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RESUMO      

O presente estudo analisou a superfície da dentina radicular de pré-molares 

recém-extraídos de jovens e idosos, no tocante a ultramorfologia após 

condicionamento químico. Foram utilizados 8 (oito) dentes, divididos nos seguintes 

grupos: Grupo I- 04 (quatro) dentes na faixa etária entre 15 -30 anos e Grupo II- 04 

(quatro) dentes na faixa etária entre 60 - 80 anos. Ambos os grupos foram divididos 

em 03 (três) subgrupos de acordo com o condicionamento da dentina radicular. Os 

dentes tiveram suas coroas e terços apicais removidos. Em seguida, os fragmentos 

radiculares foram seccionados transversalmente, separando o terço cervical do terço 

médio radicular. Todos foram identificados e imersos em hipoclorito de sódio a 2,5% 

por 20 minutos. Posteriormente, os fragmentos foram enxaguados e secos antes do 

condicionamento químico da dentina radicular dos grupos I e II com ácido cítrico a 

10% e EDTA a 17% (Ácido etilenodiamino tetra-acético), respectivamente, por 4 

mim. As amostras tratadas foram submetidas à análise por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). As imagens registradas foram analisadas por três observadores 

calibrados (teste cego). Foram avaliadas as seguintes variáveis: número de túbulos 

dentinários, conformação de contorno do túbulo dentinário, presença de fendas na 

superfície e presença de erosão. A Análise da Variância (ANOVA) do número de 

túbulos abertos segundo as substâncias utilizadas, controlada pelos três fatores 

(forma do contorno do túbulo dentinário, presença de fendas na superfície e 

presença de erosão) evidencia de que a diferença de ação das substâncias se 

explica apenas em razão da faixa etária. 

 

 

Descritores: Microscopia eletrônica de varredura, dentina radicular, dentina de 

jovem, dentina de idoso, ácido cítrico, EDTA, ultra morfologia.  
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ABSTRACT 

        This study analyzed the surface of root dentine of premolars recently extracted 

from young and aged patients, regarding the morphology after chemical conditioning. 

We used eight (8) teeth, divided into the following groups: Group I-04 (four) teeth 

between the ages of 15 -30 years and Group II-04 (four) teeth between the ages of 

60-80 years. Both groups were divided into three (03) sub-groups according to their 

prior root canal treatment. The teeth had their crowns and apical thirds removed. 

Then, root fragments were sectioned, separating the cervical third of the middle third 

root. All were identified and immersed in 2.5% sodium hypochlorite during 20 

minutes. Subsequently, the fragments were rinsed and dried before the chemical 

treatment of the root dentine of Groups I and II with 10% citric acid and 17% 

EDTA,(ethylenediamine tetra-acetic acid), respectively, during 4 min. The treated 

samples were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The recorded 

images were analyzed by three calibrated observers (blind test). We assessed the 

following elements: number of dentinal tubules, shape of the contour of the dentinal 

tubule, presence of cracks on the surface and the presence of erosion. The Variance 

Analysis (ANOVA) of the number of open tubules by reference to the substances 

used, controlled by the three following  factors (shape of the contour of the dentinal 

tubules, presence of cracks on the surface and the presence of erosion) shows 

evidence that the impacts of the different substances are explained solely as a result 

of the elderly patient ages.  

Descriptors: Scanning electronic microscopic , Young and Old Root ; Canal Dentin; 

Citric acid EDTA; Ultramorphologic 
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INTRODUÇÃO 

         A dentina humana é um tecido hidratado, o qual é formado por uma densa 

rede de túbulos dentinários contendo prolongamentos odontoblásticos, os quais 

se difundem do tecido pulpar. O túbulo dentinário é circundado por dentina 

hipermineralizada, nomeada de dentina peritubular. Vale ressaltar a existência 

de uma dentina intertubular, a qual se apresenta menos mineralizada. 

        A literatura aponta que a área ocupada por dentina intertubular é 

aproximadamente 96% na área da junção dentina-esmalte e 12% junto à polpa. 

Contudo a área ocupada pelas aberturas dos túbulos é de 1% na junção 

dentina-esmalte e mais de 22% junto à polpa. (GARBEROGLIO et al. 1976)  

        As alterações físico-químicas da dentina relacionadas com a idade são 

caracterizadas pela contínua deposição de dentina peritubular, ocasionando 

estreitamento e diminuição do número dos túbulos dentinários. (ELDARRAT  et 

al. 2010)    

   Considerando o tratamento endodôntico, torna-se relevante o emprego 

das substâncias químicas, visando facilitar a ação dos instrumentos no interior 

do sistema de canais radiculares, permitindo um melhor deslizamento. 

Destaca-se ainda que as substâncias desmineralizantes, também empregadas 

promovem a remoção de restos excisados impedindo a impactação por raspas 

de dentina.  

         Acrescenta-se ainda que a instrumentação do canal radicular propicia a 

formação do “smear layer”, que nada mais é do que uma mistura de raspas de 

dentina, restos orgânico do tecido pulpar vivo ou morto, bactérias e traços das 

substâncias químicas utilizadas (MCCOMB et al. 1975)  (MOODNIK et al. 

1976). Tal estrutura consiste numa camada de 1 a 2 µm de espessura, que se 

estendem alguns micrômetros para dentro dos túbulos dentinários (MADER et 

al. 1984).  
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Algumas substâncias químicas usadas durante o tratamento 

endodôntico são capazes de causar alterações na composição química e 

estrutural da dentina humana levando a modificações na permeabilidade e nas 

características de solubilidade (SAYIN et al. 2007)  (DOGAN et al. 2001). O 

EDTA, por exemplo, em combinação com o hipoclorito de sódio também pode 

aumentar a remoção de cálcio da dentina (SAYIN et al. 2007) causando uma 

progressiva dissolução as expensas da erosão nas regiões peri e intertubular 

(BAUMGARTNER  et al. 1987). 

ELDARRAT, et al. (2007) empregando estereoscopia de impedância 

elétrica relataram existir diferença entre dentina jovem e envelhecida. Os 

autores destacaram que a deposição de material mineralizado nas paredes 

internas da dentina peritubular, no dente envelhecido, influenciou nos 

resultados encontrados (ELDARRAT  et al. 2007)  

Vale lembrar que o baixo número de túbulos dentinários infectados tem 

sido demonstrado nos dentes de idosos (KAKOLI  et al. 2009)  

          KINNEY et al (2005) reportaram que as alterações que ocorrem com a 

dentina radicular são também caracterizadas pelo reduzido tamanho dos 

cristalito da hidroxiapatita e resistência à fratura. Acrescenta-se que a 

hidroxiapatita é o principal componente da dentina (MARSHALL. 1993)  

           Portanto o anseio de conhecer o impacto das substancias utilizadas 

sobre dentina radicular de jovens e idosos, no que se refere às alterações ultra 

morfológica, impõe novos trabalhos. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

A literatura tem apontado que o número e diâmetro dos túbulos 

dentinários exerce um papel importante na efetividade das soluções irrigadoras 

e na adesão dos cimentos endodônticos assim como na profundidade da 

invasão bacteriana. (LOVE et al 2002) (PASHLEY 1992) (WU et al. 1998) 

O outro ponto relevante a ser abordado é a distribuição de túbulos 

dentinários nas diferentes áreas do elemento dentário, onde ocorre um 

decréscimo da coroa para o ápice. (SCELZA et al. 2000) 

               GABEROGLIO e BANNSTROM (1976) avaliaram a dentina coronária 

humana em direção a junção dentina-esmalte, verificando um número maior de 

túbulos na região próxima a polpa (45.000 /mm2 com diâmetro de 2,5µm) 

diminuindo em direção periférica onde o número de túbulos foi de 20.000/mm2 

com diâmetro de 0.9µm. 

               As alterações que ocorrem na dentina radicular em função da idade 

caracterizam-se pela redução da resistência a fratura e aumento da 

concentração de minerais, principalmente na dentina peritubular. (VASILIADIS  

et al. 1983) Com efeito, a adesão dentinária depende da presença de íons de 

cálcio residual sobre a área de união, e que devido àquelas alterações, a 

adesão de cimentos endodônticos a base de resina poderá ser 

afetada.(PERDIGÃO et al. 2001; TAY et al 2004) Desta feita, diferentes 

protocolos para procedimentos operatórios na dentina radicular podem ser 

requeridos.   

              CARRIGAN et al. (1984) utilizando a microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) demonstraram que  a média do número de túbulos dentinários 

na faixa etária entre 20 a 34 anos foi de 242.775  e de 149.025 para idade 

acima de 80 anos. Em relação à dentina do terço coronário, o numero de 

túbulos foi de 265.460 e no apical 49.140. Contudo, WHITTAKER &KNEALE 

(1979) não encontraram correlação entre a idade e o diâmetro dos túbulos. 
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           Acrescenta-se ainda o trabalho de OZDEMIR et al. (2011) que avaliou 

comparativamente a dentina de idoso e jovem, por meio da difração de Rx e  

MEV, quanto ao emprego de EDTA. Concluíram que existiu um efeito tempo-

dependente em relação ao EDTA, devendo ser evitado em dentina de idoso por 

ocasionar excessiva desmineralização e erosão. Complementaram ainda que a 

respectiva substância não foi eficaz em relação a completa remoção do smear 

layer. Em relação à difração de Rx trata-se de um poderoso método para 

analise quantitativa e estrutural. 

          Algumas substâncias químicas utilizadas na irrigação endodôntica são 

capazes de causas alterações na composição química e estrutural humana, 

que por sua vez modificam a micro dureza, permeabilidade e solubilidade. 

(SAYIN et al. 2007; DOGAN et al. 2001) 

           Ressalta-se que a esclerose dentinária é outro importante fator que 

afeta a eficiência dos agentes desmineralizantes. (PAQUE  et al. 2006; 

THALER  et al. 2008) 

  A eficácia da descalcificação promovidas pelos ácidos e agentes 

quelantes, dependem grandemente do tempo de aplicação, pH, concentrações 

das soluções e dureza da dentina. (SAYIN et al. 2007; CALT  et al. 2002; 

PEREZ-HEREDIA et al. 2008) 

         Considerando os tipos de dentina na metodologia de micro tensão para 

força de adesão dos materiais obturadores, verificou-se que os resultados 

encontrados com o uso dos sistemas de condicionamento total e do auto-

condicionante foram similares sobre a dentina radicular. (MANNOCCI et al. 

2001) Entretanto aplicando sobre a dentina coronária o valor encontrado foi 

ligeiramente menor. (INOUE et al. 2001; LOPES et al. 2002; NUNES et al. 

2001; TAY et al. 2000)  Segundo LOPES et al. (2004) o melhor resultado foi 

encontrado na dentina coronária e que provavelmente isso pode ser explicado 

pelo nível de densidade tubular, pois na porção coronária existe um maior 

número de túbulos dentinários por milímetro quadrado. (FOGEL et al. 1988) 
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        Destarte, baixos valores de resistência de adesão foram atribuídos a 

dentina radicular (MALLMANN et al. 2007) quando comparados aos da dentina 

coronária. (INOUE  et al.  2001)            

          Vale lembrar que retenção dos pinos com cimentos resinosos pode ser 

influenciada pelos procedimentos endodônticos (BOUILLAGUET et al.  2003), 

pelo tipo de irrigação  (MORRIS et al. 2001) e pela forma em C dos canais. 

(TAY et al. 2005) 

Um fator a ser considerado para a adesão pino-cimento-dentina é a 

morfologia da dentina radicular que além variar nos diferentes terços, pode ser 

influenciada pela idade. Ademais, MJOR et al (2001) verificaram diminuição da 

densidade dos túbulos dentinários e alteração nas fibras colágenas na dentina 

radicular, que podem prejudicar a adesão do material quando comparada com 

a dentina coronal. 

Pesquisas aclararam que a remoção química da smear layer permite a 

entrada do cimento nos túbulos dentinários promovendo uma retenção 

micromecânica (GOLDMAN et al. 1984; STANDLEE et al. 1992; LOPES et al.  

2004) 

          Destacam-se as ações das substâncias irrigadoras tais como hipoclorito 

de sódio a 1%, que dissolve a matéria orgânica, e o ácido cítrico a 10% que 

remove smear layer (SCELZA et al. 2000), questão importante no preparo 

prévio da área onde será cimentado o pino.   Ressalta-se que o uso de 

hipoclorito de sódio como irrigante final pode produzir um efeito de não 

remineralizante em dentina radicular de idosos (NIU et al. 2002) 

       Finda esta revisão da literatura, pode-se conferir a necessidade ímpar de 

se analisar a ultra morfologia das superfícies radiculares de dentina de idosos e 

jovens após condicionamento com substâncias desmineralizantes, 

considerando a aplicabilidade clínica. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 Determinar a diferença ultra morfológica entre a dentina radicular de dentes 

recém-extraídos de jovens e idosos, após condicionamento ácido. 

Objetivos Específicos 

 Avaliar comparativamente o ácido cítrico a 10% e EDTA a 17% em relação às 

alterações produzidas na estrutura da dentina radicular de jovens e idosos, por 

meio do MEV. 

 Avaliar o número de túbulos dentinário, conformação de contorno do túbulo 

dentinários, presença de fendas na superfície e presença de erosão, após o 

condicionamento químico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi  submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, pelo  documento 

CEP CMM/HUAP N
º 

12964 e aprovado em 13 de abril de 2012. Sob o número 

CAAE- 01790312.5.0000.5243.  

Para o presente trabalho foram selecionados 08 pré-molares recém-

extraídos, sendo 04 de pacientes na faixa etária entre 15 -30 anos e 04 dentes 

de indivíduos na faixa de 60 a 80 anos. Os espécimes selecionados foram uni 

radiculares sem comprometimento de lesão cariosa, incrustações, cavitações e 

doença periodontal. Os dentes selecionados foram extraídos por indicação 

ortodôntica ou protética, e cedidos pelo banco de dentes da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense.    

Preparo das amostras 

         As amostras foram armazenadas em água destilada e mantidas na 

temperatura de 4º.C até o preparo dos corpos de prova. Foi realizada a 

remoção da coroa clinica e do terço apical de cada amostra com disco 

diamantado duplo parcial 7020 com mandril (KG Sorensen- Cotia, SP, Brasil). 

Nos terços remanescentes foram feitos os preparos dos condutos radiculares 

utilizando broca Largo no2 (Dentspry-Maillefer- Ballaigues-Suiça), visando 

formação do smear layer. 

     Após o término dos preparos dos condutos, os terços remanescentes 

(cervical e médio) foram divididos transversamente em 2 partes iguais. As 

porções cervicais e médias foram seccionadas no sentido vestíbulo / lingual-

palatino.  (figura 1) 

     Em seguida, após cada corte, todos os fragmentos foram individualizados, 

catalogados e imersos em solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, pH 10 

(Fórmula e Ação Farmácia- São Paulo- Brasil) por 20 minutos para remoção 

dos vestígios pulpares.  
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             Figura 1- Esquema  representando corte dos dentes para o preparo das amostras 

 

Condicionamentos das amostras 

Para condicionamento das amostras os fragmentos foram distribuídos da 

seguinte forma (figura 2): 

Grupo I- 04 (quatro) dentes na faixa etária entre 15 -30 anos, divididos em 03 

(três) subgrupos:  

Subgrupo I a- 04 (quatro) fragmentos cervicais na faixa etária entre 15 -30 

anos, condicionados com 20 ml de ácido cítrico a 10% por 4 mim. 

Subgrupo I b- 04 (quatro) fragmentos cervicais na faixa de 15 a 30 anos, 

condicionados com 20 ml de EDTA a 17% por 4 mim.    

Subgrupo I c- 04 (quatro) fragmentos médios na faixa de 15 a 30 anos, 

utilizados como controle, que não receberam condicionamento. 

 

 

EDTA 17% 

Controle 

Ac. Cítrico 10% 

 

Terço médio 

Remoção da 

porção 

coronária 

Remoção da 
porção 

apical 

Terço cervical 
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Grupo II- 04 (quatro) dentes na faixa etária entre 60 -80 anos, divididos em 03 

(três) subgrupos:  

Subgrupo II a- 04 (quatro) fragmentos cervicais na faixa etária entre 60 -80 

anos, condicionados com 20 ml de ácido cítrico a 10% por 4 mim.  

Subgrupo II b- 04 (quatro) fragmentos cervicais na faixa de 60 a 80 anos, 

condicionados com 20 ml de EDTA a 17% por 4 mim.  

Subgrupo II c- 04 (quatro) fragmentos médios na faixa de 60 a 80 anos, 

utilizados como controle, que não receberam condicionamento. 

Em seguida, com a finalidade de avaliar as alterações ultra morfológicas das 

superfícies radiculares condicionadas, as amostras foram analisadas no 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2- Esquema representando os grupos e subgrupos dos corpos de prova 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo I 

(Jovens- 15 a 30 anos) 

N= 04 dentes 

Grupo II 

(Idosos 60 a 80 anos) 

N= 04 dentes 

Subgrupo         

I A 

Subgrupo  I 

B 

Subgrupo I 
C 

Subgrupo         

II A 

Subgrupo     
II B 

Subgrupo  

III B 

04 fragmentos- cervicais 

 

04 fragmentos – cervicais 

 

04 fragmentos- médios 

 

 

04 fragmentos- cervicais 

 

04 fragmentos- cervicais 

 

04 fragmentos- cervicais 
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         Preparo das amostras para análise de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) 

           Após a preparação das amostras conforme descrito anteriormente, os 

corpos de provas foram fixados em pequenos suportes metálicos (figura 3) 

pelas superfícies proximais, por meio de cola condutora de prata (Belzers-

Liechtenstein). Em seguida, as amostras foram colocadas em câmara de 

vácuo, numa pressão de 5x10-2 Pa, para o recobrimento com uma camada de 

ouro (cerca de 20 nm), que é obtida pelo bombardeamento de íons de Argônio 

no eletrodo de ouro, arrancando, dessa maneira, os átomos desse ouro e 

depositando-os  nas  superfícies a  serem  analisadas (técnica de Sputtering).  

                                            

 

    

  

     Os corpos de prova tiveram a região central (85µmX 64µm) analisada ao 

microscópio eletrônico de varredura DSM 960 (Zeiss) e as imagens registras 

com 1500x de aumento.  

      As seguintes variáveis foram consideradas para análise: número de túbulos 

dentinários abertos, conformação de contorno do túbulo dentinário, presença de 

fendas na superfície e presença de erosão.   

 

Figura 03 - Suporte para fixação com as  amostras recobertas com camada de ouro(20 nm) no MEV  
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     O total de registros obtidos neste trabalho foram coletados por 3 

observadores (teste cego) antecipadamente calibrados. 

      Os valores de leitura atribuídos pelos observadores em relação ao número 

de túbulos dentinários desobstruídos foram descritos estatisticamente pelos 

parâmetros estatísticos usuais (média, desvio padrão, valores mínimo e 

máximo, mediana e amplitude interquartílica) e graficamente pelo diagrama de 

caixa e hastes (box-and-whiskers plot). A normalidade dos dados foi avaliada 

pelo teste de Shapiro-Wilk. O teste estatístico não paramétrico de Mann-

Whitney foi utilizado para comparar dois grupos independentes de dados 

relativamente aos grupos etários tratados por cada substância, assim como 

entre as substâncias dentro de cada grupo etário. A influência dos fatores 

estudados (grupo etário, forma do contorno dentinário, presença de fenda na 

superfície dentinária e presença de erosão) na ação das substâncias em 

relação à quantidade de túbulos dentinários abertos foi avaliada pela análise da 

variância (ANOVA). 

        O programa estatístico SPSS versão 10.0 apoiou as análises estatísticas 

do presente estudo. As decisões estatísticas foram tomadas no nível de 

significância de 5% ( = 0,05). 
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 RESULTADOS 

A tabela 1 descreve estatisticamente o número de túbulos abertos segundo os 

grupos etários e as substâncias utilizadas por meios de parâmetros 

estatísticos. 

Substância 
Grupo 
etário 

n média d.p.(*) mín máx mediana a.i.q.(**) 

         

Ácido 
cítrico 

Idosos 4 93,5 28,41 60 123 95,5 46 

Jovens 4 156,0 9,56 145 167 156 15 

         

         

EDTA 
Idosos 4 123,5 30,20 91 162 120,5 45 

Jovens 4 127,75 24,72 94 152 132,5 34,5 

         

(*) d.p.: desvio padrão – (**) a.i.q.: amplitude interquartílica 

Tabela 1 – Descrição estatística do número de túbulos abertos, segundo os grupos etários e as 

substâncias utilizadas. 

 

        A distribuição gráfica dos valores observados segundo os quatro grupos 

de dados sumarizados na Tabela 1 pode ser observada no Gráfico 1 onde os 

diagramas de caixa e hastes permitem visualizar comparativamente o 

comportamento da variável número de túbulos dentinários desobstruídos nos 

vários grupos de dados. 

       A pequena quantidade de dados em cada grupo (n = 4) impossibilita a 

avaliação da normalidade dos dados em cada um deles. Dessa forma, as 

avaliações utilizaram métodos não paramétricos, como foi o caso da 

comparação do número de túbulos dentinários desobstruídos entre os grupos 

etários e entre os grupos determinados pelas substâncias utilizadas. 
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  Assim, no que concerne aos números de túbulos dentinários desobstruídos, o 

teste de Mann-Whitney, no nível de significância  = 0,05, indicou inexistência 

de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre jovens e idosos  

(estatística U de Mann-Whitney = 3; valor-p = 0,200 nos casos tratados pelo 

ácido cítrico e estatística U de Mann-Whitney = 1,5; valor-p = 0,057, nos casos 

tratados pelo EDTA). 

        Por outro lado, no caso do uso de Ácido Cítrico, o teste de Mann-Whitney, 

no nível de significância  = 0,05, indicou diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre o número de túbulos dentinários desobstruídos dos 

jovens e dos idosos (estatística U de Mann-Whitney = 0; valor-p = 0,029), 

enquanto que o uso de EDTA não produziu diferença significativa entre os 

grupos etários quanto ao número de túbulos dentinários desobstruídos (teste 

de Mann-Whitney:U = 7; valor-p =0,029).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Diagramas de caixa e hastes para o número de túbulos abertos segundo os grupos 

etários e as substâncias utilizadas 
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     A análise das amostras condicionadas com ácido cítrico a 10% e EDTA a 

17% mostrou que, quanto à forma de contorno do túbulo dentinário, jovens e 

idosos apresentaram comportamento invertido tanto para o ácido cítrico quanto 

para o EDTA: 75% dos jovens e 25% dos idosos apresentaram regularidade na 

forma do contorno, e 75% de idosos e 25% de jovens apresentaram o contorno 

na forma irregular. A Tabela 2 organiza os achados proporcionais quanto à 

regularidade e irregularidade na forma do contorno do túbulo dentinário, assim 

como quanto à presença e ausência de fendas na superfície dentinária e de 

erosão nos condicionamento com ácido cítrico e de EDTA. 

        Fendas na superfície dentinária foram observadas em 50% dos dentes de 

idosos tanto nos condicionamentos com ácido cítrico quanto no EDTA (figura 4 

A), mostrando uma equivalência, na amostra estudada, de comportamento da 

dentina dos idosos para as duas substâncias. De modo diferente (com nenhum 

caso registrado de presença de fendas), os dentes jovens tiveram 

comportamento equivalente nas aplicações de ácido cítrico e de EDTA: 100% 

de ausência de fendas. (figura 4B) (Tabela 2). 

 

               

                                                                              

 

         

 

Figura 4 – Fotomicrografia mostrando a superfície dentinária condicionada com 
EDTA 17% por 4 min.  A – Dentina de Idoso (Grupo 2 B) Presença de fendas (setas). 

B- Dentina de jovem (Grupo 1 B) Ausência de fendas 1.500x    10µm  

   

 

A 

 

B 
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Erosões nas amostras foram mais observadas nos dentes de idosos tratados 

pelo EDTA (50% dos casos) (figura 5 A) do que quando tratados com Ácido 

Cítrico (25% dos casos). A dentina de jovens, no entanto, tiveram o mesmo 

comportamento para o Ácido Cítrico e para o EDTA, não registrando nenhum 

caso de erosão ( Figura 5 B) (Tabela 2). 

 

                       

 
Figura 5 – Fotomicrografia mostrando a superfície dentinária condicionada com 
EDTA 17% por 4 min. A – Dentina de Idoso (Grupo 2 B) Superfície com erosão 

(setas). B- Dentina de jovem (Grupo 1 B) Ausência de erosão 1.500x    10µm   

 

   

 

A B 
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Substância Fatores 
Grupo 
etário 

Classes 
do Fator 

n 
Proporção 

(%) 

Ácido cítrico 

Forma do Contorno do Túbulo 
Dentinário 

Idosos 

Regular 1 25 

Irregular 3 75 

Total 4 100 

Jovens 

Regular 3 75 

Irregular 1 25 

Total 4 100 

Presença de Fendas na 
Superfície 

Idosos 

Sim 2 50 

Não 2 50 

Total 4 100 

Jovens 

Sim  0 

Não 4 100 

Total 4 100 

Presença de Erosão 

Idosos 

Sim 1 25 

Não 3 75 

Total 4 100 

Jovens 

Sim  0 

Não 4 100 

Total 4 100 

EDTA 

Forma do Contorno do Túbulo 
Dentinário 

Idosos 

Regular  25 

Irregular 4 75 

Total 4 100 

Jovens 

Regular 2 75 

Irregular 2 25 

Total 4 100 

Presença de Fendas na 
Superfície 

Idosos 

Sim 2 50 

Não 2 50 

Total 4 100 

Jovens 

Sim  0 

Não 4 100 

Total 4 100 

Presença de Erosão 

Idosos 

Sim 2 50 

Não 2 50 

Total 4 100 

Jovens 

Sim  0 

Não 4 100 

Total 4 100 

Tabela 2 – Proporções de casos na amostra quanto à forma do contorno do túbulo dentinário e 
quanto à presença de fendas e de erosão 
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        A Análise da Variância (ANOVA) do número de túbulos abertos segundo 

as substâncias utilizadas, controlada pelos três fatores (forma do contorno do 

túbulo dentinário, presença de fendas na superfície e presença de erosão) 

mostra evidência de que as diferenças da ação das substâncias se explicam 

apenas em razão da faixa etária (estatística F = 7,776; g.l. = 1 e 11; valor-p = 

0,018). A Tabela 3 resume os achados da ANOVA. O modelo estudado pela 

ANOVA tem coeficiente de determinação de 0,971, o que indica uma ótima 

adequação à situação experimental por conseguir explicação para 97,1% da 

variabilidade envolvida no fenômeno estudado. 

 

Fonte de variação 
Soma de 

quadrados 
Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Estatística 
F 

valor-p 

Forma do contorno 100,888 1 100,888 0,132 0,721 

Fendas na superfície 284,267 1 284,267 0,373 0,551 

Erosão 2187,720 1 2187,720 2,871 0,111 

Grupo etário 5355,889 1 5355,889 7,030 0,018 (*) 

Substâncias 973,829 1 973,829 1,278 0,276 

Resíduos 7619,145 11 761,914   

Total 265867,000 15    

(*) – p< 0,05 
 
Tabela 3 – Análise da Variância do número de túbulos dentinários abertos segundo os fatores em 
estudo 
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DISCUSSÃO 

 O tecido dentinário corresponde à maior parte da estrutura de dente 

humano e pode ser distribuído em dentina Peritubular e Intertubular. Aliado a 

esta evidência, as alterações pertinentes ao envelhecimento também são 

relevante no que tange as modificações ultra morfológicas da dentina, incluindo 

número e conformação de túbulos dentinários, fendas e erosões. Ressalta-se 

que poucos estudos têm sido conduzidos para avaliar o impacto de processo 

de envelhecimento sobre as propriedades mecânicas da dentina. (BAJAJ et 

al.2006) 

           No presente estudo, observou-se que o número de túbulos dentinários 

abertos, independente da substância usada para o condicionamento, nas 

amostras de idosos, foi menor, quando comparados com as dos jovens ( Figura 

6) (tabelas 1). Tal achado pode ser explicado pelo fato da deposição continua 

de tecido mineralizado na dentina peritubular (ELDARRAT et al. 2007) Com 

efeito, essa mineralização também conhecida como dentina esclerótica, é 

localizada na ponta das cúspides e no terço apical das raízes. Provavelmente a 

dentina esclerótica poderá ser a razão do acido cítrico e EDTA, no presente 

estudo, terem apresentado o efeito reduzido na abertura dos túbulos 

dentinários da dentina de idoso. Além disso, deve-se lembrar que com o 

envelhecimento, o número de túbulos dentinários por área é diminuído. 

(CARRIGAN et al.1984) 

               

 Figura 6 – Fotomicrografia mostrando a superfície dentinária condicionada com Acido 
Cítrico 10% por 4 min.  A – Dentina de Jovem (Grupo 1 A) Maior número de túbulos 

dentinários desobstruídos. B- Dentina de Idoso (Grupo 2 A) 1.500x    10µm   

 

   

 

A B 
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  Ao analisar o número de túbulos dentinários desobstruídos não 

considerando a variável idade, o presente trabalho mostrou que não houve 

diferença entre o ácido cítrico a 10% e o EDTA a 17%. Esses resultados 

corroboram com os achados de Scelza et al (2004),onde no período de tempo 

de 3 mim não foi observada diferença entre as substâncias testadas. (Scelza et 

al 2004) 

Muito embora não haja evidência, no nível de significância  =0,05, de 

que ácido cítrico a 10% e EDTA a 17% produzam quantidade 

significativamente diferentes de túbulos abertos na dentina, observa-se, dado o 

valor-p limítrofe (ligeiramente maior que 0,05), uma possível tendência de que 

sejam diferenciadas as ações das duas substâncias. O ácido cítrico pode 

apresentar um maior potencial para desobstrução de túbulos dentinários. Essa 

hipótese baseia-se no fato de, se considerar uma teoria unilateral de que o 

ácido cítrico proporciona uma quantidade maior de túbulos desobstruídos do 

que o EDTA seria possível concluir pela sua validade com base no mesmo 

valor para a estatística de Mann-Whitney com valor-p igual a 0,0235. 

Provavelmente mais estudos com ampliação de amostras poderão confirmar ou 

não essa tendência. 

No tocante ao contorno dos túbulos dentinários, o presente estudo, 

independente da solução usada para o condicionamento, demonstrou que a 

dentina de idoso apresentou ser mais irregular, comparativamente com a do 

jovem (Figura 7). Tal indício dá azo a discutir que quanto maior a mineralização 

maior a alteração do contorno dos túbulos após o condicionamento. Desta 

forma, a adesão do material à dentina peritubular é prejudicada pela dificuldade 

na desmineralização da superfície e que consequentemente haverá menor 

formação de “tags”. (Kwong et al. 2000)  
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       Figura 7 – Fotomicrografia mostrando a superfície dentinária condicionada com Acido Cítrico 

10% por 4 min.  A – Dentina de Idoso (Grupo 2 A) Túbulos dentinários apresentando contornos 

irregulares. (setas). B- Dentina de Jovem condicionada com EDTA 17% por 4 min (Grupo 1 B) 

1.500x    10µm   

Outra variável a ser discutida no presente trabalho foi à observação de 

fendas nas superfícies da dentina de idosos. Interessante ressaltar que na 

dentina de jovens, em 100% das amostras, essas fendas não foram 

evidenciadas. A literatura tem demonstrado a existência de fendas ou “crack” 

na área peritubular de dentina de jovem e idoso (Bajaj et al. 2006). Os 

resultados daqueles autores divergem da presente pesquisa no tocante a 

extensão das fendas. No presente estudo, os achados evidenciaram que as 

fendas se distribuíam em traços ligando vários túbulos (Figura 8), não se 

limitando a região peritubular como o demonstrado por aqueles autores, que 

também não citaram a utilização de qualquer condicionamento químico.    

 

Figura 8 – Fotomicrografia mostrando a superfície dentinária condicionada com  EDTA 17% por 4 

min.  Dentina de Idoso (Grupo 2 B) Presença de fendas interligando os túbulos dentinários 

(setas).  1.500x    10µm   

  A B 
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  A erosão foi encontrada na dentina de idoso, sendo que, na amostra, o 

EDTA acentuou esse fenômeno. Aliás, Çalt e Serper (2002) relataram que a 

erosão presente poderá enfraquecer a estrutura dentinária, principalmente 

quando utilizada em pacientes jovens. (Çale & Serper, 2002). Os resultados da 

presente pesquisa não corroboram com os achados daqueles autores, pois na 

dentina de jovem, em 100% das amostras, a erosão não foi observada. A 

dentina esclerótica induzida pelo envelhecimento esta relacionada com a 

diminuição de colágeno que conseqüentemente torna a estrutura altamente 

mineralizada, sendo mais rapidamente dissolvida pelo EDTA. Vale lembrar que 

esse fato não teve relação com o número de túbulos dentinários desobstruídos. 

Com efeito, Niu et al (2002) reportaram que a erosão da dentina peritubular foi 

facilmente obtida com irrigação com EDTA seguida de hipoclorito de sódio.  

Apesar de no presente trabalho não ter sido considerado o tempo de 

condicionamento das amostras, os resultados corroboram com os de 

OZDEMIR et al (2011) que relataram que mais de 1 minuto de tratamento com 

EDTA associado hipoclorito de sódio não alterou a estrutura ultra morfológica  

da dentina de jovens. Porém na dentina de idoso, o emprego daquelas 

substâncias por um período de tempo maior que 1 minuto, proporcionou uma 

excessiva erosão. A erosão dentinária certamente comprometerá a resistência 

radicular que associada às alterações que ocorrem com o envelhecimento, 

como o aumento das concentrações de minerais e perda de água. Essas 

alterações poderão influenciar na adesão de materiais sobre as paredes 

dentinárias. (PERDIGÃO et al. 2001; TAY et al 2004) 

  O ácido cítrico mostrou, na amostra estudada, provocar o fenômeno de 

erosão menos acentuado que o EDTA, na dentina de idoso. Esse achados 

corroboram com os relatados por Scelza et al (2004), sugerindo sua aplicação 

em dentina de jovens assim como na de idosos.  
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  Os resultados aqui encontrados podem dar azo de que cuidados 

devam ser observados nos procedimentos restaurativos que envolvam raízes 

de dentes de idosos. Desta feita, fazem-se necessários mais trabalhos que 

possam elucidar a influência do condicionamento da superfície dentinária 

radicular em relação à resistência e adesividade pino/cimento/dentina.   

 

CONCLUSÕES 

         Com base no que foi realizado e discutido neste trabalho, é lícito concluir  que: 

1. O acido cítrico e o EDTA foram capazes de alterar a ultra 

morfologia da dentina; 

2. A dentina do idoso foi mais propensa às alterações ultra 

morfológicas; 

3. O acido cítrico a 10% proporcionou menores alterações na 

estrutura da dentina de idoso;  

4. As soluções de ácido cítrico e EDTA em dentina de idoso 

facilitaram a visualização de fendas. 

5. O EDTA deve ser evitado na dentina radicular de idoso 
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