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RESUMO 

 
Os nódulos pulpares são estruturas mineralizadas que se formam no interior da 
polpa de dentes permanentes e decíduos, em diversas situações clínicas.  A 
formação dessas estruturas pode inviabilizar o tratamento endodôntico. Diversos 
estudos microscópicos, histológicos e de prevalência já foram realizados e 
demonstraram que a formação pode decorrer de fatores locais, sistêmicos ou 
alterações genéticas. Contudo, os resultados são controversos e insuficientes para 
definir a etiologia dos nódulos pulpares. O objetivo deste trabalho foi realizar um 
estudo morfológico, estrutural e de análises químicas de nódulos pulpares para uma 
melhor compreensão da sua origem e fisiopatologia. Treze amostras de nódulos 
pulpares e de dentina obtidas de dentes inclusos e irrompidos fizeram parte da 
amostra. Todos os nódulos foram evidenciados por radiografia periapical. Em 
seguida, as amostras foram avaliadas pelas técnicas de microscopia eletrônica de 
varredura com elétrons secundários (MEV-ES) e elétrons retroespalhados (MEV-
BSE), espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX), espectroscopia de 
micro-RAMAN (EMR), micro difração de raios X (mDRX) e espectroscopia de 
emissão atômica induzida por plasma de Argônio  (ICP-AES). Os resultados 
mostraram que os nódulos pulpares possuíam uma grande heterogeneidade em 
relação a sua morfologia e superfície, independente da situação clínica em boca. A 
mDRX e a EMR revelaram que a fase cristalina predominante correspondia a 
hidroxiapatita. Além disso, a dentina e o nódulo pulpar eram muito semelhantes em 
relação à composição cristalina, sem uma direção de crescimento preferencial, ou 
diferenças significativas no tamanho do cristalito. Os resultados da EDX mostraram 
que a dentina e o interior do nódulo apresentaram estrutura química semelhante e 
que eram constituídos principalmente pelos seguintes elementos químicos: O, Ca, C 
e P. As maiores concentrações de C, N, S, Cl, Al, K, Zn, Cu e Pb foram encontrados 
na superfície externa do nódulo devido a sua proximidade com a matéria orgânica, 
vasos e nervos do tecido pulpar. A técnica de ICP-AES avaliou o nódulo por 
completo, sem uma diferenciação da superfície e interior. Ela demonstrou que a 
quantidade de Cu, Fe e o Zn foram significativamente maiores no nódulo pulpar em 
relação à dentina.  Além disso, mostrou não existir diferença significativa entre a 
estrutura elementar de um nódulo pulpar de um dente incluso e um não incluso. Em 
conclusão, a estrutura físico-química e cristalina dos nódulos pulpares é muito 
semelhante à da dentina, apresentando apenas diferenças morfológicas entre eles. 
 
 

PALAVRAS-CHAVES: Calcificações da Polpa Dentária. Microscopia Eletrônica de 
Varredura. Espectrometria por Raios X. Análise Espectral Raman. Difração de Raios 
X. Espectroscopia Atômica. 

 

 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 

Pulp stones are mineralized structures that are formed inside the dental pulp of 
permanent and deciduous teeth in various clinical situations. The formation of these 
structures may preclude the endodontic treatment. Several microscopic, histological 
and prevalence studies have already been carried out and have demonstrated that 
the formation of pulp stones may be due to local, systemic or genetic factors. 
However, the results are controversial and insufficient to define the etiology of pulp 
stones. The aim of this paper was to perform a morphological, structural and 
chemical analysis study of pulp stones for a better understanding of their origins and 
pathophysiology. Thirteen samples of pulp stones and dentin obtained from 
unerupted and erupted teeth were part of the sample. All pulp stones were evidenced 
by periapical radiography. The samples were then analyzed by scanning electron 
microscopy (SEM) with secondary electron (SEM-SE) and backscatter electron 
(SEM-BSE) imaging, energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), micro-RAMAN 
spectroscopy (EMR), micro-diffraction (mDRX) and Argon inductively coupled plasma 
atomic emission spectroscopy (ICP-AES). As a result, it was noticed that the pulp 
stones had a great heterogeneity in relation to their morphology and surface, 
regardless of the clinical situation when they were in the mouth. mDRX and EMR 
revealed that the predominant crystal phase corresponded to hydroxyapatite. 
Moreover, dentin and pulp stones were very similar in composition, with no 
preferential growth direction and no significant differences in crystallite size. The 
results of EDX showed that dentine and the interior of the pulp stone presented 
similar chemical structure and consisted mainly of the following chemical elements: 
O, Ca, C and P. Higher concentrations of C, N, S, Cl, Al, K, Zn, Cu and Pb were 
found on the outer surface of the pulp stones due to its proximity to the organic 
matter, vessels and nerves of the pulp tissue. The ICP-AES technique evaluated the 
nodule completely, with no differentiation between surface and interior. It showed that 
the amount of Cu, Fe and Zn were significantly higher in the pulp stone than in 
dentin. In addition, it showed that there is no significant difference between the 
elemental structure of a pulp stone of an unerupted tooth compared with one of an 
erupted one. In conclusion, the physicochemical and crystalline structure of the pulp 
nodules is very similar to dentin, with only morphological variances among them. 

 

 
KEY-WORD: Dental Pulp Calcification. Scanning Electron Microscopy. X-Ray 
Emission Spectrometry. Raman Spectrum Analysis; X-Ray Diffraction. Atomic 
Spectrophotometry,  
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As calcificações pulpares apresentam-se como massas de tecidos 

mineralizados presentes no interior do tecido pulpar, encontradas com maior 

frequência na câmara pulpar e podem ser observadas em dentes hígidos, 

restaurados e até mesmo em dentes não irrompidos (LANGELAND; RODRIGUES; 

DOWDEN, 1974; RANJITKAR; TAYLOR; TOWNSEND, 2002). 

Clinicamente, as calcificações pulpares não apresentam sintomatologia 

dolorosa e, por si só, não devem ser consideradas uma doença que necessite de 

tratamento endodôntico. Porém, a formação dessas estruturas em grandes 

proporções pode ter um impacto negativo na clínica, inviabilizando o tratamento até 

que sua remoção seja feita e os canais radiculares possam ser acessados e 

preparados adequadamente (QUALTROUGH; MANNOCCI, 2011). Essas 

dificuldades clínicas podem ser controladas com a utilização da microscopia, 

realizando um bom acesso radicular e utilizando instrumentos apropriados para a 

terapia endodôntica como o ultrassom. O uso de pontas ultrassônicas realizam 

desgastes conservadores, pois o tamanho de sua ponta chega a ser dez vezes 

menor do que as brocas esféricas, podendo ser utilizada nas paredes e assoalho da 

câmara pulpar. Essa opção elimina o uso de peça de mão que muitas vezes obstrui 

a visão do operador, minimizando erros e o risco de perfuração durante a remoção 

desses nódulos. (JAIN et al., 2014; MAMOUN, 2016). 

Diversas classificações para as calcificações pulpares já foram propostas, 

sendo divididas de acordo com a sua localização e aspecto histológico (GOGA; 

CHANDLER; OGINNI, 2008). Em relação a sua localização, elas podem ser do tipo 

livre, aderida ou incorporada à dentina (BEVELANDER; JOHNSON, 1956; MOSS-

SALENTIJN; HENDRICKS-KLYVERT, 1988; GOGA; CHANDLER; OGINNI, 2008). A 

calcificação pulpar do tipo incorporada é aquela que se encontra fechada dentro da 

parede do canal radicular, isto é, está totalmente englobada pela dentina. Ela é 

encontrada com maior frequência na porção apical da raiz e tem a presença de 

odontoblastos e tecido mineralizado semelhante à dentina. Por outro lado, a 

calcificação pulpar do tipo aderida está anexada à parede da câmara pulpar, mas 

não está totalmente cercada por dentina.  Por fim, as calcificações pulpares livres 

não estão associadas à parede da câmara pulpar e são comumente observadas em 
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radiografias. Um dente pode ter calcificações pulpares de tamanhos variados, desde 

50 μm de diâmetro até vários milímetros, podendo ocluir todo o espaço da câmara 

pulpar (SAYEGH; REED, 1968). 

Histologicamente, as calcificações pulpares podem ser classificadas como 

verdadeiras ou falsas. As calcificações pulpares verdadeiras são raras e contém 

dentina com túbulos dentinários distintos alinhados por odontoblastos. Por outro 

lado, as calcificações pulpares falsas contêm camadas concêntricas de tecido 

mineralizado em torno de trombos sanguíneos, células mortas, ou fibras de 

colágeno. Por isso, presume-se que as calcificações pulpares verdadeiras apareçam 

como um resultado de interações epiteliais-mesenquimais, enquanto que as falsas 

se originam de células degenerativas da polpa que eventualmente tornam-se 

mineralizadas (MOSS-SALENTIJN; HENDRICKS-KLYVERT, 1988; GOGA; 

CHANDLER; OGINNI, 2008).  Bevelander e Johnson (1956) relataram que essas 

mineralizações ocorrem por etapas- inicialmente as células tornam-se unidas por 

fibras colágenas dispostas concentricamente, isto é, uma fase orgânica precede a 

mineralização e depois novos incrementos mineralizados são adicionados as 

calcificações. 

Ainda a respeito do ponto de vista histológico, as calcificações pulpares 

podem ser subdivididas pela presença de lâminas concêntricas distintas e ausência 

de lâminas distintas. As calcificações pulpares laminadas geralmente não são 

associadas a calcificações pulpares menores. Por outro lado, aquelas do tipo não 

laminadas são mais ásperas e podem ter calcificações menores ligadas às suas 

superfícies (APPLETON; WILLIAMS, 1973). Em 2006, Pashley e Liewehr 

identificaram histologicamente dois tipos de calcificações pulpares: 1) Redondas ou 

ovoides, com superfícies lisas e lâminas concêntricas e 2) Ausência de uma forma 

definida, sem laminações e com superfícies rugosas. 

Ao exame radiográfico, as calcificações pulpares aparecem como imagens 

radiopacas localizadas na cavidade pulpar (RANJITKAR et al., 2002). As 

calcificações pulpares são encontradas com maior frequência na região coronária, 

mas podem também incidir na polpa radicular. Na polpa coronária, as calcificações 

geralmente ocorrem na forma de cálculos pulpares concêntricos, enquanto que na 
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polpa radicular, elas tendem a ser difusas (formato de agulhas cálcicas) ou 

nodulares formando colares (GOGA; CHANDLER; OGINNI, 2008).  

  As calcificações pulpares são observadas em todos os tipos de dentes, mas 

ocorrem mais frequentemente em molares. Essa maior prevalência pode ocorrer 

devido à erupção anterior dos molares em comparação aos pré-molares, expondo-

os para possíveis alterações degenerativas. Além disso, o primeiro molar é o maior 

dente nos arcos, com uma grande câmara pulpar, uma maior quantidade de polpa e 

um melhor suprimento sanguíneo. Estes fatores podem contribuir para as condições 

que precipitam as calcificações (LANGELAND; RODRIGUES; DOWDEN,1974; 

TAMSE et al., 1982). 

Apesar dos diversos estudos microscópicos e histológicos, os fatores 

etiológicos para a formação de calcificações pulpares ainda não são totalmente 

compreendidos (GOGA; CHANDLER; OGINNI, 2008). Estudos mostram que a 

formação pode decorrer de fatores locais, sistêmicos ou relacionados a alterações 

genéticas (MOSS-SALENTIJN; HENDRICKS-KLYVERT, 1988). Alguns fatores que 

são atribuídos para a formação das calcificações pulpares incluem a degeneração 

da polpa, aumento da idade (HILLMANN; GEURTSEN, 1997), movimentação 

ortodôntica (HAN et al., 2013), trauma (GOGA; CHANDLER; OGINNI, 2008), fatores 

idiopáticos (SISKOS; GEORGOPOULOU, 1990) e predisposição genética 

(VANDENBERGHE et al., 1999). Além desses fatores, a etiologia também é 

associada com irritantes de longa duração como cáries, restaurações profundas e 

inflamação crônica (SUNDELl et al., 1968; BAUSS et al., 2008; GOGA et al., 2008). 

Ravanshad et al. (2015) avaliaram radiografias periapicais e interproximais e  

não encontraram associação significativa entre a presença de calcificações pulpares 

e a condição de coroa dental (hígidos, cariados e restaurados). Este mesmo achado 

foi observado nos estudos de Tamse et al. (1982) e Gulsahi et al. (2009). Por isso, é 

improvável que uma característica de condição pulpar seja o único fator etiológico 

para a formação de calcificações pulpares, pois a presença de calcificações já foi 

relatada mesmo em dentes muito jovens e no desenvolvimento de germes dentários 

(GULSAHI et al., 2009).  
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As calcificações pulpares foram associadas a problemas sistêmicos como 

doenças cardiovasculares e esclerose sistêmica (EDDS et al., 2005; JUNG et al., 

2013). Alguns estudos mostraram uma relação entre as calcificações pulpares e a 

prevalência de cálculos renais (YELURI et al., 2015) e também com a calcificação 

carotídea (RANJITKAR; TAYLOR; TOWNSEND, 2002; HORSLEY et al., 2009). 

Distúrbios genéticos como a dentinogênese imperfeita, a displasia dentinária e as 

síndromes de Willians e de Marfan também já foram associadas a um aumento na 

ocorrência de calcificações pulpares (KANTAPUTRA et al., 2002;  BAUSS et al., 

2008; NAYAK et al., 2010; WONG et al., 2015). 

Yang et al. (2010) demonstraram em seu estudo a possibilidade de 

participação  das nanopartículas calcificadas na formação da calcificação da polpa 

dentária. O estudo mostrou a presença das nanopartículas localizadas no citoplasma 

que poderiam invadir a polpa dental humana por meio de uma endocitose mediada 

por receptores. 

A formação das calcificações pulpares pode ocorrer ao longo da vida. A 

literatura apresenta taxas de prevalência que variam entre 9,9 a 85% dos pacientes 

e em 4 a 90% dos dentes avaliados (MOSS-SALENTIJN; HENDRICKS-KLYVERT, 

1988; HORSLEY et al., 2009). Esta discrepância de valores ocorre devido a vários 

fatores, entre eles o método de estudo (diferentes tipos de radiografias, tomografia e 

técnicas histológicas) e a composição das amostras (tipo do dente, a idade e a etnia 

da população). Calcificações pulpares inferiores a 200 μm não podem ser 

detectadas nas radiografias convencionais, somente com o auxílio de outros 

recursos, tais como a tomografia cone bean (DA SILVA et al., 2017) e 

histopatológico (HILLMANN; GEURTSEN, 1997). 

Estudos radiográficos sobre a prevalência de calcificações pulpares já foram 

realizados em diversos países. Na população iraquiana, (BAGHDADY; GHOSE, 

1988) observaram a presença de calcificações pulpares em 19% dos dentes 

examinados por meio da radiografia periapical. Na Jordânia foram identificadas 

calcificações pulpares em 51% dos indivíduos e de um total de 4.573 dentes 

analisados, 22% apresentavam imagens sugestivas de calcificações pulpares (AL-

HADI HAMASHA; DARWAZEH, 1998). Na população australiana, foram observadas 

calcificações pulpares em 46% dos pacientes e em 10% dos dentes examinados 
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(RANJITKAR; TAYLOR; TOWNSEND, 2002).  Na Malásia, encontraram uma 

prevalência de calcificações pulpares em 45% da população e em 15,7% dos dentes 

avaliados (KANNAN et al., 2015). Recentemente, foi publicado um estudo o qual 

avaliou a prevalência de calcificações pulpares em iraquianos adultos. Os resultados 

mostraram que 9,6% de todos os dentes permanentes examinados e 31,5% dos 

pacientes tinham nódulos pulpares (KUZEKANANI et al., 2018).  

Conforme exposto anteriormente, diversos estudos sobre a prevalência e os 

fatores relacionados à formação das calcificações pulpares já foram realizados. No 

entanto, os resultados ainda são insuficientes para determinar uma etiologia exata. 

O conhecimento da estrutura cristalográfica e da composição físico-química das 

calcificações pulpares pode contribuir para uma melhor compreensão da sua 

formação e da sua fisiopatologia. Le May e Kaqueler (1991) utilizaram a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) para avaliar a morfologia das calcificações pulpares. 

Este estudo demonstrou que a maioria das calcificações pulpares varia 

consideravelmente em tamanho e forma. O formato redondo ou ovalado foi o mais 

comum. No entanto, outras formas de calcificações pulpares também foram 

identificadas, tais como irregulares ou similares à anatomia interna da câmara 

pulpar. O aspecto da superfície das calcificações pulpares era variável e 

frequentemente exibia grandes áreas de reabsorção. Além disso, três características 

foram identificadas na superfície: 1) massa mineralizada compacta e homogênea, 2) 

arquitetura concêntrica em torno de um núcleo central inicial e 3) orientação linear 

ao longo do eixo da polpa mostrando fibras mineralizadas e vasos. Estes achados 

sugerem que a presença ou ausência dos túbulos dentinários não deve ser o único 

fator para a classificação de calcificações “verdadeiras”, pois estas estruturas 

também podem ser observadas em calcificações pulpares “falsas”. Vários estágios 

de mineralização foram vistos, em particular, uma deposição de cristais em forma de 

agulha fina em uma matriz colágena e a fusão de vários pequenos nódulos à massa 

mineralizada. 

No ano de 1993, Le May e Kaqueler utilizaram a microanálise de ondas de 

elétrons para investigar a composição mineral das calcificações pulpares humanas. 

Este estudo revelou a presença de dois elementos químicos principais: cálcio e 

fósforo. As concentrações médias desses elementos foram de 32% e 15%, 
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respectivamente. Isto resultou numa relação cálcio/fósforo de 2,19, muito 

semelhante ao da hidroxiapatita pura que é igual a 2,15. Outros elementos também 

foram encontrados, tais como: flúor (0,88%), sódio (0,75%) e magnésio (0,51%). O 

potássio, o cloro, o manganês, o zinco e o ferro também estavam presentes, porém 

em concentrações muito baixas.  

Um estudo realizado por Berès et al. (2016) investigou amostras de dentina 

saudável e cariada em oito dentes extraídos e os comparou com nódulos pulpares 

removidos de acessos endodônticos (seis amostras). Estes autores empregaram as 

seguintes técnicas: microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia 

dispersiva, difração de raios X e fluorescência de raios X. O principal achado deste 

estudo foi a presença de metais pesados nos nódulos pulpares, tais como o zinco e 

o cobre, além da presença da hidroxiapatita como principal fase cristalina no nódulo 

pulpar. 

A literatura é escassa em relação a estudos sobre a estrutura físico-química 

dos nódulos pulpares e ainda há muita controvérsia em relação à classificação e a 

morfologia dessas estruturas. As técnicas anteriormente realizadas possuem certas 

limitações na identificação dos elementos químicos principalmente devido ao 

tamanho reduzido dos nódulos pulpares. Desta forma, técnicas mais recentes, com 

maior precisão e que não necessitem de grandes quantidades de amostra para a 

realização das análises iriam fornecer resultados importantes sobre a composição 

real dos nódulos pulpares. A espectroscopia de emissão atômica induzida por 

plasma de Argônio (ICP-AES) é uma técnica versátil para análises elementares que 

também pode ser utilizada em materiais biológicos. Ela é bastante utilizada nas 

áreas de química e física e nos últimos anos começou a ser aplicada na odontologia 

principalmente na avaliação do esmalte dentário e dentina com enfoque na 

exposição ambiental e na nutrição alimentar (BROW et al., 2004; WEBB et al., 2005; 

ASADUZZAMAN et al., 2017). O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise 

completa de sua morfologia, cristalinidade e composição, utilizando dentes humanos 

e comparando com a dentina dos mesmos indivíduos para aprofundar o 

entendimento sobre a fisiopatologia dos nódulos pulpares. 
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2.  

 
2.1. Objetivo geral 
Realizar uma caracterização morfológica, estrutural e da composição química de 

nódulos pulpares em dentes humanos e compará-los com a própria dentina. 

 
2.2. Objetivos específicos 
a) Determinar o grau de cristalinidade dos nódulos pulpares; 

b) Analisar o conteúdo mineral dos nódulos pulpares; 

c) Identificar e quantificar os elementos químicos dos nódulos pulpares; 

d) Analisar a ultraestrutura dos nódulos pulpares em dentes humanos. 
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3.2 RESUMO 

Introdução: Os nódulos pulpares são estruturas mineralizadas que se formam no 

interior da polpa de dentes em diversas situações clínicas, mas sua origem ainda 

não é completamente compreendida. O objetivo desse estudo foi realizar uma 

caracterização estrutural e cristalográfica de nódulos pulpares em dentes humanos e 

comparar com a própria dentina. Métodos: Nódulos pulpares de treze dentes 

permanentes extraídos (incluindo dentes inclusos e irrompidos) foram avaliados pela 

microscopia eletrônica de varredura com elétrons secundários (MEV-ES) e elétrons 

retroespalhados (MEV-BSE), espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX), 

espectroscopia de micro-RAMAN (EMR), micro difração de raios X (mDRX) e 

espectroscopia de emissão atômica induzida por plasma de Argônio  (ICP-AES). 

Resultados: Os nódulos pulpares apresentaram uma grande heterogeneidade em 

relação a sua morfologia e superfície. A mDRX e a EMR revelaram que a dentina e 

nódulo pulpar eram muito semelhantes em relação a composição e que a fase 

cristalina predominante de ambas correspondia a hidroxiapatita. Os resultados da 

EDX mostraram que a dentina e o interior do nódulo apresentaram uma estrutura 

química semelhante e eram constituídos principalmente pelos seguintes elementos 

químicos: O, Ca, C e P. Maiores concentrações de C, N, S, Cl, Al, K, Zn, Cu e Pb 

foram encontrados na superfície externa do nódulo devido a sua proximidade com a 

matéria orgânica do tecido pulpar. A ICP-AES mostrou que a quantidade de Cu, Fe e 

Zn foram significativamente maiores no nódulo pulpar em relação à dentina. Além 

disso, não houve diferença significativa na estrutura elementar de um nódulo pulpar 

de um dente incluso com um não incluso. Conclusões: A estrutura físico-química e 

cristalina dos nódulos pulpares é muito semelhante à dentina, apresentando apenas 

diferenças morfológicas entre eles.  

SIGNIFICÂNCIA 

A presença dos nódulos pulpares representa um grande desafio para o 

endodontista. Nódulos pulpares grandes e de difícil remoção podem tornar o 

tratamento endodôntico mais complexo. A origem exata dessas estruturas 

mineralizadas ainda permanece desconhecida. Portanto, uma análise físico-química 

e cristalográfica dos nódulos pulpares e da dentina do mesmo dente pode melhorar 

a compreensão da formação e da fisiopatologia dessas mineralizações. 
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3.3   

As calcificações em polpa dental humana são caracterizadas como massas 

de tecidos mineralizados presentes no interior do tecido pulpar, as quais podem se 

apresentar de forma difusa ou como nódulos pulpares (1). As calcificações difusas 

são representadas como massas desorganizadas com pequenos depósitos 

calcificados na região apical da raiz. Em contrapartida, os nódulos pulpares são 

corpos calcificados com uma matriz orgânica que podem existir livremente, aderidos 

ou embutidos no tecido pulpar (2-4). Do ponto de vista histológico, também podem 

ser classificados como: a) verdadeiros - compostos por dentina e revestidos por 

odontoblastos ou b) falsos - formados quando o tecido pulpar degenerado se torna 

mineralizado (4,5).  As calcificações pulpares podem se desenvolver em dentes 

hígidos, restaurados, inclusos, permanentes ou decíduos e em indivíduos de 

qualquer idade (3, 4, 6-8).  

A prevalência dos nódulos pulpares é muito variável na literatura (entre 9,9 a 

85% dos pacientes e em 4 a 90% dos dentes avaliados) (3, 9-11). Os fatores 

etiológicos envolvidos na formação das calcificações pulpares ainda não são 

totalmente compreendidos.  Estudos mostram que a formação pode decorrer de 

fatores locais, sistêmicos ou alterações genéticas (3). Os fatores locais conhecidos 

incluem: oclusão traumática, lesão de cárie, intervenções restauradoras, tratamento 

ortodôntico, doença periodontal e o envelhecimento (11-15). Além disso, várias 

doenças e condições sistêmicas têm demonstrado relação com uma alta prevalência 

dessas estruturas mineralizadas na polpa, tais como: doença renal e cardíaca, 

displasia dentinária, dentinogênese imperfeita, síndrome de Marfan e síndrome de 

Williams (4, 16-20). 

A microscopia eletrônica de varredura demonstrou que a morfologia dos 

nódulos pulpares é variável em tamanho e forma, em sua maioria tendo formato 

redondo ou oval, mas podendo ser irregulares (21). A detecção das calcificações 

pulpares em radiografias intrabucais só é possível quando elas são maiores do que 

200 µm de diâmetro. Portanto, as calcificações muito pequenas somente podem ser 

visualizadas por meio de outras técnicas, tal como a tomografia computadorizada 

cone-beam (22). Os nódulos pulpares são constituídos por dois elementos químicos 

principais (Ca e P) e a relação Ca/P dos nódulos pulpares é muito similar a da 
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hidroxiapatita pura. Além disso, outros elementos foram identificados, tais como F, 

Na, Mg, K, Cl, Mg, Zn e o Fe (23). Os nódulos pulpares possuem uma estrutura 

morfológica heterogênea e podem apresentar elementos químicos pesados no 

tecido mineralizado. Além disso, uma maior concentração de Zn e o Cu foram 

observados nos nódulos pulpares em relação à dentina sadia (24).  

Existem poucos estudos na literatura sobre análises físico-químicas dos 

nódulos pulpares e as técnicas são limitadas pelo pequeno tamanho dessas 

estruturas. Técnicas mais novas como a espectroscopia de emissão atômica 

induzida por plasma de Argônio (ICP-AES) podem fornecer uma análise mais 

refinada sobre essas mineralizações. Para aprofundar o entendimento sobre a 

fisiopatologia dos nódulos pulpares, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise 

completa de sua morfologia, cristalinidade e composição, utilizando dentes humanos 

e comparando com a dentina dos mesmos indivíduos. Diversas técnicas 

laboratoriais foram utilizadas, em especial a ICP-AES que é o recurso analítico mais 

sensível na identificação dos elementos químicos e que até a presente data, não 

apresenta registro na literatura de sua utilização na análise dos nódulos pulpares. 
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3.4 MATERIAIS E  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Parecer no. 

1.996.940. 

3.4.1 Obtenção das amostras  

Dentes permanentes com indicação de exodontia foram obtidos de pacientes 

do Curso de Odontologia da UFPR. Todos os pacientes selecionados concordaram 

com a doação dos dentes e assinaram um termo de doação padrão do Banco de 

Dentes Humanos e Biorrepositório da UFPR. Após a exodontia, os dentes foram 

lavados em água corrente e foram esterilizados por meio de autoclave padrão. As 

seguintes informações foram obtidas do prontuário clínico do doador: identificação, 

condição clínica do dente na boca e o motivo da exodontia. 

Treze dentes permanentes de dez pacientes foram usados neste estudo. 

Foram incluídos no trabalho dentes inclusos e irrompidos apresentando nódulo 

pulpar evidenciado por radiografia periapical. Os critérios de exclusão foram dentes 

com coroas protéticas, braquetes, restaurações metálicas, presença de lesões de 

cárie ou restaurações extensas que estivessem próximas à polpa. 

3.4.2 Preparação das amostras 

As coroas dos dentes foram seccionadas sob uma irrigação constante com disco 

diamantado 7011 (KG Sorensen, São Paulo, Brasil) a fim de expor o nódulo pulpar e 

a dentina saudável adjacente a ele. Treze nódulos pulpares e treze fragmentos de 

dentina saudável foram analisados. 

3.4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

Para uma análise detalhada da microestrutura e da morfologia, todas as 

amostras foram avaliadas utilizado um microscópio Tescan Vega3 LMU (Tescan, 

Brno, Czech Republic), com um potencial de 15 kV e corrente de 75 µA. 

Primeiramente foram realizadas imagens de elétrons retroespalhados (BSE) com 

magnificação de até 100 vezes.  O software CT Analyser (Skyscan, Bruker, Bélgica) 

identificou diferentes contrastes de tonalidades de cinza entre a dentina e o nódulo 

pulpar. Para a aquisição das imagens por elétrons secundários (SE) foi realizada a 
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metalização das amostras com ouro, por meio da técnica de spütering, com posterior 

obtenção de diversas micrografias com uma magnificação de até 5.000 vezes.   

3.4.4 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDX) 

Com o objetivo de analisar a constituição elementar das amostras, foi 

utilizado o espectrômetro de energia dispersiva de raios X (EDX, Oxford Instruments, 

Abingdon, Inglaterra) acoplado ao MEV com um potencial de 10 kV. A análise dos 

dados obtidos foi realizada por meio do programa AZtec 3.1 (Oxford Instruments, 

Abingdon, Inglaterra). Os locais escolhidos para a realização do EDX foram: dois 

pontos na superfície do nódulo pulpar (SN), dois pontos no interior do nódulo pulpar 

(IN) e dois pontos na dentina adjacente (DE) selecionados de forma aleatória (sem 

medição). Os seguintes elementos químicos tiveram sua quantidade relativa 

mensurada de acordo com seu número atômico: O, Ca, C, P, N, Mg, Na, S, Cl, Al, K, 

Si, Zn. Análises estatísticas foram realizadas para comparar a quantidade de cada 

elemento químico nas três diferentes regiões (SN, IN, DE). 

3.4.5 Espectroscopia micro Raman (EMR) 

Espectros de micro-Raman (EMR) das regiões dos nódulos pulpares e da 

dentina foram obtidos utilizando um microscópio Raman Confocal (WITec alpha 

300R; Ulm, Alemanha), com linha de emissão de 532 nm CW de um laser de Nd-

YAG e potência de 30 mW.  Além das análises dos espectros para a identificação 

química foi realizado um refinamento através das medidas de largura a meia altura 

FWHM (Full Width of Hall Maximum) do modo normal de vibração da hidroxiapatita 

para identificar a cristalinidade das amostras e suas estruturas vibracionais. 

3.4.6 Micro Difração de raios X (mDRX) 

A identificação das fases cristalinas das amostras foi realizada por meio de 

um difratômetro de raios X Bruker (D8 Advance, Bélgica) com spot size menor que 

500 μm, potencial de 40 keV e corrente de 40 mA (na configuração θx2θ). As 

amostras de dentina e de nódulo pulpar foram fixadas no suporte do aparelho por 

meio de cera do tipo utilidade (Lysanda; São Paulo, Brasil). Posteriormente, um 

refinamento dos difratogramas possibilitou identificar: 1) tamanho médio de cristalito 

das amostras, 2) tensões mecânicas, 3) parâmetros de rede cristalina baseada no 

cristal de hidroxiapatita e 4) verificação de possíveis direções preferenciais de 
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crescimento dos cristais. As análises foram baseadas nos cálculos da célula unitária 

para a estrutura hexagonal e utilização da equação de Scherrer. 

3.4.7 Espectroscopia de emissão atômica induzida por plasma de Argônio 
(ICP-AES) 

A técnica de ICP-AES foi utilizada para análise constitucional das amostras 

complementando as técnicas anteriores. Seis amostras de nódulos pulpares e as 

respectivas dentinas adjacentes foram empregadas (três de dentes inclusos e três 

de dentes com doença periodontal). Para a realização dessa técnica o material 

precisa estar dissolvido (fase líquida), portanto as etapas da preparação das 

amostras foram: i) limpeza com água MiliPore e HNO3  a 10% por 5 minutos, ii) 

pesagem das amostras secas uma com balança eletrônica (Mettler Toledo, Brasil), 

iii) imersão em HNO3 a 10% durante 20 horas, iv) agitação ultrassônica da solução 

de ácido com a amostra por 10 minutos. O equipamento utilizado foi um 

Espectrômetro de Plasma Thermo Scientific (ICAP 6500, Massachusetts, EUA). A 

calibração do instrumento foi realizada empregando soluções multi-elementares e os 

seguintes elementos foram selecionados para análise estatística: Cu, Zn, Pb, Al, K, 

Ca, P e Fe. Primeiramente comparou-se a composição química dos dois grupos 

(dentina versus nódulo) e depois eles foram comparados com a situação clínica que 

estavam em boca (inclusos versus irrompidos). 

3.4.8 Análises Estatísticas 

Os resultados do EDX e do ICP-AES foram avaliados estatisticamente por 

meio do software IBM SPSS Statistics 2.0 (IBM, Armonk, EUA) com um valor de α ≤ 

0,05. Para o EDX, utilizou-se o teste ANOVA one way e os testes de comparação 

múltipla de Tukey HSD (para variâncias homogêneas) e de Games-Howell (para 

variâncias heterogêneas) foram realizados. Para o ICP-AES o teste de Mann-

Whitney foi utilizado para a comparação da dentina e nódulo e os testes de Kruskal-

Wallis e de Dunn para a comparação dos grupos de dentina e nódulo em dentes 

inclusos e irrompidos. Os valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. Para as variáveis que apresentaram diferença estatisticamente 

significante foi calculado o poder do teste e este apresentou valores maiores que 

85% para todas as amostras. 
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3.5 RESULTADOS 

 Os pacientes selecionados para a pesquisa tinham idades entre 21 e 65 anos 

(média: 48 anos), sendo 5 mulheres e 5 homens. O motivo da exodontia dos 13 

dentes selecionados para a pesquisa foi: inclusão dentária (3), doença periodontal 

avançada (7), indicação protética (2) e fratura corono-radicular (1). As características 

das amostras estão presentes na Tabela 1. 

Todas as amostras (13 dentinas e 13 nódulos pulpares) foram submetidas à 

avaliação de sua microestrutura superficial com diferentes magnificações por meio 

da MEV. Micrografias por elétrons retroespalhados (BSE) são visualizadas na Figura 

1, para uma secção de corte onde é possível observar a parede de dentina (DE), a 

superfície do nódulo pulpar (SN) e o interior do nódulo pulpar (IN), que corresponde 

à parte cortada do nódulo. O estudo mostrou que os nódulos pulpares apresentaram 

diversos formatos, podendo ser redondos, ovais, irregulares ou similares à anatomia 

interna da câmara pulpar (Figura 1 A-F). As relações com a dentina adjacente 

também foram facilmente observadas, mostrando que os nódulos pulpares 

estudados eram na sua maioria do tipo livre e alguns do tipo aderido no tecido 

pulpar. 

  A heterogeneidade da composição das amostras foi observada por 

diferenciação de tons de cinza. Áreas mais claras indicaram minerais mais densos 

do que áreas escuras. Histogramas de avaliação da similaridade de tonalidade de 

cinza entre dentina e nódulo pulpar foram obtidos por uso do software CT Analyser. 

As Figuras 1- E, G ilustram um histograma de corte transversal de um dente, 

exibindo uma grande similaridade entre a DE e a IN (em aproximadamente 150 na 

escala de tons de cinza). Por outro lado, a SN apresentou valores muito inferiores 

comparados às outras duas regiões. 

Micrografias de morfologia da superfície dos nódulos pulpares obtidas por 

elétrons secundários (ES) podem ser observadas na Figura 2. As superfícies 

nodulares exibiam arranjos que variaram de rugosos ou lisos, com picos cristalinos, 

presença de túbulos dentinários e fibras colágenas. Em um mesmo paciente foi 

possível encontrar diferentes aspectos morfológicos envolvendo os nódulos (Figura 

4-A e B- amostra 7 e figura 4-C e D- amostra 8). 
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As análises por EDX revelaram a presença de diferentes elementos químicos 

nas amostras. A figura 3 apresenta as médias de concentração dos elementos 

evidenciados em todas as amostras nas três regiões avaliadas: DE, IN e na SN. 

Nota-se uma semelhança de composição química entre o IN e a DE. Testes de 

comparações múltiplas foram realizados entre os grupos e mostraram diferenças 

estatisticamente significativas para a maioria dos elementos químicos quando se 

comparou a SN com a DE e o IN. A porcentagem de Mg foi similar entre o IN com a 

SN.  Outros elementos químicos (tais como S, Cl, Al, K e Zn) estiveram presentes 

em concentrações muito baixas e em somente algumas amostras, com uma maior 

prevalência na SN. Apesar das médias da porcentagem de Ca e P entre os três 

grupos serem muito diferentes, a relação Ca/P se manteve praticamente constante, 

sem diferença estatística entre eles (Ca/P DE = 1,93; Ca/P IN = 2,07; Ca/P SN = 

2,09). 

A constituição elementar do nódulo pulpar também foi avaliada por meio do 

método ICP-AES. A distribuição dos valores absolutos dos elementos químicos 

divididos em duas regiões (nódulo pulpar e dentina), independente da condição do 

dente em boca, é apresentada na Tabela 2. Os valores de Ca e P foram excluídos, 

pois estes extrapolaram o limite de avaliação do equipamento por serem os 

constituintes básicos do tecido dentário. Pode-se observar que a quantidade de Cu, 

Fe e o Zn foram significativamente maiores no nódulo pulpar do que na dentina. Em 

seguida, com o objetivo de observar possíveis diferenças entre constituição 

elementar de dentes inclusos e não inclusos, as amostras foram divididas em quatro 

grupos e novos testes de comparações não paramétricas foram realizados (Tabela 

3). Os resultados demonstraram que não existe diferença significativa de 

composição química ao compararmos o nódulo pulpar de dente incluso com um 

nódulo pulpar de dente irrompido.  

A figura 4-A, B apresenta os difratogramas gerados para as amostras obtidas 

por micro-difração de raios X e micro-Raman. Ambas as técnicas evidenciaram que 

apesar das diferentes morfologias, a fase cristalina predominante para todas as 

amostras de dentina e de nódulo pulpar correspondia a hidroxiapatita. Duas 

amostras da mDRX (3n e 10n) não apresentaram sinal da hidroxiapatita, pois 

tiveram interferência com a cera utilizada na fixação das amostras no suporte. 

Demais picos apresentados nos difratogramas estão relacionados a materiais 
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envolvidos no procedimento experimental (como o ouro utilizado na metalização 

para o MEV) ou de matérias orgânicas presentes. 

Um refinamento dos picos de difração foi realizado por meio do método de 

Rietveld usando a equação de Scherrer (25) e a Tabela 4 apresenta esses 

resultados.  Nas análises dos parâmetros de rede cristalina A e C, isto é, o arranjo 

tridimensional de uma célula hexagonal de hidroxiapatita foi evidenciado que a 

estrutura da apatita do nódulo pulpar é muito semelhante a da dentina. As tensões 

mecânicas das duas também são iguais, ou seja, ambas são formadas sem 

qualquer variação ou pressão interna. Com base no tamanho de cristalito médio, 

percebeu-se um suave aumento do valor do cristalito da dentina em relação ao 

nódulo. Dessa forma, os cristalitos do nódulo são um pouco menores, 

caracterizando uma menor cristalinidade. Isto pode ocorrer pela presença de uma 

grande quantidade de material orgânico junto ao nódulo.  Por meio da observação 

da intensidade relativa nos difratogramas, não foi observada uma orientação de 

crescimento preferencial dos cristais de hidroxiapatita da dentina e do nódulo. A 

largura à meia altura (FWHM) do pico Raman é uma medida utilizada para o 

refinamento e é inversamente proporcional a cristalinidade da amostra (quanto maior 

a largura de linha, menor é a cristalinidade). Para analisar a largura de linha foi 

utilizado o pico 962 cm-1 correspondente a vibração do PO4, e os resultados do 

FWHM demonstraram que a cristalinidade das amostras são semelhantes. Com 

base nos parâmetros adquiridos e o software Vesta (Visualization for Electronic and 

Structural Analysis, Japão) foi possível realizar uma representação da estrutura 

cristalina da hidroxiapatita dentária para o caso de uma célula unitária (menor 

porção do cristal) e para 10 células unitárias justapostas (Figura 5). 
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3.6 DISCUSSÃO 

Apesar dos avanços no conhecimento acerca da estrutura e composição dos 

nódulos pulpares, ainda há muita discussão a respeito da sua origem e 

fisiopatologia. Estudos anteriores que também avaliaram a estrutura físico-química 

dessas mineralizações utilizaram dentina de outros dentes para comparação (21, 23, 

24). A presente pesquisa apresentou uma variedade amostral garantida pela escolha 

aleatória de dentes com nódulos pulpares em diferentes situações clínicas e de 

pessoas com sexo e idade distintas. Além disso, os nódulos foram comparados às 

dentinas dos respectivos dentes extraídos, evitando assim possíveis vieses como: 

características dos pacientes, possíveis doenças, hábitos, dieta e exposição à 

poluição.  A escolha do número amostral foi baseada no resultado do poder de teste 

e em estudos anteriores (23, 24, 26).  

Do ponto de visto morfológico, os resultados demonstraram que os nódulos 

pulpares apresentaram uma heterogeneidade em relação a sua forma e ao aspecto 

da sua superfície, independente da condição clínica quando estavam em boca. 

Padrões distintos foram encontrados em dentes de um mesmo indivíduo. Os nódulos 

pulpares exibiram superfícies rugosas ou lisas, com aspecto cristalino, com áreas 

similares aos túbulos dentinários e, ainda, com a formação de estruturas 

semelhantes a feixes de fibras colágenas. Estes resultados morfológicos corroboram 

aos achados prévios de outros autores (21,24). 

Todas as análises de EMR e de mDRX confirmaram que a fase cristalina 

predominante das amostras correspondia a hidroxiapatita e que a dentina e nódulo 

pulpar são muito semelhantes em relação a sua composição cristalográfica. 

Resultados semelhantes já foram relatados em estudos anteriores (24, 26, 27), 

porém com o refinamento dos difratogramas proporcionou um melhor entendimento 

das características cristalinas das amostras e resultados quantitativos mais sólidos. 

Com a EMR notou-se uma maior presença de matéria orgânica e água no nódulo 

pulpar do que na dentina. Isto ocorre principalmente pela formação de carbonato na 

estrutura interna do dente. Estes resultados também foram obtidos pela análise de 

EDX, a qual mostrou a forte presença de carbono principalmente na superfície dos 

nódulos também observado no gráfico de tons de cinza proveniente da micrografia 

BSE. Todos os difratogramas mostraram que apenas hidroxiapatitas de boa 
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cristalinidade estavam presentes nos nódulos pulpares, diferentemente de outras 

mineralizações ectópicas as quais podem possuir outras fases minerais (28) e 

apatitas com cristalinidades alteradas (29). Complementarmente, o presente estudo 

mostrou que não foram observadas tensões mecânicas significativas nos nódulos 

pulpares e na dentina. Esse resultado corrobora aos achados do estudo de Egan et 

al. (30) que também realizaram a difração de raios X e observaram que a dentina 

não apresentou tensões mecânicas. 

Técnicas de análises e de identificação de elementos químicos nos nódulos 

pulpares já foram descritas na literatura (23, 24, 26). Entretanto, a EDX e a 

fluorescência de raios X utilizadas nesses estudos possuem certas limitações 

principalmente devido ao tamanho reduzido dos nódulos pulpares. Já a ICP-AES é 

um recurso analítico mais sensível na identificação dos elementos químicos e que 

não necessita de uma grande quantidade de amostra para a realização das análises. 

Devido a essas características e por ser uma técnica inédita na investigação de 

nódulos pulpares, a ICP-AES foi escolhida para confirmar os resultados de EDX e 

investigar a presença de outros elementos químicos encontrados em estudos 

prévios como o Cu e o Pb. Os resultados da EDX e da ICP-AES demonstraram a 

presença de elementos químicos considerados majoritários no organismo (O, C, N, 

Ca, P e Na). Além da presença de elementos traços, isto é, elementos em 

quantidades muito pequenas, mas que são essenciais para a vida humana (Cu, Fe, 

Zn, S e Mg) e outros considerados não essenciais / tóxicos (Al e Pb) (31, 32). A ICP-

AES revelou maiores quantidades de diferentes elementos químicos, principalmente 

o Cu, Zn e Fe no nódulo pulpar em comparação com a dentina. Porém deve-se 

ressaltar que essa técnica avaliou o nódulo por completo, incluindo a superfície 

externa mais orgânica. Por outro lado, a EDX e a avaliação dos gráficos de tons de 

cinza proveniente da micrografia BSE mostraram que a dentina e o interior do 

nódulo são iguais em relação a sua estrutura físico-química e que maiores 

concentrações de C, N, S, Cl, Al, K e Zn estão na superfície externa do nódulo. Isto 

ocorre pelo íntimo contato com a superfície orgânica e vasos sanguíneos do tecido 

pulpar, facilitando a adesão desses elementos químicos que estão presentes pelo 

corpo. Resultados semelhantes da EDX já haviam sido relatados anteriormente (23, 

24), mas até então, não havia sido realizado um estudo diferenciando a estrutura da 

SN e do IN. Um estudo similar (33) foi realizado em cálculos formados dentro de 
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glândulas salivares (sialolitos), o qual revelou que eles são constituídos basicamente 

por Ca e P e por pequenas quantidades de Na, Mg, Cl, Si, Fe e K. Devido ao fato de 

se encontrar diferentes elementos químicos na estrutura dos nódulos pulpares, a 

denominação de “calcificações pulpares” necessita ser revista. Do ponto de vista 

patológico, o termo mineralizações pulpares seria o mais adequado. Essa nova 

denominação é suportada pelo fato dessas estruturas não possuírem 

exclusivamente o elemento cálcio, como sugere o termo calcificação pulpar. 

Alguns casos de nódulos pulpares poderiam ser considerados como 

calcificações distróficas. Este tipo de calcificação consiste na deposição de sais de 

cálcio em locais normalmente não calcificados, tais como: substratos celulares 

(viáveis ou necróticos) e extracelulares (tecido conjuntivo ou secreções). Restos 

necróticos são particularmente suscetíveis à deposição de cálcio, o que acontece, 

sobretudo em tecidos que sofreram necrose por coagulação (34). Este fato explicaria 

a presença dos nódulos pulpares nos dentes com lesão de cárie, restaurados ou 

com desgaste severo. Por outro lado, o presente estudo mostrou casos dessas 

mineralizações em dentes inclusos, isto é, dentes que nunca receberam estímulo ou 

entraram em contato com o ambiente bucal. Nestas situações uma hipótese mais 

adequada seria que os nódulos pulpares são formados devido à ação local dos 

próprios odontoblastos provenientes das células-tronco independente de estímulos 

externos. Nosso estudo demonstrou a presença de estruturas tubulares semelhantes 

à dentina suportando a hipótese acima. Outro fato importante encontrado no estudo 

foi que nódulos de dentes inclusos e de dentes irrompidos apresentam a mesma 

composição química e cristalográfica. Com esse resultado é seguro afirmar que 

independentemente dos possíveis fatores causais, os nódulos compartilham o 

mesmo processo de origem fisiopatológico.  

Diante de todas as análises pode-se concluir que a morfologia e superfície 

dos nódulos pulpares são heterogêneas e que estrutura físico-química e cristalina do 

interior dos nódulos pulpares é muito semelhante à dentina. Maiores quantidades de 

elementos traços foram observados na superfície exterior do nódulo devido á 

proximidade com a parte orgânica do tecido pulpar.  
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3.8 TABELAS 

TABELA 1. Características dos dentes estudados 

Amostra Dent
e 

Sexo Idade Incluso / 
Irrompido 

Doença 
Periodontal 

Restaurad
o 

Cárie 

1 46 F 54 Irrompido Sim Não Não 

2 42 F 54 Irrompido Sim Não Não 

3 34 F 54 Irrompido Sim Não Não 

4 33 M 60 Irrompido Sim Não Não 

5 37 M 57 Irrompido Sim Não Não 

6 27 M 58 Irrompido Sim Não Não 

7 18 M 34 Incluso Não Não Não 

8 28 M 34 Incluso Não Não Não 

9 17 M 44 Irrompido Não Sim Sim 

10 18 F 25 Irrompido Não Não Não 

11 16 F 65 Irrompido Sim Não Sim 

12 48 F 63 Irrompido Não Sim Não 

13 38 F 21 Incluso Não Não Não 
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TABELA 2.  Avaliação dos valores absolutos (mg/Kg) dos elementos químicos no nódulo 
pulpar e dentina. 

Elementos Nódulo Pulpar Dentina 
valor de 

P 
Mediana Média DP Mediana Média DP 

Alumínio 4,49 6,45 5,88 2,73 2,97 0,6 0,078 
Cobre 15,78 16,44 9,59 6,22 6,12 1,44 0,025* 
Ferro  24,81 27,74 22,6 2,55 3,25 2,24 0,011* 
Potássio 191,87 210,09 68,3 127,69 171,79 94,26 0,149 
Chumbo 1,21 11,91 18,7 0,61 1,33 1,95 0,521 

Zinco 373,64 406,95 58,5 97,65 93,97 49,65 0,003* 
 

Teste de Mann-Whitney  

p<0,05= diferença estatisticamente significante 

 

 

 

TABELA 3. Avaliação da mediana dos valores absolutos (mg/Kg) dos elementos químicos 
nos quatro grupos. 

Elementos 

Nódulo de 
dente não 

incluso 

Nódulo de 
dente incluso 

Dentina de dente 
não incluso 

Dentina de 
dente incluso 

Alumínio 4,32* 4,65* 2,66* 2,80* 

Cobre 16,67* 14,89* 4,76* 6,94* 

Ferro 46,51* 12,84* 2,55* 1,75* 

Potássio 221,90* 157,85* 125,91* 128,00* 

Chumbo 23,00* 0,68* 0,69* 0,54* 

Zinco 374,67A 366,57AB 102,83B   92,48 B 

 
Avaliação dos valores de mediana por meio do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 
* indica ausência de diferenças estatisticamente significantes entre os quatro grupos. 
Na avaliação do Zn, realizado teste de comparações múltiplas de Dunn – valores seguidos 
por letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05).  
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TABELA 4. Análise microestrutural da dentina e do nódulo pulpar. 

 a (Å) c (Å) σrel d (nm) ν1PO4
-médio 

(cm-1) 
FWHM médio 

(cm-1) 

Dentina 9,45 ± 
0,05 6,88 ± 0,05 <10-4 16,00 ± 2,00 962,5 ± 1,0 19,00 ± 1,0 

Nódulo 9,44 ± 
0,05 6,88 ± 0,05 <10-4 13,00 ± 2,00 962,5 ± 1,0 19,00 ± 1,0 

 

“a” e “c”= parâmetro de rede cristalina, σ= tensão mecânica, d= tamanho do cristalito, 

ν1PO4= vibração do fosfato de cálcio, FWHM= largura a meia altura. 
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3.9 FIGURAS 

FIGURA 1. Micrografias por MEV-BSE. (Magnificação de 30x =A, C, E; magnificação de 
120x= B, D, F) A, B= formato redondo ou oval, C, D= formato irregular, E, F= similares à 
anatomia interna da câmara pulpar, G= histograma de similaridade de tons de cinza 
correspondente à imagem E.  

SN= Superfície do Nódulo; IN= Interior do Nódulo; DE= Dentina. 
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FIGURA 2. Micrografias das superfícies por MEV- ES. (Magnificação de 2.000 x= A, C, E, G; 
magnificação de 5.000 x= B, D, F, H). A, B= formações cristalinas sem direção definida, 
C,D= superfícies mais compactas e lisas mostrando a presença de túbulos dentinários, E,F= 
superfícies rugosas e irregulares, com a presença de lacunas e reabsorções, G= superfície 
completamente envolta por fibras colágenas mineralizadas, H= superfície irregular com a 
presença de estruturas semelhantes a túbulos dentinários envoltas por fibras colágenas. 
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FIGURA 3. Média e desvio padrão da porcentagem de cada elemento químico encontrado 
nos três grupos: dentina (DE), interior do nódulo (IN) e superfície do nódulo (SN) com o 
EDX. Testes de comparações múltiplas foram realizados entre os três grupos (Tukey HSD 
para variâncias homogêneas e Games-Howell para heterogêneas).  

O símbolo (*) foi utilizado quando p<0,05= diferença estatisticamente significante. 
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FIGURA 4. Difratogramas gerados pela micro-difração de raios X (A) e pelos modos 
vibracionais do Raman (B). Números fazem referência à tabela 1 e o sub-índice d=dentina e 
n=nódulo pulpar. Linhas tracejadas em preto correspondem a picos de famílias de planos da 
hidroxiapatita. Demais picos estão relacionados a materiais envolvidos no procedimento 
experimental e de matérias orgânicas presentes.  

 

A 

B 



43 
 

FIGURA 5. Representação da estrutura cristalina da hidroxiapatita dentária de uma célula 
unitária e para 10 células unitárias justapostas.A forma prismática corresponde a um quarto 
do tamanho do cristal hexagonal, o qual faz referência a estrutura da hidroxiapatita 
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4  

 

Baseado nos resultados do presente estudo pode-se concluir que: 

� A morfologia e a superfície do nódulo pulpar são heterogêneas, não existindo 

um padrão comum mesmo para dentes de um mesmo indivíduo. 

� A análise microestrutural da cristalinidade da dentina e do nódulo pulpar é 

semelhante sem direção preferencial de crescimento ou tensões mecânicas. 

� A hidroxiapatita é a única fase mineral presente nas amostras. 

� A dentina e o interior do nódulo foram iguais em relação a sua composição 

química e são constituídos principalmente pelos seguintes elementos: O, Ca, 

C e P.  

� A estrutura química da superfície externa dos nódulos pulpares é diferente da 

dentina demonstrando maiores concentrações de C, N, S, Cl, Al, K, Zn ,Cu e 

Pb. O contato dessa superfície com a matéria orgânica e os constituintes da 

polpa alteram a sua composição.  

� O nódulo pulpar tem concentrações maiores de Cu, Fe e o Zn do que a 

dentina na análise por ICP-AES. 

� Os nódulos pulpares de dentes inclusos ou irrompidos apresentam a mesma 

estrutura e composição química, sugerindo a mesma origem fisiopatológica.  
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Guidelines for Publishing Papers in the JOE 
Writing an effective article is a challenging assignment. The following guidelines are 
provided to assist authors in submitting manuscripts. 

The JOE publishes original and reviews articles related to the scientific and applied 
aspects of endodontics. Moreover, the JOE has a diverse readership that includes 
full-time clinicians, full-time academicians, residents, students, and scientists. 
Effective communication with this diverse readership requires careful attention to 
writing style. 

General Points on Composition 

1. Authors are strongly encouraged to analyze their final draft with both software 
(e.g., spelling and grammar programs) and colleagues who have expertise in 
English grammar. References listed at the end of this section provide a more 
extensive review of rules of English grammar and guidelines for writing a 
scientific article. Always remember that clarity is the most important feature of 
scientific writing. Scientific articles must be clear and precise in their content 
and concise in their delivery since their purpose is to inform the reader. The 
Editor reserves the right to edit all manuscripts or to reject those manuscripts 
that lack clarity or precision, or have unacceptable grammar or syntax. The 
following list represents common errors in manuscripts submitted to the JOE: 

2. The paragraph is the ideal unit of organization. Paragraphs typically start with 
an introductory sentence that is followed by sentences that describe additional 
detail or examples. The last sentence of the paragraph provides conclusions 
and forms a transition to the next paragraph. Common problems include one-
sentence paragraphs, sentences that do not develop the theme of the 
paragraph (see also section “c” below), or sentences with little to no transition 
within a paragraph. 

3. Keep to the point. The subject of the sentence should support the subject of 
the paragraph. For example, the introduction of authors’ names in a sentence 
changes the subject and lengthens the text. In a paragraph on sodium 
hypochlorite, the sentence, “In 1983, Langeland et al., reported that sodium 
hypochlorite acts as a lubricating factor during instrumentation and helps to 
flush debris from the root canals” can be edited to: “Sodium hypochlorite acts 
as a lubricant during instrumentation and as a vehicle for flushing the 
generated debris (Langeland et al., 1983)." In this example, the paragraph’s 
subject is sodium hypochlorite and sentences should focus on this subject. 

4. Sentences are stronger when written in the active voice, i.e., the subject 
performs the action. Passive sentences are identified by the use of passive 
verbs such as “was,” “were,” “could,” etc. For example: “Dexamethasone was 
found in this study to be a factor that was associated with reduced 
inflammation,” can be edited to: “Our results demonstrated that 
dexamethasone reduced inflammation.” Sentences written in a direct and 
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active voice are generally more powerful and shorter than sentences written in 
the passive voice. 

5. Reduce verbiage. Short sentences are easier to understand. The inclusion of 
unnecessary words is often associated with the use of a passive voice, a lack 
of focus or run-on sentences. This is not to imply that all sentences need be 
short or even the same length. Indeed, variation in sentence structure and 
length often helps to maintain reader interest. However, make all words count. 
A more formal way of stating this point is that the use of subordinate clauses 
adds variety and information when constructing a paragraph. (This section 
was written deliberately with sentences of varying length to illustrate this 
point.) 

6. Use parallel construction to express related ideas. For example, the sentence, 
“Formerly, endodontics was taught by hand instrumentation, while now rotary 
instrumentation is the common method,” can be edited to “Formerly, 
endodontics was taught using hand instrumentation; now it is commonly 
taught using rotary instrumentation.” The use of parallel construction in 
sentences simply means that similar ideas are expressed in similar ways, and 
this helps the reader recognize that the ideas are related. 

7. Keep modifying phrases close to the word that they modify. This is a common 
problem in complex sentences that may confuse the reader. For example, the 
statement, “Accordingly, when conclusions are drawn from the results of this 
study, caution must be used,” can be edited to “Caution must be used when 
conclusions are drawn from the results of this study.” 

8. To summarize these points, effective sentences are clear and precise, and 
often are short, simple and focused on one key point that supports the 
paragraph’s theme. 

9. Authors should be aware that the JOE uses iThenticate, plagiarism detection 
software, to assure originality and integrity of material published in the Journal. 
The use of copied sentences, even when present within quotation marks, is 
highly discouraged. Instead, the information of the original research should be 
expressed by new manuscript author’s own words, and a proper citation given 
at the end of the sentence. Plagiarism will not be tolerated and manuscripts 
will be rejected, or papers withdrawn after publication based on unethical 
actions by the authors. In addition, authors may be sanctioned for future 
publication. 

Organization of Original Research Manuscripts 

Please Note: All abstracts should be organized into sections that start with a one-
word title (in bold), i.e., Introduction, Methods, Results, Conclusions, etc., and should 
not exceed more than 250 words in length. 

1. Title Page: The title should describe the major emphasis of the paper. It 
should be as short as possible without loss of clarity. Remember that the title 
is your advertising billboard—it represents your major opportunity to solicit 
readers to spend the time to read your paper. It is best not to use 
abbreviations in the title since this may lead to imprecise coding by electronic 
citation programs such as PubMed (e.g., use “sodium hypochlorite” rather than 
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NaOCl). The author list must conform to published standards on authorship 
(see authorship criteria in the Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals at icmje.org). The manuscript title, name 
and address (including email) of one author designated as the corresponding 
author. This author will be responsible for editing proofs and order reprints 
when applicable. The contribution of each author should also be highlighted in 
the cover letter. 

2. Abstract: The abstract should concisely describe the purpose of the study, 
the hypothesis, methods, major findings, and conclusions. The abstract should 
describe the new contributions made by this study. The word limitations (250 
words) and the wide distribution of the abstract (e.g., PubMed) make this 
section challenging to write clearly. This section often is written last by many 
authors since they can draw on the rest of the manuscript. Write the abstract 
in past tense since the study has been completed. Three to ten keywords 
should be listed below the abstract. 

3. Introduction: The introduction should briefly review the pertinent literature in 
order to identify the gap in knowledge that the study is intended to address 
and the limitations of previous studies in the area. The purpose of the study, 
the tested hypothesis and its scope should be clearly described. Authors 
should realize that this section of the paper is their primary opportunity to 
establish communication with the diverse readership of the JOE. Readers who 
are not expert in the topic of the manuscript are likely to skip the paper if the 
introduction fails to succinctly summarize the gap in knowledge that the study 
addresses. It is important to note that many successful manuscripts require no 
more than a few paragraphs to accomplish these goals. Therefore, authors 
should refrain from performing the extensive review or the literature, and 
discuss the results of the study in this section. 

4. Materials and Methods: The objective of the materials and methods section 
is to permit other investigators to repeat your experiments. The four 
components of this section are the detailed description of the materials used 
and their components, the experimental design, the procedures employed, 
and the statistical tests used to analyze the results. The vast majority of 
manuscripts should cite prior studies using similar methods and succinctly 
describe the essential aspects used in the present study. Thus, the reader 
should still be able to understand the method used in the experimental 
approach and concentration of the main reagents (e.g., antibodies, drugs, etc.) 
even when citing a previously published method. The inclusion of a “methods 
figure” will be rejected unless the procedure is novel and requires an 
illustration for comprehension. If the method is novel, then the authors should 
carefully describe the method and include validation experiments. If the study 
utilized a commercial product, the manuscript must state that they either 
followed manufacturer’s protocol or specify any changes made to the protocol. 
If the study used an in vitro model to simulate a clinical outcome, the authors 
must describe experiments made to validate the model, or previous literature 
that proved the clinical relevance of the model. Studies on humans must 
conform to the Helsinki Declaration of 1975 and state that the institutional 
IRB/equivalent committee(s) approved the protocol and that informed consent 
was obtained after the risks and benefits of participation were described to the 
subjects or patients recruited. Studies involving animals must state that the 
institutional animal care and use committee approved the protocol. The 
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statistical analysis section should describe which tests were used to analyze 
which dependent measures; p-values should be specified. Additional details 
may include randomization scheme, stratification (if any), power analysis as a 
basis for sample size computation, drop-outs from clinical trials, the effects of 
important confounding variables, and bivariate versus multivariate analysis. 

5. Results: Only experimental results are appropriate in this section (i.e., neither 
methods, discussion, nor conclusions should be in this section). Include only 
those data that are critical for the study, as defined by the aim(s). Do not 
include all available data without justification; any repetitive findings will be 
rejected from publication. All Figures, Charts, and Tables should be described 
in their order of numbering with a brief description of the major findings. The 
author may consider the use of supplemental figures, tables or video clips that 
will be published online. Supplemental material is often used to provide 
additional information or control experiments that support the results section 
(e.g., microarray data). 

6. Figures: There are two general types of figures. The first type of figures 
includes photographs, radiographs or micrographs. Include only essential 
figures, and even if essential, the use of composite figures containing several 
panels of photographs is encouraged. For example, most photos, radio- or 
micrographs take up one column-width, or about 185 mm wide X 185 mm tall. 
If instead, you construct a two columns-width figure (i.e., about 175 mm wide 
X 125 mm high when published in the JOE), you would be able to place about 
12 panels of photomicrographs (or radiographs, etc.) as an array of four 
columns across and three rows down (with each panel about 40 X 40 mm). 
This will require some editing to emphasize the most important feature of each 
photomicrograph, but it greatly increases the total number of illustrations that 
you can present in your paper. Remember that each panel must be clearly 
identified with a letter (e.g., “A,” “B,” etc.), in order for the reader to understand 
each individual panel. Several nice examples of composite figures are seen in 
recent articles by Jeger et al (J Endod 2012;38:884–888); Olivieri et al., (J 
Endod 2012;38:1007 1011); Tsai et al (J Endod 2012;38:965–970). Please 
note that color figures may be published at no cost to the authors and authors 
are encouraged to use color to enhance the value of the illustration. Please 
note that a multi-panel, composite figure only counts as one figure when 
considering the total number of figures in a manuscript (see section 3, below, 
for the maximum number of allowable figures).The second type of figures is 
graphs (i.e., line drawings including bar graphs) that plot a dependent 
measure (on the Y-axis) as a function of an independent measure (usually 
plotted on the X axis). Examples include a graph depicting pain scores over 
time, etc. Graphs should be used when the overall trend of the results are 
more important than the exact numerical values of the results. For example, a 
graph is a convenient way of reporting that an ibuprofen-treated group 
reported less pain than a placebo group over the first 24 hours, but was the 
same as the placebo group for the next 96 hours. In this case, the trend of the 
results is the primary finding; the actual pain scores are not as critical as the 
relative differences between the NSAID and placebo groups. 

7. Tables: Tables are appropriate when it is critical to present exact numerical 
values. However, not all results need be placed in either a table or figure. For 
example, the following table may not be necessary:Instead, the results could 
simply state that there was no inhibition of growth from 0.001-0.03% NaOCl, 
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and a 100% inhibition of growth from 0.03-3% NaOCl (N=5/group). Similarly, if 
the results are not significant, then it is probably not necessary to include the 
results in either a table or as a figure. These and many other suggestions on 
figure and table construction are described in additional detail in Day (1998). 

8. Discussion: This section should be used to interpret and explain the results. 
Both the strengths and weaknesses of the observations should be discussed. 
How do these findings compare to the published literature? What are the 
clinical implications? Although this last section might be tentative given the 
nature of a particular study, the authors should realize that even preliminary 
clinical implications might have value for the clinical leadership. Ideally, a 
review of the potential clinical significance is the last section of the discussion. 
What are the major conclusions of the study? How does the data support 
these conclusions 

9. Acknowledgments: All authors must affirm that they have no financial 
affiliation (e.g., employment, direct payment, stock holdings, retainers, 
consultantships, patent licensing arrangements or honoraria), or involvement 
with any commercial organization with direct financial interest in the subject or 
materials discussed in this manuscript, nor have any such arrangements 
existed in the past three years. Any other potential conflict of interest should 
be disclosed. Any author for whom this statement is not true must append a 
paragraph to the manuscript that fully discloses any financial or other interest 
that poses a conflict. Likewise, the sources and correct attributions of all other 
grants, contracts or donations that funded the study must be disclosed 

10. References: The reference style follows Index Medicus and can be easily 
learned from reading past issues of the JOE. The JOE uses the Vancouver 
reference style, which can be found in most citation management software 
products. Citations are placed in parentheses at the end of a sentence or at 
the end of a clause that requires a literature citation. Do not use superscript for 
references. Original reports are limited to 35 references. There are no limits to 
the number of references for review articles. 

Manuscripts Category Classifications and Requirements 

Manuscripts submitted to the JOE must fall into one of the following categories. The 
abstracts for all these categories would have a maximum word count of 250 words: 

1. CONSORT Randomized Clinical Trial-Manuscripts in this category must 
strictly adhere to the Consolidated Standards of Reporting Trials-CONSORT- 
minimum guidelines for the publication of randomized clinical trials. These 
guidelines can be found at consort-statement.org. These manuscripts have a 
limit of 3,500 words, [including abstract, introduction, materials and methods, 
results, discussion, and acknowledgments; excluding figure legends and 
references]. In addition, there is a limit of a total of 4 figures and 4 tables*. 

2. Review Article-Manuscripts in this category is either narrative articles, or 
systematic reviews/meta-analyses. Case report/Clinical Technique articles 
even when followed by the extensive review of the literature will be 
categorized as “Case Report/Clinical Technique”. These manuscripts have a 
limit of 3,500 words, [including abstract, introduction, discussion, and 
acknowledgments; excluding figure legends and references]. In addition, there 
is a limit of a total of 4 figures and 4 tables*. 
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3. Clinical Research (e.g., prospective or retrospective studies on patients or 
patient records, or research on biopsies, excluding the use of human teeth for 
technique studies). These manuscripts have a limit of 3,500 words [including 
abstract, introduction, materials and methods, results, discussion, and 
acknowledgments; excluding figure legends and references]. In addition, there 
is a limit of a total of 4 figures and 4 tables*. 

4. Basic Research Biology (animal or culture studies on biological research on 
physiology, development, stem cell differentiation, inflammation or pathology). 
Manuscripts that have a primary focus on biology should be submitted in this 
category while manuscripts that have a primary focus on materials should be 
submitted in the Basic Research Technology category. For example, a study 
on cytotoxicity of a material should be submitted in the Basic Research 
Technology category, even if it was performed in animals with histological 
analyses. These manuscripts have a limit of 2,500 words [including abstract, 
introduction, materials and methods, results, discussion, and 
acknowledgments; excluding figure legends and references]. In addition, there 
is a limit of a total of 4 figures or 4 tables*. 

5. Basic Research Technology (Manuscripts submitted in this category focus 
primarily on research related to techniques and materials used, or with 
potential clinical use, in endodontics). These manuscripts have a limit of 2,500 
words [including abstract, introduction, materials and methods, results, 
discussion, and acknowledgments; excluding figure legends and references]. 
In addition, there is a limit of a total of 3 figures and tables *. 

6. Case Report/Clinical Technique (e.g., report of an unusual clinical case or the 
use of cutting-edge technology in a clinical case). These manuscripts have a 
limit of 2,500 words [including abstract, introduction, materials and methods, 
results, discussion, and acknowledgments; excluding figure legends and 
references]. In addition, there is a limit of a total of 4 figures or tables*.* 
Figures, if submitted as multi-panel figures must not exceed 1-page length. 
Manuscripts submitted with more than the allowed number of figures or tables 
will require the approval of the JOE Editor or associate editors. If you are not 
sure whether your manuscript falls within one of the categories above, or 
would like to request preapproval for submission of additional figures please 
contact the Editor by email at jendodontics@uthscsa.edu.Importantly, 
adhering to the general writing methods described in these guidelines (and in 
the resources listed below) will help to reduce the size of the manuscript while 
maintaining its focus and significance. Authors are encouraged to focus on 
only the essential aspects of the study and to avoid inclusion of extraneous 
text and figures. The Editor may reject manuscripts that exceed these 
limitations. 

 

 

 

 

 

 


