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Resumo 

Uma parcela significativa da população sofre com a 
sensibilidade dentária, e o tratamento, geralmente, 
consiste na obliteração dos túbulos da dentina com 
substâncias antisensibilizantes. Entretanto, a eficácia do 
tratamento é afetada pela dissolução, das substâncias 
utilizadas, em meio ácido. Deste modo, o objetivo deste 
trabalho foi sintetizar fosfatos de cálcio substituídos com 
flúor visando aplicação na remediação da sensibilidade 
dentária. Foram sintetizados materiais, com e sem 
adição de flúor, pelo método hidro/solvotermal. As 
amostras foram caracterizadas por FEG, EDS, DRX e 
potencial zeta. Pela análise dos resultados verificou-se 
que o método hidro/solvotermal possibilitou a formação 
de material cristalino, e a presença de fluor na síntese 
alterou a morfologia  das amostras. Ensaios preliminares 
de liberação de fluor indicaram que o material obtido é 
promissor como remediador da sensibilidade dentária. 

Introdução  

A hipersensibilidade dentária é caracterizada pela 
exposição da dentina, resultando em uma dor aguda 
quando estimulada. Os tratamentos atuais consistem na 
obliteração dos túbulos dentinários com a utilização de 
substâncias dessensibilizantes.1 Alguns constituintes 
dessas substâncias apresentam baixa cristalinidade, que 
em contato com meio ácido se dissolvem, impactando na 
eficácia do tratamento.  Alguns materiais com elevada 
cristalinidade podem ser utilizados para esta aplicação, 
como por exemplo, os fosfatos de cálcio (dentre eles a 
hidroxiapatita - HA). A HA é facilmente sintetizada, de 
baixo custo, biocompatível e apresenta a capacidade de 
aceitar substituições iônicas, como por exemplo, o flúor, 
o qual pode ser incorporado em sua estrutura cristalina.2 
A incorporação do flúor na HA torna o material mais 
estável e menos solúvel que a hidroxiapatita 
estequiométrica. Este trabalho visou a síntese 
hidro/solvotermal de fosfatos de cálcio substituídos com 
flúor  para possível aplicação no tratamento da 
hipersensibilidade dentária. 

Material e Métodos 

A síntese da HA foi realizada pelo método 
hidro/solvotermal utilizando  precursores de cálcio e 
fósforo (relação Ca/P de 1,67). Posteriormente, foram 
realizadas adições de flúor à hidroxiapatita, de duas 
maneiras distintas: durante a síntese (HAS) e pelo 
processo de adsorção (HAA). As amostras obtidas foram 
caracterizadas por FEG, EDS, DRX e potencial zeta. 

Resultados e Discussão 

  Nas imagens de FEG, figura 1, não foram observadas 
mudanças significativas entre as morfologias das 
amostras de HA (a) e  HAA (b). Nessas imagens notou-
se que  os materiais obtidos  são nanoestuturados, 
formados a partir de fitas alongadas, e semelhantes a 
“flower-like”. Entretanto, na  imagen obtida da amostra 
de HAS (c) verificou-se que ocorreu a formação de 
partículas na forma de bastões. 

         
Figura 1. Imagens de microscopia eletrônica de varredura para as 
amostras: (a) HA. (b) HA com flúor de adsorção. (c) HA com flúor de 
síntese. 

Na figura 2  são mostrados os difratogramas de raios X   
das amostras obtidas, observou-se que  todas  
apresentam a fase hidroxiapatita.   

   
Figura 2. Difratogramas de raios X das amostras obtidas, HA, HAS e 

HAA. 

Foram também realizados ensaios de liberação de fluor 
em solução, e verificou-se que parte do fluor foi liberado, 
em ambos materiais (HAS e HAA), nas 24 h iniciais. 

Conclusão ou Conclusões 

 O método hidrotermal possibilitou a formação de 
material cristalino e, a incorporação de flúor na síntese 
alterou a morfologia do biomaterial obtido. Ensaios 
preliminares de liberação de flúor indicam que o material  
é promissor como remediador da sensibilidade dentária. 
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