que 

seriam deslocadas no mesmo sentido do fluxo, reidratando dessa forma o 

esmalte dental. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 O objetivo deste estudo foi de usar in vitro o FEC para acelerar e aumentar o 

volume de material infiltrado – especialmente resina infiltrante (para 

promover hibridização), mas também uma solução de Thoulet com alto 

índice de refração – no esmalte dental humano normal, em amostras 

histológicas preparadas por desgaste. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Preparar chip microfluídico para testes de FEC em cortes por desgastes no 

esmalte normal; 
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- Infiltrar por FEC no esmalte normal materiais normalmente não infiltrados por 

difusão (solução de Thoulet com índice de refração 1.56 e pH acima do valor 

crítico do esmalte) e resina infiltrante fotopolimerizável com pH 6,0; 

- Caracterizar, através de microscopias de fluorescência e birrefringência, a 

infiltração da solução de Thoulet 1,56 e da resina infiltrante nos nanocanais 

do esmalte normal; 

- Testar a hipótese de que o esmalte infiltrado com resina polimerizada reduz a 

solubilidade em solução desmineralizadora (ácido fraco); 

- Quantificar a perda do volume mineral e da profundidade da camada híbrida. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Questões Éticas  

 

Os procedimentos para a realização desta pesquisa respeitaram as 

diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas envolvendo seres 

humanos (Resolução número 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde). O 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 de certificado de apresentação para apreciação ética (CAAE) 

01476812.0.0000.5183.  

 

4.2 Locais de Realização do Estudo  

 

As etapas de realização do estudo aconteceram parte no Brasil, parte 

nos Estados Unidos da América (EUA). Os procedimentos desde a coleta de 

dentes até a obtenção dos fragmentos ocorreram no Brasil, no laboratório de 

Microscopia e Imagem Biológica (LAMIB), no Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na cidade de João 

Pessoa, Paraíba. As demais etapas foram realizadas nos EUA, no 

laboratório de Pesquisas em Eletrônica (Research Laboratory of Electronics), 

no Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), na cidade de Cambridge, 

Massachusetts, EUA. 

 

4.3 Preparação dos Espécimes e Grupos Experimentais  

 

Foram coletados 06 elementos dentários humanos permanentes 

(terceiros molares inclusos). Estes dentes foram obtidos por doação de 

pacientes maiores de 18 anos. Os dentes doados foram extraídos por razões 

de saúde identificadas pelo cirurgião-dentista responsável. As doações foram 

realizadas após o paciente ser esclarecido sobre os objetivos do estudo e 

este assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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 Cada dente originou-se de um doador diferente que foi escolhido 

aleatoriamente quanto ao gênero e faixa etária. Todos os elementos dentários 

apresentaram esmalte dental normal, como verificado através de radiomicrografia. 

Os dentes extraídos foram higienizados com escova dental convencional e solução 

de hipoclorito de sódio a 0,2 % e lavados com água deionizada e em seguida 

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

 Os elementos dentários 01, 02, 03 e 04 originaram, respectivamente, 

dois espécimes cada (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A e 4B). Os elementos 

dentários 05, 06 originaram, respectivamente, um espécime cada (5A e 

AMOSTRA PADRÃO- CONTROLE).  

Dentre os 10 espécimes obtidos, 09 foram divididos em dois grupos 

quanto ao tipo de material infiltrado (grupo I e grupo II) e 01 (amostra padrão-

controle) não foi agrupado. 

Grupo I – Foi utilizada a resina infiltrante Icon® nos espécimes 1A, 1B, 

2A, 2B, 3A, 3B, 4A e 5A . 

Grupo II - Foi utilizada a solução de Thoulet ( índice de refração 1,56) 

como líquido infiltrante no espécime 4B. 

 A amostra padrão - controle foi submetida apenas à infiltração da 

solução de KCl 1mM. 

 

4.4 Obtenção dos Espécimes Finais e Escolha dos Pontos Histológicos 

 

O corte inicial foi feito com disco diamantado montado em mandril numa peça 

de alta rotação sob refrigeração com água resultando em secções longitudinais 

da coroa dental.  As secções foram reduzidas, por desgaste, com lixas d'água de 

granulações decrescentes (400 à 2.400) adaptadas a um jig de lapidação, até 

uma espessura de aproximadamente 100 μm     (fig. 08). Em seguida, deu-se o 

polimento com discos de feltro e pasta polidora de alumina com granulação de 3 

m.  
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Figura 08 – Em A, observa-se um espécime sob estereomicroscopia com aumento de 1X. Em 
B a mesma amostra após o processo de desgaste apresentando espessura de 100 µm em 
aumento de 1X.  

 

Para obtenção dos fragmentos deste estudo, utilzou-se de lâmina de bisturi 

reta a fim de, sob estereomicroscópio, obter fatias de esmalte com 

aproximadamente as seguintes dimensões: 100 µm de espessura, 1500 µm de 

comprimento e 500 µm de largura (fig. 09). 

 

 

Figura 09 – Fragmento de esmalte cortado após desgaste até espessura de aproximadamente 

100 µm. Observa-se as medidas detalhadas. Comprimento (C), largura (L), espessura (E).  

 

 Após o desgaste e polimento adequados, de cada espécime, foi marcada uma linha 

imaginária sobre o esmalte dentário na região compreendida entre a superfície do 

esmalte e a junção amelo-dentinária. Fotomicrografias digitais das amostras ao 

esteremicroscópio (modelo SM 20, Taimin, Brasil) foram utilizadas para este fim, 

utilizando-se para isto um software livre de análise de imagem (ImageJ, NIH, EUA). 

Ao longo desta linha, foram demarcados 7 pontos, distantes 50, 100, 150, 250, 500, 

750 e 1000 µm em relação ao referencial à extremidade onde se iniciou o fluxo 

C = 

1500 

µm 
l = 

500 

µm 

E = 100 

µm 
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eletrocinético. Nos espécimes 1A, 1B, 2A, 2B e 5A este referencial foi a junção 

amelodentinária. Nos demais (3A, 3B e 4A), o referencial foi a superfície oclusal. 

Para medir a espessura dos espécimes do grupo I, seccionou-se 

transversalmente ao longo eixo das linhas imaginárias traçadas, com o auxílio de 

uma lâmina de bisturi reta. Cada espécime foi então posicionado na platina de um 

microscópio óptico de luz polarizada com luz transmitida (Axioskop 40, Carl Zeiss, 

Alemanha), equipado com uma ocular com retícula calibrada, de modo a ficar com a 

extremidade seccionada (mais próxima à linha imaginária) voltada para a objetiva de 

20X (NA de 0,5; resolução de 0,84 micrômetros) e assim permitir a visualização e 

obtenção da espessura do espécime (MEDEIROS et al., 2012). 

 

4.5 Fluxo Eletrocinético 

 

Cada fragmento (espécime) foi embutido em dispositivos de 

elastômero (poli dimetilsiloxano; Sylgard 184 silicone elastomer kit, 

Dowcorning, EUA), sendo este dispositivo nomeado de chip microfluídico 

(dispositivo contendo parte inferior, parte superior, sendo a amostra 

localizada entre estas partes). 

A parte inferior contém uma canaleta central retangular (base em 

elastômero, 500 µm de largura, 1500 µm de comprimento e 100 µm de 

altura), onde fora inserido o fragmento de esmalte previamente cortado. 

Cada extremidade desta canaleta está ligada a um reservatório cilíndrico, 

circular em corte transversal, com diâmetro de 2 mm, criados por perfurações 

feitas com o punch dermatológico de 2 mm de diâmetro (instrumento médico-

odontológico). 

Nestas perfurações foram armazenadas as soluções a serem 

infiltradas quando do fluxo eletrocinético (KCl 1 mM, resina Icon® e solução 

de Thoulet 1,56). O ``sanduíche`` resultante foi formado pela parte superior, 

parte inferior e corte histológico de esmalte entre os dois (fig. 10).           
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Figura 10 – Desenho esquemático representando as partes superior (A), inferior (B) e visão 
tridimensional do dispositivo microfluídico (C). Na figura 10 A, pode-se observar os 4 orifícios 
perfurados pelo PUNCH de 2 mm de diâmetro.Na figura 10 B, A representa os reservatórios 
laterais, B reservatórios centrais e C canaletas de comunicação. A figura 10 C mostra o 
dispositivo montado com amostra hipotética no interior da canaleta central. 

 

Após posicionar o fragmento de esmalte na canaleta central,uma nova 

quantidade de elastômero foi manipulada, alterando-se a proporção 

recomendada pelo fabricante para 10 partes da base para 1 de catalisador. 

Isto foi realizado para que o material resultante apresentasse maior fluidez. 

Sendo assim, foi inserido sobre a parte central da amostra e nos espaços 

vazios laterais localizados entre a amostra de esmalte e as paredes laterais 

da canaleta central na parte inferior do dispositivo com auxílio de um pincel, 

selando e permitindo a passagem do material a sofrer o fluxo eletrocinético 

apenas através dos nanocanais do esmalte. Em seguida, as faces internas 

da parte superior do microchip e a face interna da parte inferior contendo o 

fragmento da amostra de esmalte dentário foram tratadas por cerca de 1 a 2 

minutos, usando um equipamento que confere hidrofobicidade às superfícies 

(Corona treater modelo BD20-AC, Eletro-Technic Products Inc., EUA). Após 

este procedimento, as faces internas da parte superior e inferior contendo o 

fragmento de esmalte foram unidas e mantidas sob pressão de um peso de 

250 g, armazenadas numa estufa com temperatura de 50° C por 12 h. 
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Para o início do fluxo eletrocinético, as margens dos espécimes 

estudados (superfície do esmalte e junção amelodentinária), ficaram cada 

um em contato íntimo ou à distância através da canaleta central com os 

reservatórios contendo uma das soluções-teste, no caso uma solução de KCl 

1 mM, como a resina  Icon®  (pH 6,2 e índice de refração de 1,51 - DMG, 

Hamburgo, Alemanha)  (fig. 11) ou com a solução de Thoulet ( índice de 

refração de 1.56 medido através do refratômetro de Abbe). 

 

 

             Figura 11 – Resina  Icon® (DMG, Hamburgo, Alemanha). 

 

Nestes reservatórios foram introduzidos fios de platina de 0,01 

polegadas de espessura e comprimento de 30 mm (fig. 12) (A-M Systems 

Inc., EUA), sendo a extremidade destes fios oposta ao reservatório, 

conectadas às superfícies condutoras do equipamento gerador/medidor de 

tensão e corrente (Source Meter modelo 2400, Keithley Instruments, 

Cleveland, OH, EUA). 
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Figura 12 – Dispositivo nanofluídico microchip, com espécime de esmalte no interior da 

canaleta central e dois fios de platina em cada reservatório contendo solução de KCl 1 mM ). 

 

Um dos reservatórios em contato com uma extremidade do espécime, 

recebeu um fio de platina em contato com um cabo (conectado ao 

gerador/medidor de tensão) que funcionou como ânodo (pólo positivo; cabo 

vermelho). O outro reservatório, em contato com outra extremidade, recebeu 

outro fio de platina que, por sua vez, estava em contato com o cabo que 

funcionou como cátodo (pólo negativo; cabo preto). Considerando que as 

paredes dos nanocanais do esmalte têm carga negativa e que a camada 

dupla elétrica (adjacente às paredes dos nanocanais) tem carga positiva, o 

fluxo eletrocinético se deslocou do reservatório ânodo para o reservatório 

cátodo (fig. 13). 

         

 

Figura 13 – Dispositivo nanofluídico microchip conectado ao sistema Keithley através dos 
cabos vermelho – ânodo e cabo preto – cátôdo. Observa-se que os reservatórios contém a 
solução salina de KCl e os fios de platina estão inseridos localmente. 
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Todos os espécimes sofreram duas hibridizações com a aplicação do 

fluxo eletrocinético. A inicial foi com o KCl 1mM por um tempo total de 2,5 h, 

com tensão de 1 V. Após esta hibridização, os espécimes do grupo I foram 

submetidos à microscopia de fluorescência para obtenção da fluorescência, 

em estado hidratado. 

Uma hibridização posterior foi realizada em todos os espécimes do 

grupo I (resina  Icon®  - tensão de 5 V) e o do grupo II (solução de Thoulet 

1,56 - tensão de 1,5 V). O tempo total da hibridização secundária de cada 

espécime está descrito nos resultados.  

A infiltração de solução Thoulet 1,56 foi realizada com o espécime 

colocado na platina de um microscópio de luz polarizada equipado com filtro 

de retardo vermelho I.  

Cada espécime foi posicionado na posição de máxima birrefringência, 

denominada de diagonal – 45º, em que os prismas ficam orientados na 

direção noroeste-sudeste. Uma série de fotomicrografias digitas foi obtida 

durante o fluxo eletrocinético para registrar as alterações nas cores de 

interferência dos espécimes, que são a evidência da infiltração da solução 

Thoulet ( índice de refração de 1,56). Ao final da infiltração, foi quantificada a 

birrefringência em imersão nesta solução. 

Todos os espécimes do grupo I foram submetidos à hibridização secundária 

com a resina Icon®, seguido da reação física de fotopolimerização, através do 

aparelho LED por um tempo total de 40s. Após este procedimento, todos os 

espécimes foram removidos dos chips. Para remoção dos fragmentos de dentro dos 

microchips nanofluídicos, utilzou-se de lâmina de bisturi reta nº 15 para destacar os 

fragmentos da canaleta central na parte inferior do dispositivo, sempre sob 

iluminação do estereomicroscópio. 

Com base em testes prévios feitos por nossos colaboradores no MIT 

(EUA), uma corrente de ~ 10 µA foi usada como parâmetro para aferir se o 

sistema estava operando adequadamente e que o fluxo eletrocinético estava 

ocorrendo. 

A ocorrência da infiltração dos três materiais pelo fluxo eletrocinético 

pode ter sido verificada através de 4 parâmetros: a) Sinal positivo e gráfico 

da corrente x tempo, durante a infiltração; b) Imagens em microscopia de 



62 
 

fluorescência comparada antes e após a desmineralização; c) Avaliação 

qualitativa da birrefringência antes e após a desmineralização; d) Análise 

quantitativa mineral antes e após a desmineralização.  

4.6 Hidratação e Desidratação dos Espécimes  

 

Os espécimes foram analisados em estados hidratados e desidratados.Para a 

reidratação ou mesmo manutenção do estado hidratado, os mesmos foram 

armazenados ou mantidos em solução de água deionizada e azida sódica a uma 

concentração de 0,02%, por 24 h. Estas soluções foram mantidas em ambiente 

refrigerado.  

Para conseguir a desidratação dos espécimes, um aparelho 

desumidificador de ar e outro condicionador de ar foram utilizados para que 

as condições externas (temperatura do ar e umidade relativa do ar) sejam 

mantidas constantes e a valores de 25ºC e 50%, respectivamente. Os 

espécimes foram expostos a estas condições, colocadas sobre uma lâmina 

de vidro durante um período de 24 h. 

 

4.7 Quantificação da Birrefringência Através do Método de Berek (grupo I) 

 

Cada espécime do grupo I teve o retardo de fase mensurado em cada 

um dos pontos histológicos de interesse (ao longo da linha imaginária com 

repetição de 10 vezes, em um microscópio de luz polarizada (AXIOSKOP 40, 

Carl Zeiss), equipados com um compensador de Berek de 0-5 ordens e filtro 

de interferência de 546 nm. A média do retardo de fase foi aplicada na 

fórmula para obtenção da birrefringência observada (BRobs): 

 

    
s

s

obs BR
t

RF
BR                                                                                   

(9) 

 
onde RF é o retardo de fase (em nm), ts é a espessura do espécime (em nm) e BRs é o sinal da 

birrefringência. 
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 Para cada momento de mensuração, o ponto histológico de interesse foi posicionado 

no ponto de extinção (brilho mínimo). Em seguida, a platina do microscópio foi 

angulada em 45º no sentido horário, levando este ponto a apresentar-se na posição 

de brilho máximo. Para medida final do retardo de fase, observou-se os valores 

descritos no compensador de Berek após a movimentação do mesmo para o sentido 

anti-horário (vermelho) e sentido horário (preto).  

Essas medidas foram realizadas após a reidratação, como também 

desidratação dos espécimes, conforme descrito anteriormente.  

 Nos espécimes do grupo I, foram realizadas fotomicrografias digitais 

em microscopia de luz polarizada foram obtidas das amostras, tanto sob 

imersão em água como em ar, posicionadas numa angulação de 45º em 

relação à posição de extinção (posição de brilho mínimo) sobre o feixe de luz 

do microscópio (Axioskop 40, Carl Zeiss, Alemanha), usando filtro de retardo 

vermelho I (540 nm) e objetiva de 5X. As imagens foram adquiridas com uma 

câmera digital (Nikon D80, Japão).  

Ainda nos espécimes do grupo I, após o término do fluxo resinoso, foi 

realizada uma fotografia através da técnica de microscopia de fluorescência 

com filtro F3, Binning 2 e Tempo de Exposição de 1000 ms (sob imersão em 

água). Além disso, tiveram a BRobs quantificada ao microscópio luz 

polarizada com polarizadores invertidos (hidratados e desidratados).  

 

4.8 Análise Quantitativa do Volume Mineral (grupo I) 

 

 Todos os espécimes do grupo I foram submetidos à radiomicrografia, sendo 

posicionados sobre um filme de alta resolução (2000 linha/mm) (AGHD – 

placas de radiomicrografias (Microchrome tecnologyc, San Jose, CA, EUA), 

juntamente com um padrão de alumínio (ESPI Chemicals, Habisguda, India, 

pureza de 99,99%) com dez folhas de 20 m de espessura cada, em um 

equipamento de emissão de raios X PCBA Inspector (General Eletric, 

Frankfurt, Alemanha; ânodo de tungstênio e janela de berílio de 0,25 mm), 

por uma exposição de 25 minutos, com 45 KeV e 0,25 mA de corrente. O 

pico de emissão de raios X do equipamento era de 24 keV. Os filmes foram 

manipulados de  acordo com instruções do fabricante. Esta técnica foi 
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utilizada em dois momentos distintos: a) antes do fluxo eletro-cinético; b) 

após a desmineralização, sendo analisadas e comparadas de acordo com as 

partes infiltradas e não-infiltradas pela resina  Icon®. 

 Folhas individuais de alumínio foram posicionadas adjacentes às amostras 

para facilitar a normalização dos níveis de cinza em toda a placa de raios X. 

As placas foram reveladas seguindo as orientações dos fabricantes. Em 

seguida, foram fotografadas ao microscópio óptico de luz transmitida usando 

câmera digital (Nikon D80) usando objetiva de 10X. Como pré-requisito para 

as análises quantitativas, cada imagem digital foi corrigida quanto à 

iluminação heterogênea usando o seguinte processamento (no software livre 

ImageJ): as imagens originais (R) do campo claro (F, campo de visão sem 

amostra) e do campo escuro (D, campo de visão com lente da câmera 

vedada) foram processadas com (R-D)/(F-D) para resultar na imagem 

corrigida. Uma curva de calibração entre níveis de cinza e espessura de 

alumínio foi obtida através de um ajuste polinomial de quarta ordem (R2 = 

0,9999). Em cada ponto histológico de interesse no esmalte, o volume 

mineral foi calculado de acordo com (ANGMAR et al., 1963): 

 

   100
884.5

885.11














s

Al
m

t

t
V                                                                                                   (10) 

Onde tAl e ts são as espessuras de alumínio (correspondente aos níveis de cinza do pontos 
histológico) e da amostras (no ponto histológico de interesse) e as constantes são os 
coeficientes de atenuação linear de raios X do alumínio (no numerador) e da hidroxiapatita 
do esmalte (no denominador). Pra o alumínio, foi usada densidade de 2,7 g/cm-3. Para o 
esmalte, foi usada a densidade de 2,99 g/cm-3, baseada na fórmula empírica 
Ca8.856Mg0.088Na0.292K0.010(PO4)5.312(HPO4)0.280(CO3)0.407(OH)0.702Cl0.078(CO3)0.050, proposta por 
Ellliott (1987). Para o cálculo dos LACs, foram usados valores de coeficientes de atenuação 
de massa de cada elemento químico disponíveis na literatura.  

 

4.9 Desmineralização (grupo I) 

 

A desmineralização é a técnica analítica empregada que promove 

uma dissolução ácida in vitro dos espécimes de esmalte dentário. Para tal, 

os espécimes do grupo I foram submersos em um béquer contendo a 

solução desmineralizadora (0,9 mmol/L de KH2PO4; 50mmol/L CH3COOH; 

1,5mmol/L de CaCl2 e 0,02% de azida sódica, com pH 5,0) por um período 
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total de 192 h, com troca de solução a cada 24 h. Um agitador horizontal foi 

utilizado durante todo o tempo de desmineralização.  

A desmineralização foi fracionada em 8 momentos, com duração de 

24h cada um. Ao término de cada período os espécimes imersos em água 

foram submetidas à análise qualitativa ao microscópio de luz polarizada com 

filtro vermelho I para acompanhar a perda mineral. Ao final do período de 

192 h de desmineralização, foi quantificada a birrefringência como descrito 

anteriormente, através da técnica de Berek, para permitir quantificação do 

volume mineral perdido em cada ponto histológico selecionado 

anteriormente. Um mapeamento da birrefringência foi obtido com o sistema 

single-polscope com um único cristal líquido (SHRIBAK, 2011), que consiste 

num sistema de microscopia de polarização que quantifica retardo de fase 

independentemente da orientação do espécime. O sistema foi composto por 

um filtro verde de interferência (546 nm, largura de banda de 10 nm), dois 

polarizadores, um cristal líquido coberto por filtro acromático quarto de onda 

(polarizator rotator, Meadowlark, EUA) e um segundo filtro acromático quarto 

de onda para 546 nm (Meadowlar, EUA), sendo todos componentes 

montados num microscópio de luz polarizada. Também se usou um gerador 

de funções (modelo AFG 3021B, Tektronik, EUA) para acionar mudanças no 

estado de polarização da luz ao passar pelo cristal líquido, e uma câmera 

fotográfica digital (Nikon D7000, Japão). Foi usado o algoritmo de quatro 

estados de polarização descrito por Shribak em 2011. 

 

4.10 Análise Estatística 

 

Considerou-se dois subgrupos em cada um dos 09 espécimes 

estudados do grupo I (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A e 5A): a) parte infiltrada 

(subgrupo teste); b) parte não infiltrada (subgrupo controle). Esses 

subgrupos foram submetidos a testes de normalidade, aplicando-se em 

seguida, o teste de Shapiro-Wilk, considerando valores de p ≥ 0,05 

significantes. Comprovada a normalidade dos dados, o teste t pareado foi 

usado para comparar os dados de volume mineral nos subgrupos teste 

(pontos histológicos infiltrados com resina) e controle (pontos histológicos 

não infiltrados por resina) antes e após a desmineralização.  
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Uma vez que a significância estatística revela apenas se as diferenças 

são ou não por sorte em relação a certa probabilidade (relacionada ao erro 

tipo I), calculamos também a magnitude do efeito “Cohen’s effect size”, que 

trata da força da relação entre a variável dependente e a independente 

(COHEN, 1992; LEECH et al., 2011). O tamanho do efeito foi calculado para: 

(i) comparar a profundidade de infiltração da resina no esmalte normal (isto 

é, a profundidade da camada híbrida) obtida por FEC com aquela obtida pela 

técnica convencional de ataque ácido; e (ii) para comparar o volume mineral 

dos subgrupos teste e controle antes e depois da desmineralização em 

solução ácida. O tipo de tamanho do efeito calculado no presente estudo foi 

aquele da família “d”, que é usado para comparar dois grupos e é dado pela 

diferença entre as médias dividida pelo desvio padrão médio (LEECH et al., 

2011). Uma vez que dados de profundidade de infiltração da resina no 

esmalte por FEC não tiveram distribuição normal, foi usada as aproximações 

de Hozo et al.         (2004) para calcular a média e o desvio padrão de uma 

amostra sem distribuição normal. A média “x” foi calculada por (HOZO et al. 

2004)): 

 

4

2 bma
x


                                                                                                 

(11) 

 
Onde m é a mediana, a é o valor mínimo e b é o valor máximo. O desvio padrão “SD” foi 
calculado por (Hozo et al., 2004): 
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Usamos como parâmetros para a profundidade da camada híbrida no 

esmalte pela técnica convencional os seguintes valores: 20 m (média) ± 5 

m (desvio padrão).  Para o FEC, os valores correspondentes foram aqueles 

calculados com a mediana e as profundidades máxima e mínima obtidos 

experimentalmente.  
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O cálculo do tamanho do efeito tipo ”d” foi calculado, para as duas 

comparações citadas acima, usando (LEECH et al., 2011): 

 

médio

ba

SD

MM
d


                                                                                                 

(13) 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados de Infiltração de Resina por FEC por Amostra. 
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5.1.1 Amostra 1A  

 Na figura abaixo pode-se observar, qualitativamente, a amostra 1A antes e 

após a infiltração resinosa através do fluxo eletrocinético, em estados 

hidratados e desidratados. O sentido do FEC está de acordo com a seta 

(margem direita inferior - JAD - para margem esquerda superior - SUP). 

 

Figura 14 – O espécime 1A está em posição -45º, MLP. Em A, observa-se a amostra hidratada 
antes do FEC; B, amostra desidratada antes do FEC; C, após o FEC resinoso com a 
amostra hidratada e D, amostra desidratada após o FEC resinoso. Barra = 200 µm. 

 

Os gráficos 01 e 02 são referentes à infiltração da solução de KCl1 

mM e da resina  Icon®, respectivamente, na amostra 1A. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 – A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl 1mM com 1 V, 
formada pela intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas 
(tempo). Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a corrente 
mostrou-se todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 0,0090 mA e ≈ 0,0010 
mA, respectivamente. 
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Gráfico 02 – A curva do gráfico representa a infiltração da resina Icon® a 5 V, formada pela 
intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas (tempo). 
Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 120 minutos. Ainda, a corrente mostrou-se 
todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 0,0075 mA e ≈ 0,0048 mA, 
respectivamente. 
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A imagem de fluorescência está exposta na fig. 15. A amostra 1A está 

hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi obtida após a 

infiltração resinosa. 

 

Figura 15 – Imagem de microscopia de fluorescência, em pseudo-cores, mostrando uma 
região vermelha mais próxima à área da superfície da amostra 1A. Quanto mais intensa a 

cor vermelha, maior a infiltração resinosa no local. Barra = 200 µm. 

A imagem através da técnica MLP, está exposta na fig. 16. A amostra 

1A está hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi 

obtida após a infiltração resinosa. 

 

Figura 16 - Imagem da amostra 1A em MLP com filtro de retardo vermelho I e filtro de cristal 
líquido, obtida logo após a infiltração da resina.  Estado de polarização da luz foi ajustado 
com por aplicação de tensão para melhor evidenciar possíveis variações no retardo de fase 
entre partes infiltradas e não infiltradas pela resina. Área infiltrada apresenta um retardo de 
fase diferente daquele da área não infiltrada. Barra = 200 µm. 
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5.1.2 Amostra 1B 

Na figura abaixo pode-se observar, qualitativamente, a amostra 1B 

antes e após a infiltração resinosa através do fluxo eletrocinético, em estados 

hidratados e desidratados. O sentido do FEC está de acordo com a seta 

(margem direita inferior - JAD - para margem esquerda superior - SUP). 

 

 

Figura 17 – A amostra 1B está em posição -45º, MLP. Em A, observa-se a amostra hidratada 
antes do FEC; B, amostra desidratada antes do FEC; C, após o FEC resinoso com a 
amostra hidratada e D, amostra desidratada após o FEC resinoso. Barra = 200 µm. 

 

Os gráficos 03 e 04 são referentes à infiltração da solução de KCl 

1mM e da resina  Icon®, na amostra 1B. 
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Gráfico 03 – A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl 1mM com 1 V, 
formada pela intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas 
(tempo). Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a corrente 
mostrou-se todo tempo positiva até 39 minutos, oscilando entre valores positivos e negativos 
após este momento. Os valores mínimo e máximo da corrente foram de ≈ -0,0060, mA e ≈ 
0,0100 mA, respectivamente. 

 

 

Gráfico 04 – A curva do gráfico representa a infiltração da resina  Icon® com 5 V, formada pela 
intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas (tempo). 
Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 60 minutos. Ainda, a corrente mostrou-se 
todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 0,0021 mA e ≈ 0,0007 mA, 
respectivamente. 
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As imagens de fluorescência estão dispostas na fig. 18. A amostra 

está hidratada em ambas as fotografias. O sentido do FEC é o mesmo da 

seta. As imagens foram obtidas após infiltração resinosa. 

 

 

Figura 18 – Imagens de microscopia de fluorescência, em pseudo-cores. Nas imagens 
observa-se uma região vermelha mais próxima à área da superfície da amostra 1B. Quanto 
mais intenso a cor rosa, maior a infiltração resinosa no local. Em A, aumento de 5X. Em B, 
aumento de 10X. Barra = 200 µm. 

 

A imagem através da técnica MLP com cristal líquido está exposta na 

fig. 19. A amostra 1B está hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. 

A imagem foi obtida após a infiltração resinosa. 

 

Figura 19 - Imagem da amostra 1B em MLP com filtro de retardo vermelho I e filtro de cristal 
líquido, obtida logo após a infiltração da resina.  Estado de polarização da luz foi ajustado 
com por aplicação de tensão para melhor evidenciar possíveis variações no retardo de fase 
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entre partes infiltradas e não infiltradas pela resina. Área infiltrada apresenta um retardo de 
fase diferente daquele da área não infiltrada. Barra = 200 µm. 

5.1.3 Amostra 2A 

Na figura abaixo pode-se observar, qualitativamente, a amostra 2A 

antes e após a infiltração resinosa através do fluxo eletrocinético, em estados 

hidratados e desidratados. O sentido do FEC está de acordo com a seta 

(margem direita inferior - JAD - para margem esquerda superior - SUP). 

 

 

Figura 20 – A amostra 2A está em posição -45º, MLP. Em A, observa-se a amostra hidratada 
antes do FEC; B, amostra desidratada antes do FEC; C, após o FEC resinoso com a 
amostra hidratada e D, amostra desidratada após o FEC resinoso. Barra = 200 µm. 

 

Os gráficos 05 e 06 são referentes à infiltração da solução de KCl e da 

resina  Icon®, na amostra 2A. 
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Gráfico 05 – A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl 1mM com 1 
V,formada pela intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das 
abscissas (tempo). Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a 
corrente mostrou-se positiva até 76 minutos, oscilando entre valores positivos e negativos 
após este momento. Os valores mínimo e máximo da corrente foram de ≈ - 6,2 mA e ≈ 10 
mA, respectivamente. 

 

 

Gráfico 06 – A curva do gráfico representa a infiltração da resina  Icon® com 5 V, formada pela 
intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas (tempo). 
Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 90 minutos. Ainda, a corrente mostrou-se 
todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 0,0025 mA e ≈ 0,0002 mA, 
respectivamente. 
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A imagem de fluorescência está disposta na fig. 21. A amostra está 

hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi obtida após 

infiltração resinosa. 

 

Figura 21 – Imagem de microscopia de fluorescência, em pseudo-cores. Na imagem A 
observa-se uma região azul-esbranquiçado mais próxima à área da superfície da amostra 
2A. Quanto mais intenso a cor azul-esbranquiçado, maior a infiltração resinosa no local. 
Barra = 200 µm. 

 

A imagem através da técnica MLP está exposta na fig. 22. A amostra 

2A está hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi 

obtida após a infiltração resinosa. 
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Figura 22 - Imagem da amostra 2A em MLP com filtro de retardo vermelho I e filtro de cristal 
líquido, obtida logo após a infiltração da resina.  Estado de polarização da luz foi ajustado 
com por aplicação de tensão para melhor evidenciar possíveis variações no retardo de fase 
entre partes infiltradas e não infiltradas pela resina. Área infiltrada apresenta um retardo de 
fase diferente daquele da área não infiltrada. Barra = 200 µm. 

5.1.4 Amostra 2B 

Na figura abaixo pode-se observar, qualitativamente, a amostra 2B 

antes e após a infiltração resinosa através do fluxo eletrocinético, em estados 

hidratados e desidratados. O sentido do FEC está de acordo com a seta 

(margem direita inferior - JAD - para margem esquerda superior - SUP). 

 

 

Figura 23 – A amostra 2B está em posição -45º, MLP. Em A, observa-se a amostra hidratada 
antes do FEC; B, amostra desidratada antes do FEC; C, após o FEC resinoso com a 
amostra hidratada e D, amostra desidratada após o FEC resinoso. Barra = 200µm. 

 

Os gráficos 07 e 08 são referentes à infiltração da solução de KCl e da 

resina  Icon®, na amostra 2B. 
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Gráfico 07 – A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl 1mM com 1 

V,formada pela intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das 

abscissas (tempo). Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a 

corrente mostrou-se todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 10 µA e ≈ 2 

µA, respectivamente 

 

 

Gráfico 08 – A curva do gráfico representa a infiltração da resina  Icon® com 5 V, formada pela 
intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas (tempo). 
Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 90 minutos. Ainda, a corrente mostrou-se 
todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 3,5 µA e ≈ 2,5µA, respectivamente. 
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As imagens de fluorescência estão dispostas na fig. 24. A amostra 

está hidratada em ambas as fotografias. O sentido do FEC é o mesmo da 

seta. As imagens foram obtidas após infiltração resinosa. 

 

Figura 24 – Imagem de microscopia de fluorescência, em pseudo-cores. Na imagem A 
observa-se uma região vermelha mais próxima à área da superfície da amostra 2B. Em A, 
aumento de 5X. Em B, aumento de 10X. Barra = 200 µm. 

 

A imagem através da técnica MLP está exposta na fig. 25. A amostra 

2B está hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi 

obtida após a infiltração resinosa. 
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Figura 25 - Imagem da amostra 2B em MLP com filtro de retardo vermelho I e filtro de cristal 
líquido, obtida logo após a infiltração da resina.  Estado de polarização da luz foi ajustado 
com por aplicação de tensão para melhor evidenciar possíveis variações no retardo de fase 
entre partes infiltradas e não infiltradas pela resina. Área infiltrada apresenta um retardo de 
fase diferente daquele da área não infiltrada. Barra = 200 µm. 

 

 

 

5.1.5 Amostra 3A 

Na figura abaixo pode-se observar, qualitativamente, a amostra 3A 

antes e após a infiltração resinosa através do fluxo eletrocinético, em estados 

hidratados e desidratados. O sentido do FEC está de acordo com a seta 

(margem esquerda superior - SUP para margem direita inferior - JAD). 
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Figura 26 – A amostra 3A está em posição -45º ao microscópio de luz polarizada com filtro 
vermelho I. Em A, observa-se a amostra hidratada antes do FEC; B, amostra desidratada 
antes do FEC; C, após o FEC resinoso com a amostra hidratada e D, amostra desidratada 
após o FEC resinoso. Barra = 200 µm. 

 

Os gráficos 09 e 10 são referentes à infiltração da solução de KCl e da 

resina  Icon®, na amostra 3A. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 09 – A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl 1mM com 1 
V,formada pela intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das 
abscissas (tempo). Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a 
corrente mostrou-se todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 6µA e ≈ 2µA, 
respectivamente 
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. 

Gráfico 10 – A curva do gráfico representa a infiltração da resina  Icon® com 5 V, formada pela 
intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas (tempo). 
Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 120 minutos. Ainda, a corrente mostrou-se 
positiva até 55 minutos, oscilando entre valores positivos e negativos após este momento. 
Os valores máximo e mínimo da corrente foram de ≈7 mA e ≈ 8 mA, respectivamente.  

 

 

As imagens de fluorescência estão dispostas na fig. 27. A amostra 

está hidratada em ambas as fotografias. O sentido do FEC é o mesmo da 

seta. As imagens foram obtidas após infiltração resinosa. 
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Figura 27 – Imagem de microscopia de fluorescência, em pseudo-cores. Na imagem A 
observa-se uma região azul-esbranquiçada à área da superfície da amostra 3A. Na imagem 
B um aumento para a região azul-esbranquiçada Quanto mais intenso a azul-esbranquiçada, 
maior a infiltração resinosa no local.  Barra = 200 µm. 

 

A imagem através da técnica MLP está exposta na fig. 28. A amostra 

3A está hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi 

obtida após a infiltração resinosa. 

 

Figura 28 - Imagem da amostra 3A em MLP com filtro de retardo vermelho I e filtro de cristal 
líquido, obtida logo após a infiltração da resina.  Estado de polarização da luz foi ajustado 
com por aplicação de tensão para melhor evidenciar possíveis variações no retardo de fase 
entre partes infiltradas e não infiltradas pela resina. Área infiltrada apresenta um retardo de 
fase diferente daquele da área não infiltrada.  

 

 

5.1.6 Amostra 3B 

Na figura abaixo pode-se observar, qualitativamente, a amostra 3B 

antes e após a infiltração resinosa através do fluxo eletrocinético, em estados 
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hidratados e desidratados. O sentido do FEC está de acordo com a seta 

(margem esquerda superior  - SUP para margem direita inferior - JAD). 

 

 

Figura 29 – A amostra 3B está em posição -45º ao microscópio de luz polarizada com filtro 
vermelho I. Em A, observa-se a amostra hidratada antes do FEC; B, amostra desidratada 
antes do FEC; C, após o FEC resinoso com a amostra hidratada e D, amostra desidratada 
após o FEC resinoso. Barra = 200µm.  

 

Os gráficos 11 e 12 são referentes à infiltração da solução de KCl e da 

resina  Icon®, na amostra 3B. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl 1mM com 1 
V,formada pela intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das 
abscissas (tempo). Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a 
corrente mostrou-se todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 10µA e ≈ 1µA, 
respectivamente. 
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Gráfico 12 – A curva do gráfico representa a infiltração da resina  Icon® com 5 V, formada pela 
intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas (tempo). 
Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 60 minutos. Ainda, a corrente mostrou-se 
todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 0,0042 mA e ≈ 0,0022 mA, 
respectivamente. 

 

 

 

As imagens de fluorescência estão dispostas na fig. 30. A amostra 

está hidratada em ambas as fotografias. O sentido do FEC é o mesmo da 

seta. As imagens foram obtidas após infiltração resinosa.  
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Figura 30 – Imagens de microscopia de fluorescência, em pseudo-cores. Na imagem A 
observa-se uma região avermelhada mais próxima à área da superfície da amostra 3B. Na 
imagem B pode-se observar uma região vermelha próximo à superfície. Quanto mais intenso 
a cor rosa, maior a infiltração resinosa no local. Barra = 200µm.  

 

A imagem através da técnica MLP está exposta na fig. 31. A amostra 

3B está hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi 

obtida após a infiltração resinosa. 

 

 

Figura 31 - Imagem da amostra 3B em MLP com filtro de retardo vermelho I e filtro de cristal 
líquido, obtida logo após a infiltração da resina.  Estado de polarização da luz foi ajustado 
com por aplicação de tensão para melhor evidenciar possíveis variações no retardo de fase 
entre partes infiltradas e não infiltradas pela resina. Área infiltrada apresenta um retardo de 
fase diferente daquele da área não infiltrada. Barra = 200 µm. 

5.1.7 Amostra 4A 

Na figura abaixo pode-se observar, qualitativamente, a amostra 4A 

antes e após a infiltração resinosa através do fluxo eletrocinético, em estados 
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hidratados e desidratados. O sentido do FEC está de acordo com a seta 

(margem esquerda superior - SUP para margem direita inferior - JAD). 

 

 

Figura 32 – A amostra 4A está em posição -45º, MLP. Observa-se a amostra hidratada após o 

FEC. Barra = 200 µm. 

 

Os gráfico 13 e 14 são referentes à infiltração da solução de KCl e da 

resina  Icon®, na amostra 4A. 

 

 

 

 

Gráfico 13 – A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl 5mM com 1 
V,formada pela intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das 
abscissas (tempo). Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a 
corrente mostrou-se todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 9 µA e ≈ 1 µA, 
respectivamente.  
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Gráfico 14 – A curva do gráfico representa a infiltração da resina  Icon® com 5 V, formada pela 
intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas (tempo). 
Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a corrente mostrou-se 
todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 10µA e ≈ 1µA, respectivamente. 

 

 

 

A imagem de fluorescência está disposta na fig. 33. A amostra está 

hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi obtida após 

infiltração resinosa. 
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Figura 33 – Imagem de microscopia de fluorescência, em pseudo-cores mostrando uma região 
avermelhada mais próxima à área da superfície da amostra 4A. Na imagem, pode-se 
observar uma região vermelha próximo à superfície. Quanto mais intenso a cor rosa, maior a 
infiltração resinosa no local.  Barra = 200µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 Amostra 5A 
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Na figura abaixo pode-se observar, qualitativamente, a amostra 5A 

antes e após a infiltração resinosa através do fluxo eletrocinético, em estados 

hidratados e desidratados. O sentido do FEC está de acordo com a seta 

(margem direita inferior - JAD para margem esquerda superior - SUP). 

 

 

Figura 34 – A amostra 5A está em posição -45º ao microscópio de luz polarizada com filtro 
vermelho I. Em A, observa-se a amostra hidratada antes do FEC; B, amostra desidratada 
antes do FEC; C, após o FEC resinoso com a amostra hidratada e D, amostra desidratada 
após o FEC resinoso. Barra = 200µm.  

 

Os gráfico 15 e 16 são referentes à infiltração da solução de KCl e da 

resina  Icon®, na amostra 5A. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – A curva do gráfico representa a infiltração da solução de KCl 1mM com 1 
V,formada pela intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das 
abscissas (tempo). Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 150 minutos. Ainda, a 
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corrente mostrou-se todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 10 mA e ≈ 1 
mA, respectivamente.  

 

 

Gráfico 16 – A curva do gráfico representa a infiltração da resina  Icon® com 5 V, formada pela 
intersecção dos pontos do eixo das ordenadas (corrente) e eixo das abscissas (tempo). 
Observa-se que o tempo total de infiltração foi de 120 minutos. Ainda, a corrente mostrou-se 
todo tempo positiva, com valores máximo e mínimo de ≈ 3mA e ≈ 1,5mA, respectivamente. 

 

 

 

A imagem de fluorescência está disposta na fig. 35. A amostra está 

hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi obtida após 

infiltração resinosa. 
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Figura 35 – Imagem de microscopia de fluorescência, em pseudo-cores. Na imagem A 
observa-se uma região avermelhada mais próxima à área da superfície da amostra 4A. Na 
imagem B pode-se observar uma região vermelha próximo à superfície. Quanto mais intenso 
a cor rosa, maior a infiltração resinosa no local.. Barra = 200µm. 

A imagem através da técnica MLP está exposta na fig. 36. A amostra 

5A está hidratada. O sentido do FEC é o mesmo da seta. A imagem foi 

obtida após a infiltração resinosa. 

 

Figura 36 - Imagem da amostra 5A em MLP com filtro de retardo vermelho I e filtro de cristal 
líquido, obtida logo após a infiltração da resina.  Estado de polarização da luz foi ajustado 
com por aplicação de tensão para melhor evidenciar possíveis variações no retardo de fase 
entre partes infiltradas e não infiltradas pela resina. Área infiltrada apresenta um retardo de 
fase diferente daquele da área não infiltrada. Barra = 200 µm. 

5.2  Profundidade de Infiltração da Resina no Esmalte Normal 



94 
 

A profundidade de infiltração resinosa nas amostras deste estudo, 

exceto as amostras 4B e padrão, estão descritas na tabela 01. 

 

TABELA 01 – Descrição da profundidade da infiltração resinosa, determinada através da 
microscopia de fluorescência, em cada amostra do estudo onde foi realizada a infiltração 
resinosa. 

Amostra Profundidade da infiltração resinosa 

(µm) 

1A 1000 

1B 920 

2A 700 

2B 640 

3A 1430 

3B 760 

4A 1000 

5A 950 

 

 Os dados usados para cálculo da magnitude do efeito e o valor deste são 

mostrados na tabela 02. De acordo com Cohen (1992), uma magnitude de 

efeito maior ou igual a 0,8 é considerada alta. 
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TABELA 02. – Magnitude do efeito do FEC na profundidade da camada híbrida do esmalte 
normal e dados de média (M), desvio padrão (S) e desvio padrão médio (Smédio) usados no 
cálculo. 

 

 Técnica de hibridização 

 FEC Convencional 

Profundidade da 

camada híbrida 

(M) 

902,5 m 20 m 

Profundidade da 

camada híbrida 

(S) 

240,51 m 5 m 

Profundidade da 

camada híbrida 

(Smédio) 

                                  122,77 m                                    

                                      

Magnitude do 

efeito 
7,2 
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5.3  Desmineralização das Amostras Infiltradas por Resina 

 A análise em radiomicrografia revelou que o volume mineral no grupo 

de pontos histológicos infiltrados por resina (n=31) não sofreu alteração após 

exposição à solução desmineralizadora, enquanto que o grupo controle 

(n=29) apresentou uma redução estatisticamente significante (p < 0.00001) 

com um magnitude de efeito de 3,263 (gráfico 17). 

 

Gráfico 17 – Dados de volume mineral para pontos histológicos infiltrados (teste) e não 

infiltrados (controle) por resina, antes e após imersão em solução desmineralizadora. 

Enquanto não houve diferenças estatisticamente significantes no grupo teste, o volume 

mineral no grupo controle foi significantemente menor após a descalcificação (p < 0,00001; 

tamanho do efeito = 3,263). Total de 09 amostras de corte por desgaste de esmalte. 
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 Diferenças entre os grupos teste ( infiltrado com resina; n = 31) e controle ( 

não infiltrado com resina ; n =29), ambos compostos por pontos histológicos, 

foram estatisticamente significantes ( p<0,00001; ANOVA). Os dados dos 

n

 

=

 

9 



97 
 

dois grupos tiveram distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk) e 

apresentaram homogeneidade das variâncias ( teste de Levene). A perda 

mineral foi maior no grupo controle (33.72% +- 24,03%) do que no grupo 

teste (2,13% +- 5,05%). Na comparação da perda mineral entre os grupos, 

os limites inferior e superior do intervalo de confiança de 95% foram 24,75% 

e 42,70%, respectivamente. A magnitude do efeito foi 2,17. 

5.3.1 Amostra Padrão  

A fig. 37 mostra uma amostra padrão sem hibridização com resina 

(apenas fluxo com KCl), após 192 h de imersão em solução ácida. A amostra 

está hidratada. A imagem foi obtida através da microscopia de polarização 

com polarizadores cruzados e filtro vermelho I. O sentido do FEC está de 

acordo com a seta (margem direita inferior - JAD - para margem esquerda 

superior - SUP).  

 

 

Figura 37 – A amostra padrão após fluxo com KCl. A amostra está hidratada e em posição -45º 
ao microscópio de luz polarizada com filtro vermelho I. Em A 0 h de imersão em solução 
ácida; em B, 192 h de imersão em solução ácida. 
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5.3.2 Amostra 1A 

A fig. 38 representa a amostra 1A após 192 h de imersão em solução 

ácida. A amostra está hidratada e foi obtida através da microscopia de 

polarização com polarizadores cruzados e filtro vermelho I. O sentido do FEC 

está de acordo com a seta (margem direita inferior - JAD - para margem 

esquerda superior - SUP). 

 

 

Figura 38 – Amostra 1A sob imersão em água, em posição -45º ao microscópio de luz 
polarizada com filtro vermelho I. Observa-se um aumento de uma área isotrópica 
(avermelhada) da imagem A para a imagem D, correspondente à desmineralização após 
imersão total em solução acidificante por tempos de: A – 0h; B – 48 h; C – 120 h; D – 192 h. 
Barra = 200µm. 

 

A análise qualitativa da birrefringência com sistema Single Polscope 

(independente da orientação da amostra) (fig. 39) mostra uma região de um 
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maior retardo de fase condizente com a região destacada na imagem de 

fluorescência (Fig. 15) e ainda com a região destacada após 192 h de 

desmineralização (Fig. 38). 

 

 

Figura 39 – A imagem da amostra 1A sob imersão em água após 192 h de desmineralização 
mostrando variações de retardo de fase (e birrefringência) identificadas pelo sistema Single 
Polscope. Barra = 200µm. 
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5.3.3 Amostra 1B 

A fig. 40 representa a amostra 1B após 192 h de imersão em solução 

ácida. Em todas as imagens, a amostra está hidratada e foi obtida através da 

microscopia de polarização com polarizadores cruzados e filtro vermelho I. O 

sentido do FEC está de acordo com a seta (margem direita inferior – JAD - 

para margem esquerda superior - SUP). 

 

 

Figura 40 – Amostra 1B sob imersão em água, em posição -45º ao microscópio de luz 
polarizada com filtro vermelho I. Observa-se um aumento de uma área isotrópica 
(avermelhada) da imagem A para a imagem D, correspondente à desmineralização após 
imersão total em solução acidificante por tempos de: A – 0h; B – 48 h; C – 120 h; D – 192 h. 
Barra = 200µm. 

 

A análise qualitativa da birrefringência com sistema Single Polscope 

(independente da orientação da amostra) (fig. 41) mostra uma região de um 

maior retardo de fase condizente com a região destacada na imagem de 
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fluorescência (Fig. 18) e ainda com a região destacada após 192 h de 

desmineralização (Fig. 40). 

 

 

Figura 41 – A imagem da amostra 1B sob imersão em água após 192 h de desmineralização 
mostrando variações de retardo de fase (e birrefringência) identificadas pelo sistema Single 
Polscope. Barra = 200µm. 
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5.3.4  Amostra 2A 

A fig. 42 representa a amostra 2A após 192 h de imersão em solução 

ácida. Em todas as imagens, a amostra está hidratada e foi obtida através da 

microscopia de polarização com polarizadores cruzados e filtro vermelho I . 

O sentido do FEC está de acordo com a seta (margem direita inferior - JAD - 

para margem esquerda superior - SUP). 

 

 

Figura 42 – A amostra 2A sob imersão em água, em posição -45º ao microscópio de luz 
polarizada com filtro vermelho I. Observa-se um aumento uma área isotrópica (avermelhada) 
da imagem A para a imagem D, correspondente à desmineralização após imersão total em 
solução acidificante por tempos de: A – 0h; B – 48 h; C – 120 h; D – 192 h. Barra = 200µm.  

 

A análise qualitativa da birrefringência com sistema Single Polscope 

(independente da orientação da amostra) (fig. 43) mostra uma região de um 

maior retardo de fase condizente com a região destacada na imagem de 

fluorescência (Fig. 21) e ainda com a região destacada após 192 h de 

desmineralização (Fig. 42). 
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Figura 43 – A imagem da amostra 2A sob imersão em água após 192 h de desmineralização 
mostrando variações de retardo de fase (e birrefringência) identificadas pelo sistema Single 
Polscope. Barra = 200µm. 
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5.3.6 Amostra 2B 

A fig. 44 representa a amostra 2B após 192 h de imersão em solução 

ácida. Em todas as imagens, a amostra está hidratada e foi obtida através da 

microscopia de polarização com polarizadores cruzados e filtro vermelho I . 

Na amostra 2B, o sentido do FEC está de acordo com a seta (margem 

esquerda superior - SUP para margem direita inferior – JAD). 

 

 

Figura 44 – A amostra 2B está em posição -45º ao microscópio de luz polarizada com filtro 
vermelho I. Observa-se um aumento uma área isotrópica (avermelhada) da imagem A para a 
imagem D, correspondente à desmineralização após imersão total em solução acidificante 
por tempos de: A – 0h; B – 48 h; C – 120 h; D – 192 h. Barra = 200µm.  

 

A análise qualitativa da birrefringência com sistema Single Polscope 

(independente da orientação da amostra) (fig. 45) e análise qualitativa 

mineral com radiomicrografia da amostra 2B após 192 h de desmineralização 

(fig. 46) mostra uma região de um maior retardo de fase condizente com a 

região destacada na imagem de fluorescência (Fig. 24) e ainda com a região 

destacada após 192 h de desmineralização (Fig. 44). 
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Figura 45 – A imagem da amostra 2B sob imersão em água após 192 h de desmineralização 
mostrando variações de retardo de fase (e birrefringência) identificadas pelo sistema Single 
Polscope. Barra = 200µm.  

 

Figura 46 – A imagem da amostra 2B sob imersão em água após 192 h de desmineralização 

mostrando a análise qualitativa mineral radiomicrográfica. Barra = 200µm.  
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5.3.6 Amostra 3A 

A fig. 47 representa a amostra 3A após 192 h de imersão em solução 

ácida. Em todas as imagens, a amostra está hidratada e foi obtida através da 

microscopia de polarização com polarizadores cruzados e filtro vermelho I. 

Na amostra 3A, o sentido do FEC está de acordo com a seta (margem 

esquerda superior - SUP para margem direita inferior - JAD).  

 

 

Figura 47 – A amostra 3A está em posição -45º ao microscópio de luz polarizada com filtro 
vermelho I. Observa-se um aumento de uma área isotrópica (avermelhada) da imagem A 
para a imagem D, correspondente à desmineralização após imersão total em solução 
acidificante por tempos de: A – 0h; B – 48 h; C – 120 h; D – 192 h. Barra = 200µm. 

 

A análise qualitativa da birrefringência com sistema Single Polscope 

(independente da orientação da amostra) (fig. 48) mostra uma região de um 

maior retardo de fase condizente com a região destacada na imagem de 

fluorescência (Fig. 27) e ainda com a região destacada após 192 h de 

desmineralização (Fig. 47). 
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Figura 48 – A imagem da amostra 3A sob imersão em água após 192 h de desmineralização 
mostrando variações de retardo de fase (e birrefringência) identificadas pelo sistema Single 
Polscope. Barra = 200µm. 
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5.3.7 Amostra 3B 

A fig. 49 representa a amostra 3B após 192 h de imersão em solução 

ácida. Em todas as imagens, a amostra está hidratada e foi obtida através da 

microscopia de polarização com polarizadores cruzados e filtro vermelho I. 

Na amostra 3B, o sentido do FEC está de acordo com a seta (margem 

esquerda superior - SUP para margem direita inferior - JAD).  

 

 

Figura 49 – A amostra 3B está em posição -45º ao microscópio de luz polarizada com filtro 
vermelho I. Observa-se um aumento de uma área isotrópica (avermelhada) da imagem A 
para a imagem D, correspondente à desmineralização após imersão total em solução 
acidificante por tempos de: A – 0h; B – 48 h; C – 120 h; D – 192 h. Barra = 200µm. 

 

A análise qualitativa da birrefringência com sistema Single Polscope 

(independente da orientação da amostra) (fig. 50) e análise qualitativa 

mineral com radiomicrografia da amostra 3B após 192 h de desmineralização 

(fig. 51) mostra uma região de um maior retardo de fase condizente com a 

região destacada na imagem de fluorescência (Fig. 30) e ainda com a região 

destacada após 192 h de desmineralização (Fig. 49). 
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Figura 50 – A imagem da amostra 3B sob imersão em água após 192 h de desmineralização 
mostrando variações de retardo de fase (e birrefringência) identificadas pelo sistema Single 
Polscope.  Barra = 200µm. 

 

 

Figura 51 – A imagem da amostra 3B sob imersão em água após 192 h de desmineralização 

mostrando a análise qualitativa mineral radiomicrográfica. Barra = 200µm. 
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5.3.8 Amostra 4A 

A fig. 52 representa a amostra 4A após 192 h de imersão em solução 

ácida. Em todas as imagens, a amostra está hidratada e foi obtida através da 

microscopia de polarização com polarizadores cruzados e filtro vermelho I. 

Na amostra 4A, o sentido do FEC está de acordo com a seta (margem 

esquerda superior - SUP para margem direita inferior - JAD).  

 

 

Figura 52 – A amostra 4A está em posição -45º ao microscópio de luz polarizada com filtro 
vermelho I. Observa-se um aumento de uma área isotrópica (avermelhada) da imagem A 
para a imagem D, correspondente à desmineralização após imersão total em solução 

acidificante por tempos de: A – 0h; B – 48 h; C – 120 h; D – 192 h. Barra = 200µm. 

 

A análise qualitativa da birrefringência com sistema Single Polscope 

(independente da orientação da amostra) (fig. 53) e análise qualitativa 

mineral com radiomicrografia da amostra 4A após 192 h de desmineralização 

(fig. 54) mostra uma região de um maior retardo de fase condizente com a 

região destacada na imagem de fluorescência (Fig. 33) e ainda com a região 

destacada após 192 h de desmineralização (Fig. 52). 
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Figura 53 – A imagem da amostra 4A sob imersão em água após 192 h de desmineralização 
mostrando variações de retardo de fase (e birrefringência) identificadas pelo sistema Single 
Polscope. Barra = 200µm. 

 

 

Figura 54 – A imagem da amostra 4A sob imersão em água após 192 h de desmineralização 

mostrando a análise qualitativa mineral radiomicrográfica. Barra = 200µm. 
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5.3.9 Amostra 5A 

A fig. 55 representa a amostra 5A após 192 h de imersão em solução 

ácida. Em todas as imagens, a amostra está hidratada e foi obtida através da 

microscopia de polarização com polarizadores cruzados e filtro vermelho I. 

Na amostra 5A, o sentido do FEC está de acordo com a seta (margem direita 

inferior - JAD para margem esquerda superior - SUP).  

 

 

Figura 55 – Amostra 5A sob imersão em água, em posição -45º ao microscópio de luz 
polarizada com filtro vermelho I. Observa-se um aumento de uma área isotrópica 
(avermelhada) da imagem A para a imagem D, correspondente à desmineralização após 
imersão total em solução acidificante por tempos de: A – 0h; B – 48 h; C – 120 h; D – 192 h. 
Barra = 200µm.  

 

A análise qualitativa da birrefringência com sistema Single Polscope 

(independente da orientação da amostra) (fig. 56) mostra uma região de um 

maior retardo de fase condizente com a região destacada na imagem de 

fluorescência (Fig. 35) e ainda com a região destacada após 192 h de 

descalcificação ácida (Fig. 55). 
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Figura 56 – A imagem da amostra 5A sob imersão em água após 192 h de desmineralização 
mostrando variações de retardo de fase (e birrefringência) identificadas pelo sistema Single 
Polscope. Barra = 200µm. 
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5.4 Resultados de Infiltração de Solução Thoulet com Índice de Refração 

1,56 

A amostra 4B foi infiltrada secundariamente por solução Thoulet 1,56, 

conforme evidenciado por aumento na birrefringência negativa. Um resultado 

típico é mostrado na fig. 57. Esta mostra a amostra 4B de esmalte dental 

normal, previamente infiltrada com solução KCl 1mM, num chip microfluídico 

contendo solução de Thoulet 1,56 em ambos os reservatórios. Antes do 

início do FEC, a amostra se  encontra na condição de imersão em água e em 

uma  posição de máxima birrefringência (-45º). As imagens A e B mostram 

esta condição inicial sem e com filtro de retardo vermelho I, respectivamente. 

Sem o filtro vermelho I (fundo escuro), o esmalte normal apresenta cor de 

interferência amarela leve, correspondente a um retardo de ~ 200 nm para 

obs de -0,002).  Com o filtro de 

retardo vermelho I (neste caso com retardo de fase de 540 nm), os retardos 

de fase da amostra e do filtro são somados estando o esmalte na posição 

diagonal de - 45º (posição de diagonal de adição para amostra com sinal 

negativo da BRobs), resultando numa cor de interferência azul clara (retardo 

de 740 nm). À medida que o FEC é acionado, a cor do esmalte passa a 

mudar, iniciando na extremidade da superfície do esmalte (onde inicia o 

FEC), para cores com maior retardo de fase. As cores mudam seguindo a 

seguinte sequência: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Após 5 h de 

FEC, a cor vermelha é vista próximo à superfície do esmalte, e a maior parte 

do restante do esmalte apresenta variações de laranja. A cor vermelha 

corresponde a um retardo de fase de ~ 1100 nm, sendo o vermelho de 

segunda ordem. Considerando que o retardo de fase do filtro vermelho I não 

muda, as alterações decorrentes do FEC mostram um aumento 300% (3 

vezes) – 540 + (200 x 3) = 1140 nm - no retardo de fase do esmalte normal. 

Estas mudanças de cores são evidência da infiltração da solução Thoulet 

1,56 no esmalte normal em decorrência do FEC. Este relato é feito pela 

primeira vez na literatura. 

 O mesmo fenômeno foi observado nas outras duas amostras, porém 

o espalhamento da solução Thoulet 1,56 na parte superior do chip prejudicou 

algumas fotomicrografias no transcorrer do processo, não possibilitando um 
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registro com o mesmo número de intervalo de tempo que aquele mostrado 

na fig. 57. A BRobs final apresentada nas regiões com cores de interferência 

de maior retardo de fase foi de – 0,0055, o valor mais alto jamais registrado 

na literatura.  

 

 

Figura 57 – Imagens de amostra 4B com esmalte normal, em posição de -45º ao microscópio 
de luz polarizada sem (A) e com filtro vermelho I (B-H), inserida no chip microfluídico 
contento solução de Thoulet nos dois reservatórios (áreas escuras adjacentes às 
extremidades da superfície e da JAD). A-H mostram alterações no retardo de fase durante 
FEC. Em A e B, antes do início do FEC. Em C, com 0,5h; D com 1 h; E com 2 h; F com 3 h; 
G com 4h; Em H com 5 h de FEC. As cores de interferência, resultantes do retardo de fase, 
no antes do início do FEC correspondem a um retardo de ~ 200 nm (amarelo em A, sem 
filtro vermelho I; e azul de primeira ordem em B, com filtro vermelho I) e mudam (no sentido 
do FEC: da margem superior esquerdo para a inferior direito) para cores com maior retardo 
de fase com o tempo em resposta ao FEC (B-H). As mudanças de cores segue a seguinte 
sequência cronológica: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho (última cor na margem 
superior esquerdo).  
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6. DISCUSSÃO 

 

A condução da corrente elétrica num sistema em que poros do 

esmalte dental normal foram dispostos como as principais vias de condução 

elétrica. A corrente positiva é uma evidência de que houve infiltração, tanto 

de solução KCl, como da solução de Thoulet 1.56 ou mesmo da resina  

Icon®, desde o reservatório-ânodo até o reservatório-cátodo. Ela significa 

que o campo elétrico foi transmitido através da CDE, que, por sua vez, induz 

um fluxo do conteúdo dos nanaocanais, tanto dos volumes das duas CDE 

como do volume entre elas (SCHOCH et al., 2008), em direção ao cátodo. 

Os dados experimentais apontam evidências da condução do campo 

elétrico através de íons disponíveis nos nanocanais do esmalte, que se 

deslocaram do reservatório do ânodo em direção ao cátodo. Em nanocanais 

de até 100 nm envoltos com paredes relativamente não condutoras e com 

superfície carregada negativamente, como é o caso do esmalte dental, essa 

condução se dá por um deslocamento unidirecional das cargas positivas da 

CDE e de todo o conteúdo do nanocanal em direção ao cátodo, 

caracterizando o FEC. Uma infiltração inicial com solução de KCl foi 

realizada com a finalidade de preencher todos os canais com uma solução 

condutora padronizada. A força iônica da solução de KCl implica numa 
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espessa CDE, que, por sua vez, é diretamente proporcional à velocidade do 

FEC (TANYA et al. 2008). Tanto a solução de Thoulet 1,56 como a resina 

infiltrante são materiais que podem ser considerados como tendo força iônica 

bem mais alta do que aquela da solução de KCl, o que implica numa 

previsão de uma menor velocidade de FEC (TANYA et al. 2008). 

Apesar de se reconhecer que a infiltração de materiais nos poros do 

esmalte é influenciada por outros fatores além do tamanho dos poros, é de 

consenso que os materiais não infiltrados no esmalte normal por difusão 

podem ser razoavelmente considerados como tendo um tamanho molecular 

maior que o diâmetro dos poros do esmalte. Estes materiais podem ser 

considerados como acima do limite crítico da difusão. Esta premissa é 

altamente influente no pensamento atual sobre o transporte de materiais no 

esmalte normal e há fortes implicações em diversas áreas, tais como 

clareamento dental, adesão de materiais resinosos ao esmalte em 

procedimento restauradores e na remineralização e infiltração de lesões 

cariosas. Ela é a base do clássico estudo de Poole et al. (1963), na revista 

científica Nature, em que foi relatada a evidência de que o esmalte dental 

humano normal atua como uma membrana semi-permeável. Uma tópico 

pode exemplificar como tal premissa é influente em outro procedimento 

bastante comum na Odontologia: terapia medicamentosa na polpa. Por que 

não tratamos a polpa aplicando uma camada de agente terapêutico na 

superfície do esmalte? Porque os agentes comumente usados supostamente 

têm moléculas acima do limite crítico da difusão, de modo que ou não se 

difundem através dos poros do esmalte normal ou o fazem com uma taxa de 

difusão lenta demais para que se justifique a aplicação clínica. Desafiou-se 

neste estudo científico a premissa ao apresentar dados que comprovam a 

infiltração no esmalte normal de materiais considerados acima do limite 

crítico da difusão, abrindo uma nova avenida para o transporte de materiais. 

O número pequeno de amostras deve ser considerado no contexto de que a 

infiltração obtida foi na ordem de grandeza maior do que o foi relatado até 

então com difusão na literatura.  

 Estudos prévios de infiltração com a solução de Thoulet de altos 

índices de refração (1.53 a 1,62) relatam uma diminuição da birrefringência 
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negativa, que é compatível com a não infiltração (ANGMAR, CARLSTROM, 

& GLAS, 1963; THEUNS et al., 1993), ou um leve aumento (até 20%) na 

birrefringência negativa do esmalte normal (GWINNETT, 1966, HOUWINK, 

1969). Estes resultados levam à interpretação de que os poros do esmalte 

normal são em grande parte, senão todos, menores do que as moléculas de 

iodeto de potássio e iodeto de mercúrio da solução de Thoulet 1,56. Outra 

possibilidade é que a matéria orgânica possa, ao se deformar durante a 

desidratação prévia à infiltração da solução de Thoulet por difusão, bloquear 

a via de comunicação entre os poros e reduzir a infiltração dos íons de iodeto 

(MORENO & ZAHRADNIK, 1975; SHELLIS & DIBDIN, 2000;). Os resultados 

desta pesquisa mostram um aumento na birrefringência negativa de até 

300%. As marcantes alterações nas cores de interferências durante o FEC 

são a evidência mais forte da infiltração da solução de Thoulet. Muito mais 

do que apenas números, as imagens dão prova inequívoca do significativo 

aumento do retardo de fase, que é consistente com a substituição da água 

por uma solução aquosa com um maior índice de refração.  

Inicialmente, um retardo de ~ 200 nm foi observado (540 nm + 200 nm 

é observado como a cor azul-esverdeado). Depois de um fluxo eletrocinético 

de 5 h, pode ser observado, seguindo a direção do FEC, uma mudança de 

coloração, variando do vermelho (~ 540nm) ao laranja (~ 450 nm). 

Considerando que nossas amostras tinham espessura de cerca de 100 m 

(100.000 nm), a razão do retardo de fase pela espessura, e multiplicada pelo 

sinal da birrefringência, resulta em birrefringência variando de -45 a -54 x 10-

4. Estes dados podem ser comparados com o que é previsto para uma 

situação em que toda a água do esmalte normal é substituída por uma 

solução com índice de refração 1,56. Sousa et al. (2009) publicaram uma 

aproximação que permite calcular o valor da birrefringência do esmalte 

normal em caso de substituição do volume total de água por outras soluções 

com índice de refração conhecido. Os valores previstos para uma 

substituição completa da água do esmalte normal por uma solução com 

índice de refração 1,56 variam de -46 a -53 x 10-4, o que está muito próximo 

dos valores experimentais obtidos. Aplicando o teste estatístico conhecido 

como tamanho do efeito de Cohen (COHEN, 1992), que testa se há 
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diferenças entre uma hipótese nula (neste caso, que a solução de Thoulet 

1,56 substitui toda o volume de água dos poros do esmalte normal através 

de FEC) e o que foi obtido experimentalmente (em termos de proporções), as 

diferenças entre as proporções previstas e experimentais de infiltração da 

solução Thoulet ficaram abaixo de 0,1, o que é considerado desprezível para 

o efeito de tamanho (COHEN, 1992); isto é, foi confirmada a hipótese nula de 

que a solução de Thoulet 1,56 infiltrou substituiu toda o volume de água dos 

poros do esmalte normal. 

Deve-se, no entanto, destacar que o esmalte estava hidratado antes 

da infiltração com solução de Thoulet, o que pode ter contribuído para a 

infiltração dos íons iodeto devido não ter havido a deformação da matéria 

orgânica causada pela desidratação. Nos estudos com difusão, a 

desidratação do esmalte antes de infiltrar solução de Thoulet é necessária 

porque o esmalte hidratado pode alterar o índice de refração da solução de 

Thoulet ao se misturar com este, inviabilizando qualquer que qualquer 

relação entre o índice de refração e o transporte de materiais. Neste estudo, 

o uso do chip microfluídico elimina este problema ao possibilitar que a água 

fique confinada nos poros do esmalte sem se misturar com a solução de 

Thoulet no reservatório do ânodo. Como se poderia estimar a contribuição 

relativa do grau de hidratação do esmalte antes da infiltração da solução de 

Thoulet nas diferentes de infiltração encontradas entre os processos de 

difusão e FEC?  

Para responder à pergunta feita acima, faz-se necessário a atenção 

para o processo de desidratação do esmalte normal. Os estudos clássicos 

com infiltração de solução de Thoulet por difusão no esmalte normal usaram 

a premissa de que uma fatia de esmalte deve desidratar perdendo água para 

o ambiente através de todos os seus poros, o que inclui os intra-prismáticos 

e os no interior do esmalte interprismáticos (poros pequenos) bem como os 

poros das bainhas dos prismas (poros grandes). Também havia a premissa 

de que a perda de água era homogênea e simultânea em qualquer 

localização anatômica no corte histológico; isto é, de que uma região do 

esmalte não se desidratava mais rapidamente do que outras. Neste contexto, 

os cortes histológicos eram expostos ao ar ambiente por um período de 24 h, 
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após o qual todos os pontos histológicos da amostras eram considerados 

igualmente no estado conhecido como conteúdo de água de equilíbrio 

(estável quantidade de água no esmalte, em equilíbrio com o ambiente ao 

redor). Esta premissa não se sustenta frente a determinadas evidências. 

Uma delas é a evidência de que o transporte de água no esmalte normal 

segue um fluxo osmótico em direção ao esmalte interno, o que é eliminado 

após remoção da matéria orgânica do esmalte (ATKINSON, 1947). Esta 

evidência é consistente com o relato de que o perfil de conteúdo orgânico no 

esmalte dental normal decresce da superfície para a junção amelo-dentinária 

(ROBINSON et al., 1971). Se há uma pressão osmótica no esmalte interno 

causada por maior quantidade de matéria orgânica nesta região, então é de 

esperar que, durante a desidratação, o esmalte interno se desidrate por 

último. Esta previsão foi confirmada recentemente por evidências mostrando 

que, ao submeter esmalte normal hidratada a desidratação em condições 

ambiente (25º C e 50% de umidade relativa do ar), a desidratação se iniciou 

na camada superficial (próximo à superfície original do dente) e se propagou, 

seguindo a direção dos prismas, em direção ao esmalte interno. Para 

estabelecer o conteúdo de água de equilíbrio em função da distância da 

superfície do esmalte, um coeficiente de difusão aparente de 3,47 x 10-8 

cm2/s foi quantificado (MEDEIROS et al., 2013). Usando a equação para 

difusão unidimensional (DUSENBERY, 2009): 

 

D

l
t




2

2

                                                                                

(14) 

onde t é o tempo (s), l é a distância (cm) e D é o coeficiente de difusão (cm2/s). 

Os tempos necessários para estabilizar a desidratação no esmalte em 

regiões localizadas a 1, 1,5 e 2 mm da superfície do esmalte seriam de 40 h, 

90 h, e 160 h, respectivamente. Considerando que o a espessura da camada 

de esmalte num dente permanente humano pode chegar até 2,5 mm, tendo 

uma pedia de 1 mm (TANYA et al. 2008), os estudos clássicos 

provavelmente imergiram em solução de Thoulet os cortes histológicos de 
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esmalte normal com várias regiões ainda com grande quantidade da água 

originalmente encontrada. Mesmo assim, nenhuma infiltração significativa da 

solução de Thoulet foi relatada. 

Em vista do avanço no transporte rápido e aumentado de materiais no 

esmalte dental normal, ultrapassando os limites até então conhecidos, 

testou-se a hipótese de que uma resina fluida poderia ser infiltrada, por FEC, 

profundamente nos poros do esmalte normal sem uso prévio de ataque ácido 

para alargar os estes poros. 

 Contrastando com a técnica convencional de hibridização do esmalte normal, 

que inclui ataque ácido, lavagem, secagem e aplicação da resina, a técnica 

com FEC não utiliza ataque ácido. O material desmineralizado pelo ácido e 

que fica parcialmente retido nos poros do esmalte, cuja remoção é um dos 

objetivos da lavagem pós-ácido, não é produzido na técnica com FEC. 

Nesta, o campo elétrico é transmitido pela CDE, que recobre as paredes dos 

nanocanais, e seu deslocamento em direção ao cátodo resulta do 

deslocamento também do conteúdo do centro dos nanocanais, acarretando 

no fluxo. Problemas relacionados ao material dissolvido por ácido e não 

removidos dos nanocanais não ocorrem com o FEC. Outra diferença a ser 

destacada é quanto às diferentes taxas de difusão do ácido e da resina nos 

dois tipos de nanocanais do esmalte, os grandes (bainhas dos prismas) e os 

pequenos (no interior dos prismas e dos cristalitos da região interprismática). 

Na técnica convencional tanto o ácido como a resina devem ter taxas de 

difusão maior nas bainhas, enquanto que no FEC ambos os tipos de 

nanocanais devem ser envolvidos igualmente. A camada híbrida aqui 

relatada com FEC foi obtida sem ataque ácido e com uso de resinas 

hidrofílicas com pH acima do pH critico do esmalte. 

Todas as infiltrações com solução de KCl e com resina infiltrante 

resultaram em correntes positivas, o que é uma evidência da transmissão do 

campo elétrico desde o reservatório do ânodo até o reservatório do cátodo. 

Partindo do pressuposto de que todas as amostras estavam adequadamente 

seladas nos chips, a corrente positiva é interpretada como indicação de que 

o campo elétrico seguiu desde o fio de platina do ânodo, seguindo pelo 
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líquido do reservatório ânodo, passando pelos nanocanais do esmalte 

terminando no líquido do reservatório cátodo.  

As imagens de fluorescência, mostrando uma maior fluorescência em 

parte das amostras, reforçam que a resina infiltrou pelos nanocanais do 

esmalte. A fluorescência detectada ocorreu devido ao hidroxi-etil-metacrilato 

(HEMA), relatado anteriormente como tendo fluorescência (LEE et al., 2010). 

Na amostra 4A ficou evidenciada uma morfologia da parte mais avançada da 

acamada híbrida (aquela voltada para o cátodo) que se assemelha em muito 

com a morfologia da superfície do esmalte. Esta é uma forte indicação de 

que a resina não infiltrou em possíveis nanaocanais artificiais localizados ao 

redor da amostra de esmalte (entre a amostra e o elastômero) mas sim por 

dentro de seus nanaocanais naturais. Foram observados casos em que a 

área fluorescente também apresentou uma maior birrefringência em água. 

Faz-se necessário relembrar que a birrefringência é relacionada ao volume 

do material e é um fenômeno óptico que só ocorre entre estruturas físicas 

separadas por distâncias de até 20% do comprimento de onda usado (110 

nm neste caso) (STOKES, 1963). A explicação alternativa de que esta 

diferença pode ter sido relacionada à presença de materiais heterogêneos 

(resina polimerizada mais água mais elastômero) em nanocanais presentes 

fora das amostras de esmalte é muito pouco provável. Neste contexto, as 

imagens de fluorescência e birrefringência dão suporte mútuo e reforçam 

evidências da infiltração da resina por FEC nos nanocanais do esmalte.  

A profundidade da camada híbrida produzida no esmalte normal com 

FEC teve uma mediana de 770 m e uma média aproximada (HOZO et al., 

2004) de 902,5 m. Comparada com a profundidade obtida pela técnica 

convencional, a magnitude do efeito foi de 7,2. Aqui comentamos porque foi 

usada a estratégia descrita na metodologia de cálculo da magnitude o efeito 

do tipo “d” (LEECH et al., 2011). Uma vez que esta magnitude do efeito é 

dada em unidades de desvio padrão, era necessário obter desvio padrão, 

que, por sua vez, é relacionada à média. A média não é a medida de 

tendência central adequada para dados que não têm distribuição normal, e 

um grupo com amostra de sete não é grade o suficiente para testar 

normalidade dos dados com testes estatísticos adequados. Assim, foi usada 
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a aproximação de (HOZO et al 2004), que foi validade para grupos de 8 a 

100 dados, para obter uma média e um desvio padrão. Este procedimento é 

mais adequado em virtude de já ter sido validado por (HOZO et al. 2004) em 

diversas situações. Com base na média e desvio padrão aproximados, 

calculamos a magnitude do efeito, que consideramos ser uma estimativa 

razoável para este caso. 

Cohen (1992) classificou a magnitude do efeito em pequena (de 0 a 

0,2) média (maior que 0,2 até 0,5) e alta (maior ou igual a 0,8). A magnitude 

obtida é quase uma ordem de grandeza maior que o valor mínimo para uma 

magnitude do efeito ser considerada alta. A enorme diferença da 

profundidade da camada híbrida produzida por FEC é um claro indicador do 

novo patamar estabelecido neste projeto. Agora é possível explorar novas 

avenidas jamais pensadas. Uma profunda camada híbrida resulta, na 

verdade, na criação de um novo material com um volume substancial, bem 

maior que aquele produzido pela técnica convencional. E ainda por cima em 

esmalte normal sem ataque ácido. Um dos mais espetaculares tecidos da 

natureza pode agora ser modificado e aprimorado para, por exemplo, resistir 

mais a desafios cariogênicos, apresentar melhores propriedades 

ópticas/estéticas e servir de via de transporte de drogas. 

Neste estudo foi testada a hipótese de que a infiltração da resina 

deixaria o esmalte mais resistente à desmineralização por ácido fraco, como 

aquele comumente usado para gerar lesão cariosa artificial. Os resultados, 

incluindo análises qualitativas em MLP e radiomicrografia e quantificação de 

perda mineral, indicam que há uma diferença estatisticamente significante 

entre os grupos controle e experimental (infiltrado com resina), que a perda 

mineral foi maior no grupo controle e que a magnitude do efeito foi alta 

(2,17). Pelos limites do intervalo de confiança, a imersão de esmalte normal 

numa solução desmineralizadora com pH 5 por 182 h acarretaria uma perda 

mineral de pelo menos 25% enquanto que o esmalte normal infiltrado com 

resina desmineralizaria 4%, no máximo, o que é uma significância prática 

considerável. 
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As análises qualitativas da birrefringência mostraram que houve 

redução da birrefringência negativa quando a amostra saiu da imersão em 

água para imersão em ar. Isto é uma forte evidência de parte do conteúdo 

dos nanocanais tem água livre que sofre trocas com o meio externo. Esta 

água pode certamente servir de caminho para entrada de ácido. Entretanto, 

o teste da desmineralização mostrou que a perda mineral foi desprezível nas 

áreas infiltradas por resina. Esta evidência indica que deve haver uma 

barreira entre o centro dos nanocanais e as suas paredes de hidroxiapatita. 

Neste contexto, a configuração mais provável após a polimerização da resina 

deve ter permanecido algum volume preenchido por água nos nanocanais. 

Este volume deve ter se localizado mais no centro dos nanocanais, ficando a 

resina polimerizada localizada entre este último e a parede de hidroxiapatita. 

Possivelmente, o ácido deve ter entrado nos nanocanais do esmalte, mas 

não conseguiu alcançar as paredes de minerais, que estava coberta pela 

resina polimerizada, impedindo, assim, a desmineralização.  

A descrição feita acima encontra respaldo na composição da resina 

infiltrante, que inclui água, que, por sua vez, não compõe o volume 

polimerizado. Só seria possível o completo preenchimento dos nanocanais 

caso não houvesse água na composição da resina. No futuro, 

desenvolvimentos na área de materiais podem diminuir a quantidade de 

água remanescente nos nanocanais do esmalte após hibridização com FEC, 

diminuindo a penetração de ácido para as camadas mais internas.  

Esta pesquisa mostrou uma nova possibilidade de transporte de 

materiais no esmalte dental. O FEC pode ser explorado para otimizar 

remineralização, infiltração com resina, clareamento dental, 

impermeabilização do esmalte, entre as principais aplicações. Surgem novas 

oportunidades para que o esmalte dental seja modificado para atender às 

necessidades modernas dos seres humanos. No futuro, a Odontologia 

poderá oferecer aos pacientes a transformação do esmalte dental. A 

eliminação do ataque ácido prévio contribui para a flexibilidade do FEC no 

transporte de materiais no esmalte normal. O FEC se mostra como uma 

tecnologia que pode ser aplicada uma única vez e que pode deixar o esmalte 

mais resistente aos desgastes químico e mecânico, bem como ficar 
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esteticamente mais agradável por um período de tempo que pode durar toda 

uma vida.  

Pode-se enumerar os seguintes pontos como questões abertas para 

serem investigadas nas estudos futuros: 

- A quantificação do volume de poros infiltrado por resina; 

- A influência da tensão na ocorrência de corrente negativa durante FEC 

com resina; 

- A natureza estrutural da camada híbrida do esmalte nos diverso poros 

(intra e interprismáticos e nas bainhas) obtida por FEC; 

- O destino da matéria orgânica do esmalte na camada híbrida; 

- A influência da viscosidade da resina na velocidade do FEC e na 

quantidade de água livre remanescente; 

- Os efeitos da hibridização por FEC nas propriedades mecânicas e 

ópticas do esmalte. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o uso FEC resultou em 

infiltração de quantidades de solução de Thoulet 1,56 e de resina infiltrante 

nos nanocanais do esmalte em quantidades muito superiores àquelas 

obtidas com difusão (magnitudes de efeito acima de 2). A solução de Thoulet 

1,56 foi infiltrada numa quantidade muito próxima da máxima, segundo 

previsto matematicamente. A profundidade da camada híbrida produzida por 

FEC no esmalte foi de uma magnitude tal que se pode razoavelmente 

concluir que é possível uma penetração em toda a distância que vai da 

superfície do esmalte à junção amelo-dentinária. Foi confirmada a hipótese 

de que o esmalte infiltrado é mais resistente à desmineralização comparada 

ao esmalte não infiltrado. Este estudo abre a possibilidade de modificar o 

esmalte dental de maneira jamais pensada anteriormente, tornando-o mais 

resistente às intempéries da cavidade bucal e mais agradável esteticamente 

por toda uma vida. 
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