
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MODELO COMPORTAMENTAL ANIMAL PARA DESAFIO EROSIVO COM
ISOTÔNICOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ODONTOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE PAULISTAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FERNANDA KABADAYAN DIASAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CINTIA HELENA COURY SARACENIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): IVANA BARBOSA SUFFREDINI, MARCELO RIBEIRO BERGAMINI, MÁRCIA
TONETTI CIARAMICOLI, MARIA MARTHA BERNARDI, RICARDO MATSURA KODAMA
COLABORADOR(ES): 



VALIDAÇÃO DE MODELO COMPORTAMENTAL ANIMAL PARA DESAFIO 
EROSIVO COM ISOTÔNICOS 

 

1. RESUMO: O objetivo deste estudo foi validar um modelo comportamental animal para 
hipersensibilidade dentinária (HD), por meio de desafio erosivo. Trinta e seis ratos Wistar machos 
foram divididos em quatro grupos (n=9), sendo dois controle (C30 e C45) e dois experimentais 
(E30 e E45). Os ratos dos grupos experimentais receberam durante 30 ou 45 dias, 
respectivamente, como água de bebida, Gatorade®, sabor limão e os dos grupos controle, água 
potável. A resposta à dor foi avaliada por meio de escores (0 a 3). Em 30 e 45 dias, a sensibilidade 
e a ansiedade foram analisadas. Após a eutanásia, adrenais, estômagos, rim e fígado foram 
preparados para avaliação histológica e as mandíbulas preparadas para análise em microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). Em 30 e 45 dias, os ratos dos grupos controle apresentaram escore 
zero. Os escores do grupo experimental foram: 2 (0,5-3) nos 30 dias e 2 (1-3) em 45 (p <0,001 
teste de Mann-Whitney). A análise em MEV, mostrou túbulos dentinários totalmente expostos em 
30 dias e, em 45 dias, um maior grau de perda estrutural e exposição dentinária. Nos ratos do 
grupo controle, os túbulos dentinários estavam obliterados por tampões de esfregaço. Em 30 dias, 
todos os órgãos mostraram padrão de normalidade. Em 45 dias, foram observadas lesões 
compatíveis com úlceras gástricas. Dados comportamentais foram compatíveis com o grau de 
erosão e sensibilidade. O modelo comportamental para HD foi validado, considerando-se o tempo 
de 30 dias como ideal para indução de erosão e HD, por meio de solução isotônica.  

2. INTRODUÇÃO: Erosão é a perda de tecido dentário, por um processo químico que não envolve 
ação bacteriana conhecida. Pode desgastar toda camada de esmalte e atingir a dentina, causando 
dor e sensibilidade.Coleman e Nelson (1996)

5 
definem erosão como uma perda gradual da 

estrutural dental causada por uma dissolução química por ácidos de origem gástrica ou 
proveniente da dieta

12
. A erosão dental pode ser de origem extrínseca, intrínseca ou idiopática, ou 

seja, resultado de ácidos exógenos, endógenos ou desconhecido, respectivamente. Os ácidos 
endógenos estão relacionados à bulimia, anorexia e refluxo gastroesofágico

11
.  Os ácidos 

exógenos estão presentes em bebidas e alimentos de caráter ácido, como refrigerantes, bebidas 
esportivas

10
, sucos e frutas cítricas

3,5 
e em alguns medicamentos, como pastilhas de vitamina c, 

aspirinas e anfetaminas. Pesquisas em ratos, concluíram que esses ácidos causam erosão severa 
nos tecidos dentários num período máximo de 90 dias

5
. 

A característica primária de uma erosão é a perda do brilho do esmalte. Eccles e Jenkins (1974)
7
 

classificam a severidade das lesões e afirmam que os ácidos são os principais responsáveis pelo 
desgaste do esmalte, expondo a dentina à sensibilidade, também conhecida por hipersensibilidade 
dentinária

9
. Em 1994, Nähri et Al

9 
sugeriram que a percepção da dor está diretamente relacionada 

a estimulação dos nervos dentro da polpa por meio de corrente elétrica
6
. Os túbulos dentinários 

expostos reduzem o limiar de dor, no entanto, a percepção da dor pode ser alterada por diversos 
fatores, como idade (Orchardson ET al,

10
 (1987) Curro

6
 (1990) Chabanski, et Al

4
 (1997), sexo, 

histórico pessoal e familiar, cultura
10

; fatores psicológicos como estresse e depressão, situacionais, 
comportamentais e também emocionais. Dessa forma, o grau de erosão não é o único fator capaz 
de avaliar a dor. 

Göran (1989) e Curro (1990)
7,10

 atribuem grande parte do sucesso do tratamento a relação do 
profissional com o paciente. Uma abordagem positiva contribui com o resultado, pois mantém um 
comportamento emocional capaz de ativar o sistema nervoso central na inibição da dor, havendo 
liberação de endorfina e assim, conforto

5
. Esse tipo de comportamento é observado em clínicas e 

consultórios, no entanto, não existem pesquisas que comprovem essa ligação. A afirmação da 
idéia de correlação entre dor e comportamento, pode aprovar uma nova forma de atendimento, 
baseada não só em técnicas, mas em fatores emocionais e psicológicos, contribuindo assim na 
resolução dos casos de erosão de forma plena e tranqüila.
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Modelos animais, principalmente em ratos, têm sido utilizados para a exemplificar  as alterações 
comportamentais e suas interferências sistêmicas.

11,13 
Alguns protocolos da literatura têm relatado 

o desenvolvimento da erosão dental, em ratos
8
. Sorvari et al (1996)

13
 avaliou a erosão dental no 

molar de ratos provocada pela ingestão de bebidas esportivas.  Arteche e Cesero (2001)
1
 

avaliaram o esmalte dental de ratos frente ao ataque de soluções com ácido cítrico e ascórbico 
contidos nos sucos de laranja industrializados

5
. 

No entanto, não há um método válido que relacione o comportamento do animal a percepção de 
dor decorrente dessa lesão. A validação de um modelo que relacione o comportamento do animal 
diante da dor provocada pela erosão seria fundamental na elucidação dessa inter-relação. Os 
resultados poderiam contribuir para a obtenção de um protocolo de atendimento com abordagem 
multidisciplinar que resultasse em maior porcentagem de sucesso. 

3. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi validar um modelo comportamental animal para 

hipersensibilidade dentinária (HD), por meio de desafio erosivo. 

4 - 5.  MÉTODO E DESENVOLVIMENTO: 

Animais: Foram utilizados trinta e seis ratos machos Wistar, 90 dias de idade, pesando 180-220 g 
cada. Os ratos foram alojados em gaiolas de polipropileno (38x 32x 16 cm, 5 ratos/gaiola) numa 
sala com temperatura controlada (22 ± 2 ° C), com iluminação artificial (12 horas de luz e 12 horas 
de ciclo escuro, luzes acesas às 06:00), com acesso livre a Nuvilab, alimento para roedores 
(Nuvital Co., São Paulo, Brasil) e água filtrada. Os experimentos foram realizados após uma 
semana de ambientação dos animais ao laboratório. Os animais utilizados neste estudo foram 
mantidos de acordo com as diretrizes da Comissão de Cuidados e Uso de Animais de Laboratório 
de Recursos da Universidade Paulista, São Paulo, Brasil (Protocolo n 051/11CEP/ICS/UNIP, 13 de 
outubro de 2011 – Anexo 1). Essas diretrizes são semelhantes às do Conselho Nacional de 
Pesquisa (National Research Council), EUA. 

Desafio Erosivo: O desafio erosivo foi realizado com o uso de uma solução isotônica (Gatorade®, 

sabor limão, pH 2.7). 

Teste de Hipersensibilidade: A hipersensibilidade foi avaliada por meio de estímulo de água 
gelada, aplicada por 5 segundos na superfície vestibular dos molares. A resposta à dor foi medida 
por escores de dor. (0 = sem resposta, 0.5 = ligeira contração do corpo, 1 = contração corporal, 2 = 
forte contração corporal e pequena vocalização, 3 = forte contração corporal e prolongada 
vocalização). Os escores foram obtidos por dois observadores, independentemente, e a média 
atribuída por cada um foi utilizada na avaliação da hipersensibilidade. O escore de cada 
observador foi utilizado no teste de correlação (0,97), validando nosso método. 

Peso corporal: O peso corporal foi avaliado semanalmente e ao final de cada experiência o ganho 

corporal foi calculado. 

LCE (Labirinto em Cruz Elevado): O LCE, inicialmente idealizado pela psicóloga britânica Sheila 
Handley, é um teste comumente utilizado para avaliar a ansiedade.

23
 O LCE é feito de madeira e 

tem dois braços abertos (50 x 10 cm) e dois braços fechados do mesmo tamanho, com paredes de 
40 cm de altura, elevado a 50 cm do solo. Cada rato foi cuidadosamente colocado na zona central 
do labirinto de frente para um dos braços fechados. Após 300 segundos de exploração livre, o rato 
é colocado de volta a sua gaiola. As seguintes medidas comportamentais foram pontuadas por um 
observador treinado: (1) As entradas nos braços: quando as quatro patas estão dentro de um 
braço pontua-se uma entrada (assim, quando as quatro patas voltam a zona central, pontua-se 
uma saída). As entradas foram registradas tanto para braços abertos quanto fechados. (2) O 
tempo em cada braço foi medido em segundos. (3) “Grooming”: fricção de qualquer parte do corpo 
com as patas e/ou a boca. (4) Número de cruzamentos na zona central: A porcentagem de tempo 
e a quantidade de entradas nos braços abertos foi medida. O LCE foi higienizado com solução de 
etanol a 5% antes de cada teste realizado; os ratos do grupo controle e experimental foram 
misturados entre si, e as observações foram feitas entre 14:00-18:00 h. 



Análises anatomo e histopatológicas: Os ratos foram eutanasiados ao fim do experimento, 
submetidos a necropsia e o peso das suprarrenais foi registrado. Os fígados e rins foram fixados 
em formaldeído 10%. Após a fixação, os tecidos foram envolvidos em parafina e amostras de 5μm 
foram coradas com hematoxilina e eosina (HE). Os estômagos foram removidos, abertos através 
da curvatura maior, lavados e armazenados em placas de isopor. Foram observados para verificar 
a existência de lesões de úlcera gástrica. Escores: (1) - a presença de pontos superficiais 
hemorrágicos, (2) - presença de alterações moderadas, sendo necessária a observação da 
submucosa, para avaliar se há a existência de lesões hemorrágicas com pequenas erosões, (3) 
presença de lesões hemorrágicas severas e de algumas lesões invasivas.

14
 

Análise em MEV: Após a eutanásia, as mandíbulas foram removidas e limpas, ficando livres de 
tecidos moles. Os molares foram separados para análise em MEV. As amostras foram 
armazenadas em frascos (Eppendorf - Hamburg, Germany) contendo cloramina 5%. As amostras 
foram desidratadas, com um tratamento a base de acetona (acetona 30% por 15min, acetona 50% 
por 15 minutos, acetona 70% por 10 min, acetona 95% por 20 min, acetona 100% por 10min e 
acetona 100% por 20min) e envolvidas em uma camada de ouro com paládio de espessura de ± 
15nm (Suptter Coater MED-020 - Bal-Tec). Após estes procedimentos, as amostras foram 
analisadas em MEV (JEOL - JSM - 6510, USA), a fim de se observar concomitantemente escores 
de dor, comportamento e estrutura de dentina. 

Análises estatísticas: Os resultados estão dispostos como médias. A homocedasticidade foi 
verificada pelo F-test, ou teste de Bartlett. A normalidade foi verificada pelo teste Kolmogorov-
Smirnov. O teste t de Student (bicaudal) foi usado para a comparação dos dados dos grupos 
paramétricos. O teste de Mann Whitney U foi utilizado para a avaliação da hipersensibilidade. Em 
todos os casos, os resultados foram considerados significativos para p<0.05. Para a análise dos 
estômagos, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e de Dunn. Os resultados foram expressos como 
médias, sendo considerados intervalos. As médias variaram consideravelmente quando p<0.05. 

Delineamento experimental: Trinta e seis ratos Wistar machos foram divididos em quatro grupos 
(n=9), sendo dois controle (C30 e C45) e dois experimentais (E30 e E45). Os ratos dos grupos 
experimentais receberam durante 30 ou 45 dias, respectivamente, como bebida, Gatorade® (sabor 
limão, pH 2.7) e os dos grupos controle, água potável. A resposta à dor foi avaliada por meio de 
escores (0 a 3). A sensibilidade e a ansiedade foram analisadas, por meio de um estímulo de água 
fria na superfície vestibular dos molares e LCE, respectivamente. O peso corporal foi medido 
semanalmente. Após a eutanásia, adrenais, estômagos, rim e fígado foram preparados para 
avaliação histológica e as mandíbulas preparadas para análise em microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). (Fig 1) 

 

Fig. 1. Diagrama de experimentos 

 



6. RESULTADOS: 

Teste de Hipersensibilidade: O teste de Mann Whitney mostrou um aumento no escore de 
hipersensibilidade em ambos, E30 e E45, quando comparado aos grupos controle (Tab 1). Para o 
teste de hipersensibilidade, em 15 dias, o escore atribuído aos ratos do grupo experimental foi 0-
0.5, enquanto o valor do grupo controle foi 0. Aos 30 dias de tratamento, os ratos do grupo 
experimental apresentaram escores de hipersensibilidade entre 0.5 e 3, limites mínimo e máximo 
respectivamente, 0.5 e 3 em resposta ao estímulo de água gelada; os ratos do grupo controle 
(C30) apresentaram média igual a 0 (p<0.0005 - Teste U de Mann-Whitney). Os ratos do grupo 
E45 apresentaram escores maiores (entre 1 e 3, média de 2) de hipersensibilidade quando 
comparados aos C45 (p<0.0001, Teste U de Mann-Whitney). 

 

Grupos/Dias de 
tratamento 

   15 (n=2/grupo) 30 (n=9/grupo) 45 (n=9/grupo) 

Controle         0 0 [0-0.50] 0 

Experimental        0(0-0.5) 2[0.5-3.0]** 2 [1-3)*** 

 

Tab. 1. Escores de resposta comportamental à hipersensibilidade nos ratos tratados com solução 
isotônica (Gatorade®, sabor limão, pH 2.7) ou água mineral e observados por 15, 30 e 45 dias de 
tratamento. Os dados estão dispostos como medianas e respeitam possíveis alterações, para cima 
ou para baixo. Foram feitas comparações entre as colunas. ** p=0.0005, *** p<0.001 em relação ao 
respectivo grupo controle. Teste U de Mann-Whitney 

Peso corporal: O peso corporal dos ratos que receberam a solução ácida nos 30 dias aumentou 
em relação ao grupo controle (p=0.0002). Aos 45 dias de tratamento não houve diferenças 
significativas (p=0.75). Além disso, o peso das suprarrenais nos 30 dias (p=0.97) e 45 (p=0.24) de 
tratamento não foram diferentes. (Fig. 2). 

 

LCE: Nos ratos do grupo experimental, tratados por 30 dias, a frequência em braços abertos (Fig. 
3B) diminuiu significativamente em relação ao grupo controle (p=0.021). Os parâmetros analisados 
no LCE não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. Nos ratos tratados por 45 dias 
com a solução isotônica, o tempo nos braços abertos (p=0.04, monocaudal, Fig. 4A) e o tempo nos 
braços fechados foram menores (p=0.002, Fig. 4C) em relação ao grupo controle. Além disso, o 
"grooming" (Fig. 3F) no grupo experimental foi menor quando comparado ao controle (p=0.002). 
Não foram observadas diferenças significativas entre os números de entradas nos braços abertos 
(p=0.32, Fig. 4B) e fechados (p=0.53, Fig. 4D), no número de cruzamentos (p=0.81, FIG. 4E) de 
ambos os grupos. 

Fig. 2. O ganho de peso (A e B), 
nos 30 e 45 dias de tratamento nos 
ratos que receberam a solução 
isotônica (Gatorade®, sabor limão, 
pH 2.7). N=9/grupo. *** p=0.0002 
(Teste t de Student). 
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Fig. 3. Comportamento dos ratos 
tratados durante 30 dias, com 
solução isotônica (Gatorade®, 
sabor limão, pH 2.7) no LCE. A- 
tempo em segundos nos braços 
abertos; B- número de entradas 
nos braços abertos; C- tempo em 
segundos nos braços fechados; D- 
número de entradas nos braços 
fechados; E- números de 
cruzamentos na zona central; F- 
frequência de "grooming". Os 
dados estão distribuídos em forma 
de médias ± MEV. N=9/grupo. 
*p<0.05 (teste monocaudal de 
Student), ** p<0.01 em relação ao 
grupo controle (Teste t de Student, 
bicaudal). 

Fig. 4. Comportamento dos ratos 
tratados durante 45 dias, com 
solução isotônica (Gatorade®, 
sabor limão, pH 2.7) no LCE. A- 
tempo em segundos nos braços 
abertos; B- número de entradas nos 
braços abertos; C- tempo em 
segundos nos braços fechados; D- 
número de entradas nos braços 
fechados; E- números de 
cruzamentos na zona central; F- 
frequência de "grooming". Os dados 
estão distribuídos em forma de 
médias ± MEV. N=9/grupo. *p<0.05 
(teste monocaudal de Student), ** 
p<0.01 em relação ao grupo 
controle (Teste t de Student, 
bicaudal). 



A porcentagem de tempo nos braços abertos (Fig. 5A) dos ratos tratados por 30 dias não 
apresentou modificações em relação ao grupo controle (p=0.30) enquanto a porcentagem de 
entrada nos braços abertos (Fig. 5B) foi menor nesses ratos (p=0.02). A porcentagem de tempo 
nos braços abertos dos ratos tratados por 45 dias (Fig.5C) foi significativamente menor nos ratos 
do grupo experimental em relação aos do grupo controle (p=0.047) mas não na porcentagem de 
entradas nos braços abertos (p=0.25, Fig. 5D). Assim, em relação ao grupo controle, os ratos 
tratados por 30 dias com a solução isotônica (Gatorade®, sabor limão, pH 2.7) mostraram: 1- 
diminuição da frequência de entradas nos braços abertos. 2- não apresentou diferenças entre os 
grupos controle e experimental nos parâmetros do LCE. 3- diminuição na porcentagem de entradas 
nos braços abertos. Em relação ao grupo controle, os ratos tratados em 45 dias com solução 
isotônica mostraram: 1- diminuição do tempo nos braços abertos e um aumento de tempo nos 
braços fechados. 2- diminuição do "grooming". 3- diminuição na porcentagem de tempo nos braços 
abertos. Estes resultados indicaram que o tratamento de 30 dias induziu o aparecimento de sinais 
de ansiedade e que em 45 dias estes níveis aumentaram consideravelmente. 

 

Peso das Suprarrenais análises anatomo e histopatológicas: 

Peso das Suprarrenais: 
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Fig. 5. Índice de ansiedade no LCE, 
de ratos tratados por 30 e 45 dias 
com solução isotônica (Gatorade®, 
sabor limão, pH 2.7). N =9/grupo. 
Os dados estão apresentados em 
forma de média ±  MEV. A e C, 
porcentagem de entradas nos 
braços abertos, nos 5 minutos de 
teste. B e D, porcentagem de 
tempo gasto nos braços abertos, 
nos 5 minutos de teste. * p<0.05 em 
relação ao grupo controle, teste t de 
Student. 

Fig. 6. Peso das suprarrenais (A e 
B) nos 30 e 45 dias de tratamento 
dos ratos que receberam a solução 
isotônica (Gatorade, sabor limão, 
pH 2.7). N= 9/grupo. *** p=0.0002 
(teste t de Student). 



Análise do estômago: O teste de Kruskal-Wallis foi avaliado pela aproximação de Gauss 
(p<0.001). Os resultados variam significativamente (H~χ

2
0.05,(34) = 21.92; p<0.001). Os grupos 

controle (C30 e C45) não apresentaram diferenças significativas (p>0.05), enquanto que o 
experimental (E45) apresentou diferença significativa se comparado ao C30 e E30 (p<0.001) e C45 
(p<0.05). 

 

Fig. 7. Análise de estômago dos grupo controle (A) e experimental (B) aos 30 dias. 

 

 Análise de rim e fígado: A análise histológica dos rins e do fígado mostrou evidências de padrão 

normal sem qualquer alteração em todos os grupos, como pode ser observado na Fig. 9 A,B. 
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Fig.9. A: amostra de rim (40x) E30 - 
solução isotônica capsula de 
Bowman (BC) e glomérulo (G) 
preservado sem evidência de 
vacúolos, indicado por setas e 
círculos. B: amostra de fígado (40x) 
E30 - solução isotônica - evidência 
leve de vacúolos. 



Análise em MEV: Os dentes dos ratos do grupo experimental mostraram, em 30 dias, padrão de 
erosão com exposição dos túbulos dentinários. Nos 45 dias, a análise em MEV dos dentes dos 
ratos do grupo experimental apresentou severo grau de erosão e desgaste com total exposição 
dos túbulos dentinários. No grupo controle, em todos os períodos avaliados (30 e 45 dias), os 
túbulos dentinários se apresentaram obliterados com a presença do smear layer. 

 

Fig.10. Imagens em MEV – face oclusal de molares do grupo experimental (45 dias - A= 
200x;B=500x;C=650). 

 

Fig.11. Dentina do grupo controle: 30 dias (A=2000x); 45 dias (B= 2000x); Dentina do grupo 
experimental: 30 dias (C=2000x); 45 dias (D= 2000x). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados indicaram que a solução isotônica foi capaz de 
induzir a hipersensibilidade após 30 dias de desafio erosivo, sendo que a partir desse período (45 
dias) observou-se um grau severo da HD. Pode-se afirmar que 30 dias é um tempo suficiente para 
a indução de HD, sem que haja o comprometimento de outros órgãos. Os dados obtidos nos testes 
comportamentais foram compatíveis com o grau de HD. Este modelo animal pode ser uma 
ferramenta importante para estudos futuros sobre HD. 
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