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Resumo 

Na Odontopediatria, a abordagem da terapia pulpar 
indireta é a melhor escolha para lesões cariosas 
profundas, a fim de se manter preservado o elemento 
dental. O objetivo deste estudo foi avaliar alterações 
minerais e repercussões em propriedades mecânicas em 
dentina desmineralizada de molares decíduos após 
tratamento com dolomita (DMT) em gel, seguida de 
Cimento de Ionômero de Vidro (CIV). 

Introdução  

A odontopediatria tem como um dos objetivos manter os 
dentes decíduos em função no arco dentário até sua 
época de esfoliação fisiológica. Para a manutenção do 
elemento dentário, adotam-se técnicas que preservem a 
estrutura dentária, como a remoção parcial de tecido 
cariado. Tal técnica consiste na remoção de tecido 
cariado não remineralizável, preservando a parede pulpar 
da cavidade, a fim de prevenir a exposição pulpar. 
A busca por um biomaterial capaz de aprimorar as 
propriedades químicas e físicas do substrato dentinário é 
necessária ao abordar a remoção parcial de tecido 
cariado.  

Material e Métodos  

 

Figura 1. Divisão dos grupos das amostras e seus respectivos 

tratamentos recebidos. 

Resultados e Discussão 

Por meio de microscópio óptico, pode-se verificar a 
presença da DMT em gel na interface 
dentina/restauração. 

 
Figura 2. Microscopia óptica de fatia dentária tratada com DMT em gel 

e CIV. 

De acordo com a Espectroscopia Raman apresentado na 
figura 3, pode-se observar uma banda alargada 
característica do material aplicado, juntamente com 
bandas características de Fosfato de Cálcio, que 
compõem tanto a porção mineral da dentina, quanto da 
DMT em gel.  

 
Figura 3. Espectroscopia Raman da interface dentina e DMT  

Conclusão ou Conclusões 

O tratamento dentinário com DMT em gel na dentina 
desmineralizada de dentes decíduos mostrou-se 
promissor para induzir a remineralização do 
remanescente dentário, podendo auxiliar na manutenção 
do dente decíduo até sua correta época de esfoliação na 
cavidade oral, através do tratamento conservador de 
remoção parcial do tecido cariado.  
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