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RESUMO 

 

 

Mantilla TF. Avaliação dos efeitos promovidos pela aplicação do TiF4 sobre a dentina 
humana erodida. [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 

 

 

A prevalência da erosão dental tem aumentado dentre diversas populações e 

tratamentos capazes de prevenir o desenvolvimento ou controlar a progressão das 

lesões existentes vem sendo investigados. Dados da literatura recente reportam que 

a utilização de fluoretos para estas finalidades promove resultados positivos, 

principalmente quando os compostos contém cátions metálicos polivalentes 

associados ao fluoreto, como é o caso do tetrafluoreto de titânio (TiF4). Entretanto, 

sua aplicação clínica ainda não é possível, devido à falta da definição de protocolo 

ideal, que envolvem fatores que podem influenciar a proteção conferida pelo produto 

à superfície dental. O objetivo desta tese foi contribuir com o estabelecimento de um 

protocolo eficiente, mesmo sob a ação dos fatores modificadores presentes na 

cavidade bucal. Este trabalho apresenta um compilado de cinco estudos 

laboratoriais, apresentados na forma de capítulos. Nos estudos in vitro, foram 

utilizadas amostras de dentina radicular humana para avaliar os efeitos causados 

pela variação da concentração, veículo e pH dos produtos fluoretados sobre a perda 

de superfície após ciclagem erosiva. Os resultados nortearam posterior estudo in 

situ que testou, sob as condições presentes na cavidade bucal, a efetividade do 

tratamento no controle da erosão. Adicionalmente, determinou-se o grau de oclusão 

tubular gerado pela aplicação do gel de TiF4. Concluiu-se que composições 

contendo alta concentração de TiF4, em seu pH original e em veículos de mais alta 

substantividade, permitem significativa redução do processo de erosão, tendo sido 

capazes de desacelerar a progressão das lesões. Além disso, a camada ácido-

resistente formada sobre a superfície dental se mantém após severa ciclagem 

erosiva/abrasiva e pode promover efeitos adicionais como a obliteração parcial da 

entrada dos túbulos dentinários.  

 

Palavras-chave: Erosão. Dentina. Fluoretos. Tetrafluoreto de titânio.  

 



  



ABSTRACT 
 

Mantilla TF. Evaluation of the effects promoted by TiF4 application on eroded human 
dentin. [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2018. Versão Corrigida. 

 

 

The prevalence of dental erosion has increased among several populations and 

treatments capable of preventing the development or controlling the progression of 

existing lesions have been investigated. Recent literature data report that the use of 

fluoride for these purposes promotes positive results, especially when the 

compounds contain polyvalent metal cations associated with fluoride, such as 

titanium tetrafluoride (TiF4). However, its clinical application is not yet possible, due 

to the lack of definition of an ideal protocol, which involves factors that may influence 

the protection achieved by the product on the dental surface. The aim of this thesis 

was to contribute to the establishment of an efficient protocol, even under the action 

of modifying factors present in the oral cavity. This paper presents a compilation of 

five laboratorial studies, presented in the form of chapters. In the in vitro studies, 

human root dentin samples were used to evaluate the effects caused by the variation 

of concentration, excipient and pH of the fluoride products on the surface loss after 

erosive cycling. The results guided a subsequent in situ study which tested, under 

the conditions present in the oral cavity, the treatment effectiveness on the erosion 

control. Additionally, the degree of tubular occlusion generated by TiF4 gel 

application was determined. It was concluded that compositions containing a high 

concentration of TiF4, in their original pH and in excipients with higher substantivity, 

allow a significant reduction of the erosion process, being able to decelerate the 

lesions progression. Besides, the acid-resistant layer formed on the dental surface 

remains after severe erosive/abrasive cycling and may promote additional effects, 

such as partial obliteration of the dentinal tubules entrances. 

 

Keywords: Erosion. Dentin. Fluorides. Titanium tetrafluoride.  
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2 INTRODUÇÃO 
 

 

A erosão dental é um processo químico, caracterizado pela dissolução 

patológica e crônica dos tecidos duros dentais, decorrente da sua exposição a uma 

variedade de ácidos de origem não-bacteriana, que podem ter procedência 

intrínseca ou extrínseca (Imfeld, 1996; Lussi et al., 2011). Os ácidos intrínsecos são 

representados principalmente pelo ácido clorídrico presente no suco gástrico, 

enquanto que os extrínsecos são derivados, principalmente, de alimentos e bebidas 

ácidas (Ganss et al., 2012).  

 Aspectos químicos, biológicos e comportamentais determinam a etiologia 

multifatorial do desgaste erosivo (Wang; Lussi, 2012). Este desgaste pode levar a 

uma perda irreversível de esmalte, que pode ocasionar até a exposição da camada 

de dentina (Lussi et al., 2011; Schlueter et al., 2011). Assim como acontece no 

esmalte, a porção inorgânica da dentina também é dissolvida pelos ácidos. A perda 

mineral tem início na dentina peritubular, ocasionando um alargamento dos túbulos 

dentinários, seguido da desmineralização da dentina intertubular (Meurman et al., 

1991; Kinney et al., 1995). A porção orgânica inicialmente se mantém, expondo uma 

densa camada de fibras colágenas (Breschi et al., 2002). Abaixo desta camada, 

encontra-se uma dentina parcialmente desmineralizada, seguida de dentina hígida 

(Kinney et al., 1995). Clinicamente, a exposição da dentina tende a acarretar o 

aparecimento de hipersensibilidade dentinária (West, 2008) e, em estágios mais 

avançados, perda da anatomia dental e da dimensão vertical (Schlueter et al., 2012), 

resultando em problemas estéticos e/ou funcionais para os pacientes. 

Há evidências de que produtos fluoretados, quando aplicados sobre os 

tecidos dentais, são capazes de formar uma camada de proteção sobre a superfície 

dental, devido à precipitação de minerais, como o fluoreto de cálcio (CaF2) 

(Wahengbam et al., 2011). Frente a desafios ácidos, esta camada funciona como 

uma barreira física, além de agir como um reservatório mineral, capaz de liberar 

cálcio e fluoreto para o meio bucal, aumentando sua saturação. Entretanto, frente a 

reduções significativas no pH, como ocorrem em processos erosivos, esta proteção 

tem se mostrado limitada e, por este motivo, estudos atuais buscam tratamentos 

capazes de formar camadas mais ácido-resistentes sobre a superfície dental. 
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Compostos contendo cátions metálicos polivalentes combinados a fluoretos, 

dentre eles o tetrafluoreto de titânio (TiF4), possuem uma interação única com as 

estruturas dentais, que leva à formação de uma camada ácido-resistente tipo glaze 

(Mundorff et al., 1972), capaz de aderir fortemente à superfície dental (Sen; 

Büyükyilmaz, 1998). Acredita-se que o titânio seja capaz de reagir com os átomos 

de oxigênio provenientes dos grupos fosfato e/ou da água, formando óxidos estáveis 

de titânio (Tveit et al., 1988; Ribeiro et al., 2006) ou com a própria matriz orgânica do 

tecido dental, dando origem a complexos organometálicos (Mundorff et al., 1972). O 

glaze pode agir como uma barreira de difusão (Hove et al., 2008) e funcionar como 

um reservatório de íons flúor, retardando a dissolução do tecido dental frente a 

desafios ácidos (Wiegand et al., 2010b). 

Apesar da comprovada interação entre o TiF4 e os tecidos dentais, a literatura 

ainda apresenta resultados controversos quanto a sua proteção frente a desafios 

erosivos. Isto se deve à variedade de protocolos aplicados nos diferentes 

experimentos, o que demostra que fatores como concentração, pH e forma de 

apresentação do produto influenciam significativamente na efetividade do tratamento 

com este fluoreto.  

Considerando-se primeiramente o fator concentração, compostos contendo 

4% de TiF4 em sua composição obtiveram melhores resultados que formulações 

com concentrações mais baixas, tendo formado uma camada do tipo glaze mais 

espessa após a sua aplicação (Büyükyilmaz et al., 1997), o que possibilitou a 

redução do amolecimento (Magalhães et al., 2009) e perda de superfície (Mantilla et 

al., 2017a) causados pelos desafios ácidos.  

Quanto ao fator pH, sabe-se que o TiF4 em condições de pH baixos apresenta 

melhores resultados quanto à formação de precipitado sobre a superfície dental e 

redução da desmineralização (Wiegand et al., 2009). No entanto, esta acidez 

impossibilita a aplicação doméstica regular do TiF4 (Wiegand et al., 2010b), uma vez 

que seu pH natural (pH 1,2) seria prejudicial à saúde dos tecidos moles, caso este 

fosse utilizado como colutório. Desta forma, aplicações controladas por cirurgiões-

dentistas seriam a alternativa de escolha e, para tanto, apresentações na forma de 

géis (Vieira et al., 2005; Lepri et al., 2013; Mantilla et al., 2017b) e vernizes 

(Magalhães et al., 2010; Levy et al., 2014) vem sendo testadas, já que a maior 

viscosidade desses veículos permite uma aplicação mais localizada do material, 

além de mantê-lo na superfície dental por mais tempo, o que pode influenciar 
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positivamente a manutenção do efeito do fluoreto (Mantilla et al., 2017a). Mesmo 

frente a desafios ácidos severos, o glaze já se mostrou resistente quando aplicado 

sobre a dentina, criando uma superfície mais lisa e com obliteração parcial dos 

túbulos dentinários (Mantilla et al., 2017c), importante para a discussão nos efeitos 

do tratamento na redução da hipersensibilidade dentinária. 

Neste sentido, os estudos apresentados nessa tese foram delineados para 

contribuir com a definição de um protocolo seguro e eficiente, mesmo sob a ação 

dos fatores modificadores presentes na cavidade bucal, que possa ser testado 

clinicamente com o objetivo de trazer benefícios concretos para os pacientes que 

apresentam erosão dental. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O presente trabalho, composto por 5 artigos de publicação, teve como 

objetivos: 

 

1. Apresentar os mecanismos de ação do TiF4 e discutir os fatores que 

podem melhorar sua capacidade de proteção contra a erosão dental. 

2. Avaliar in vitro o efeito preventivo do tetrafluoreto de titânio (TiF4), gel e 

solução, em diferentes concentrações e pH, na prevenção da erosão em 

dentina. 

3. Avaliar in vitro os efeitos protetores de géis fluoretados com diferentes 

concentrações de fluoreto e pH sobre a dentina erodida. 

4.  Verificar a proteção conferida pelo gel de TiF4 (4%, pH original) após 

ciclagem erosiva in situ e auxiliar a elucidar os motivos que influenciam este 

efeito. 

5. Avaliar, por um modelo in situ, a oclusão tubular causada pelo gel de TiF4 

na superfície da dentina erodida/abrasionada.  
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4 CAPÍTULO I  
 
 
4.1 Resumo 
 
 
A erosão dental é uma patologia multifatorial que leva a uma perda de substrato 

dental causada pela sua exposição a ácidos de origem não-bacteriana. O processo 

se inicia com uma desmineralização superficial do esmalte que, quando 

continuamente exposta a soluções erosivas, pode até acarretar na exposição da 

dentina, trazendo problemas estéticos/funcionais aos pacientes, além de elevar as 

chances de hipersensibilidade dentinária. Os produtos fluoretados, quando aplicados 

sobre a superfície dental, formam uma barreira física de proteção, que também age 

como reservatório de íons flúor. Entretanto, frente a recorrentes desafios erosivos, 

esta proteção tem efetividade limitada. A literatura atual já demonstrou a capacidade 

de compostos contendo cátions metálicos polivalentes associados a fluoretos, 

incluindo o tetrafluoreto de titânio (TiF4), de formar camadas mais ácido-resistentes. 

A habilidade do íon titânio de se ligar simultaneamente com íons F- e o tecido dental 

permite a formação de uma barreira de difusão sobre a superfície dental, conhecida 

como glaze, que pode protegê-la contra a desmineralização ácida. No entanto, ainda 

é necessário estabelecer um protocolo clínico ideal envolvendo a definição de 

fatores capazes de determinar o sucesso do tratamento, como concentração, pH, 

veículo e forma/tempo de aplicação, além da frequência de reaplicação. A presente 

revisão crítica tem como objetivo fornecer uma breve visão geral dos mecanismos 

de ação do TiF4 e discutir os fatores que podem melhorar sua capacidade de 

proteção contra a erosão dental.  
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4.2 Introdução 
 

 

4.2.1 Erosão dental 

 

 

O desgaste dentário é uma condição patológica multifatorial que induz à perda 

progressiva de tecido duro dental. Dentre as lesões não-cariosas, a erosão é 

causada pela ação de ácidos de origem não-bacteriana (Schlueter et al., 2012). 

Estes ácidos, que podem ter sua origem endógena (ex: ácido clorídrico 

proveniente do suco gástrico) ou exógena (ex: alimentos e bebidas ácidas), agem 

diretamente sobre a superfície dental (Ganss et al., 2012). Quando a exposição a 

soluções de pH baixos ocorre, há uma desmineralização inicial do tecido 

mineralizado (amolecimento) (Lussi et al., 2011), devido ao grau de saturação do 

meio em relação ao do tecido dental (Larsen, 1990).  

Sabe-se que em condições de pH abaixo de 3,5, a dissolução do tecido dental 

aumenta exponencialmente (West et al., 2001). No entanto, diferentemente do que 

ocorre em lesões cariosas, o pH crítico para a formação de lesões de erosão não 

pode ser definido (Lussi et al., 2011; Ganss et al., 2012). O pH crítico é aquele no 

qual os fluidos presentes na cavidade bucal encontram-se saturados em relação à 

superfície dental (Ganss et al., 2012). Entretanto, este também é dependente de 

outros fatores, como a solubilidade do tecido dental e concentração de minerais 

presentes na saliva e na solução ácida, como cálcio, fosfato e fluoreto (Lussi et al., 

2011). Portanto, se ocorrer um desequilíbrio na reação de troca mineral entre dente 

e fluidos da cavidade bucal, sendo o tecido dental supersaturado em relação ao 

meio ao seu redor, a desmineralização da superfície dental se inicia. 

O processo de erosão dental é caracterizado inicialmente por uma 

desmineralização da superfície do esmalte (Schlueter et al., 2012), que leva a um 

amolecimento superficial, seguido por uma contínua dissolução camada-a-camada 

dos cristais do esmalte (Lussi et al., 2011; Schlueter et al., 2012). Esta 

desmineralização ocorre de maneira centrípeta (Magalhães et al., 2011), iniciando-

se pela área interprismática e seguindo pela região central do prisma. O aumento da 

área desmineralizada leva a um aumento da rugosidade de superfície 

(Nekrashevych; Stösser, 2003) e à diminuição de microdureza do substrato dental 
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(Lussi et al., 1993). Em consequência das alterações causadas nas características 

da superfície, o esmalte se torna mais susceptível à ação de forças mecânicas 

(Wiegand et al., 2008a). Se o desafio erosivo persistir, a dissolução mineral progride, 

podendo levar à exposição da camada de dentina.  

Assim como acontece na camada de esmalte, a porção inorgânica da dentina 

também é rapidamente dissolvida pelos ácidos. A perda mineral tem início na 

dentina peritubular, ocasionando um alargamento dos túbulos dentinários, seguido 

da desmineralização da dentina intertubular (Kinney et al., 1995). No entanto, a 

porção orgânica se mantém, expondo uma densa e fibrosa camada de fibras 

colágenas. Logo abaixo desta camada, encontra-se uma dentina parcialmente 

desmineralizada, seguida de dentina hígida (Kinney et al., 1995). Isto ocorre porque 

a porção orgânica não é afetada pelos ácidos da cavidade oral (Ganss et al., 2012) e 

funciona como uma barreira de difusão, limitando as trocas iônicas e, 

consequentemente, protegendo as camadas inferiores de dentina dos efeitos 

causados pelo baixo pH do meio externo (Ganss et al., 2004). Esta matriz orgânica é 

bastante resistente a forças mecânicas, mantendo não apenas a cobertura, mas 

também sua estrutura frente a cargas de até 4 N durante a escovação (Ganss et al., 

2009). Por este motivo, a presença da matriz orgânica confere à erosão dental sua 

característica auto-limitante (Lussi et al., 2011).  

Entretanto, esta camada pode ser degradada por enzimas proteolíticas, 

especialmente as metaloproteinases da matriz (MMPs) presentes na dentina e saliva 

(van Strijp et al., 2003), devido a sua capacidade de hidrolisar componentes da 

matriz extracelular (Kato et al., 2009). Desta forma, expõem-se camadas 

mineralizadas, permitindo que a lesão de erosão progrida. 

Diversas MMPs já foram identificadas (van Strijp et al., 2003), sendo que a 

MMP-8 parece ser a enzima mais colagenolítica (Sulkala et al., 2007). As MMPs são 

secretadas na forma de precursores inativos e necessitam de ativação por meio do 

contato com substâncias de pH baixo para degradar a matriz orgânica (Chaussain-

Miller et al., 2006; Kato et al., 2009). Em lesões de erosão em dentina, a presença 

de ácidos na cavidade bucal pode levar à exposição das fibrilas colágenas e 

ativação das MMPs (Chaussain-Miller et al., 2006). No entanto, apesar de ativas, 

estas não são capazes de agir sob pH ácidos. Após a neutralização do pH do meio 

pela capacidade tampão da saliva, as MMPs previamente ativadas começam a 

degradar a matriz colágena (Chaussain-Miller et al., 2006). Isto pode resultar na 
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exposição da camada parcialmente desmineralizada da dentina, a qual se torna 

novamente susceptível à ação de ácidos e, consequentemente, à progressão da 

lesão de erosão (Buzalaf et al., 2012). 

Conforme o processo da erosão persiste, as lesões tornam-se cada vez 

maiores, podendo trazer problemas estéticos e/ou funcionais aos pacientes. 

Clinicamente, os cirurgiões-dentistas podem se deparar com lesões amplas e rasas 

(Lussi et al., 2011), que podem resultar até na perda da anatomia ideal e redução da 

dimensão vertical. Além disso, a associação entre erosão e hipersensibilidade 

dentinária é frequente (West, 2008), uma vez que a camada de dentina exposta 

permite que estímulos sejam propagados pelos túbulos, causando a movimentação 

do fluido dentinário e a sintomatologia dolorosa (West, 2008). 

 Como a erosão envolve perda de estrutura dental, após o desenvolvimento das 

lesões, a remineralização não é possível. Dependendo da quantidade de tecido 

perdido, pode ser necessária a realização de tratamento restaurador convencional 

(Schlueter et al., 2012). Entretanto, com a identificação de fatores de risco 

envolvendo a dieta e saúde do paciente, somados a lesões em estágios iniciais, 

pode ser realizado o diagnóstico precoce da doença. Nestes casos, mudanças nos 

hábitos dos pacientes associados a tratamentos preventivos podem proteger a 

superfície dental contra os desafios ácidos e controlar a progressão da erosão. 

Este capítulo tem como objetivo proporcionar aos leitores uma visão geral da 

literatura atual sobre a aplicação de fluoretos no tratamento para o controle da 

erosão dental, enfatizando no mecanismo de ação do tetrafluoreto de titânio e em 

fatores que podem influenciar no seu efeito protetor. 

 

 

4.3 Como prevenir e tratar lesões de erosão? 
 
 

Diversas alternativas de tratamento vêm sendo propostas para prevenção e 

controle da erosão. Dentre elas podem ser citados os fluoretos (Wiegand et al., 

2008b; Comar et al., 2012), soluções antiácidas (Turssi et al., 2012), lasers de alta 

potência (Lepri et al., 2015), adesivos (Sundaram et al., 2007) e selantes (Bartlett et 

al., 2011). 
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Os fluoretos são sabidamente capazes de formar uma camada de 

precipitados minerais sobre a superfície dental (Magalhães et al., 2011). Logo após 

a aplicação do fluoreto, há a deposição de compostos semelhantes ao fluoreto de 

cálcio (CaF2-like) sobre a superfície dental. Frente a desafios cariogênicos, isto pode 

ser bastante vantajoso, já que íons F- são liberados pela dissolução da camada de 

CaF2-like devido à queda no pH do biofilme (Wiegand et al., 2010).  

Frente à desafios erosivos, além da liberação de fluoreto, a camada de CaF2-

like pode funcionar como uma barreira física e evitar o contato direto entre ácidos e 

superfície dental (Wiegand et al., 2010). No entanto, quando exposta à redução 

significativa de pH, como ocorre no processo erosivo, esta proteção pode não ser 

eficiente e a formação de camadas mais resistentes à dissolução ácida é necessária 

(Ganss et al., 2012). Para tanto, terapias com agentes com altas concentrações de 

fluoretos ou aplicações com tempo prolongado têm se mostrado mais eficazes, já 

que são capazes de formar camadas de compostos CaF2-like mais espessas, 

densas e estáveis (Wiegand et al., 2010). No entanto, a proteção conferida pelos 

compostos fluoretados utilizados comumente para prevenção de lesões cariosas, 

como fluoreto de sódio e fluoreto de amina, ainda têm se mostrado limitada para 

casos de erosão (Vieira et al., 2005; Comar et al., 2012). Por este motivo, compostos 

contendo cátions metálicos polivalentes combinados a fluoretos vêm sendo testados. 

Além das fórmulas fluoretadas formadas com compostos divalentes, como o 

fluoreto estanhoso, têm sido investigados os tetrafluoretos, especialmente o de 

titânio (TiF4). 

 

 

4.4 Tetrafluoreto de titânio 
 
 
4.4.1 Mecanismo de ação 

 

 

O íon titânio tem a capacidade de formar complexos concomitantemente com 

íons F- e tecidos dentais (Skartveit et al., 1991). Como resultado, a ação do TiF4 vem 

sendo largamente estudada (Wei et al., 1976; Büyükyilmaz et al., 1997; Wiegand et 

al., 2008b; Levy et al., 2014) na Odontologia. Sob a forma de TiF4, este fluoreto 
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apresenta satisfatória estabilidade e mecanismo de ação diferenciado em relação 

aos demais fluoretos. No entanto, quando hidrolisado, gera uma solução ácida (Sen; 

Büyükyilmaz, 1998) após a quebra das moléculas de água promovida pelo íon titânio 

e, consequente, liberação de íons H+, o que pode levar a uma relativa citotoxicidade 

(Sen et al., 1998). Entretanto, o TiF4, quando administrado via enteral, não 

apresenta sinais de toxicidade sistêmica (Shresta, 1983). Ainda assim, mesmo 

considerando a acidez da solução, a desmineralização superficial causada é apenas 

parcial (Skarveit et al., 1991) e pode favorecer a penetração do fluoreto no tecido 

mineralizado (Hals et al., 1981; Skartveit et al., 1989). 

Além da penetração do fluoreto e incorporação do titânio na hidroxiapatita 

(Wiegand et al., 2010), outros fatores também contribuem para a proteção conferida 

pelo TiF4 ao tecido dental. A interação eletrostática que ocorre entre o TiF4 e as 

proteínas da película adquirida (Yoshida; Hayakawa, 2013) e a presença de matriz 

orgânica na superfície dental (Gu et al., 1996) são capazes de influenciar 

positivamente a incorporação de fluoreto pelo tecido dental (Hals et al., 1981). Além 

disso, há a formação de uma camada ácido resistente sobre a superfície dental (Wei 

et al., 1976; Büyükyilmaz et al., 1997; Sen; Büyükyilmaz, 1998; Medeiros et al., 

2016), que assemelha-se a um glaze, e ultraestruturalmente é composta por 

numerosas partículas esféricas (Sen; Büyükyilmaz, 1998; Wiegand et al., 2009). 

Pela alta afinidade entre os íons titânio e os átomos de oxigênio, o titânio, 

uma vez liberado pela hidrólise das moléculas de TiF4, pode se unir ao oxigênio 

derivado da água ou das moléculas de fosfato da superfície dental. Após este 

processo, uma camada de TiO2 é formada (Tveit et al., 1988), como demonstrado na 

figura 4.1. Além disso, uma hipótese alternativa propõe que o glaze seja composto 

por complexos organometálicos formados entre titânio e matriz orgânica dental 

(Mundorff et al., 1972). 

Já que permite a formação desta camada ácido-resistente, o TiF4 é 

responsável pela produção de uma barreira de difusão e de um reservatório de íons 

F-, que podem retardar a dissolução do tecido dental exposto a desafios ácidos 

(Wiegand et al., 2010). Por este motivo, seu efeito sobre a erosão tem sido estudado 

e tem obtido resultados promissores tanto em esmalte (Wiegand et al., 2008b; 

Magalhães et al., 2009; Wiegand et al., 2009; Comar et al., 2012; Levy et al., 2014) 

quanto em dentina (Mantilla et al., 2017a). Estes resultados são dependentes da 

concentração, forma de apresentação, pH e tempo de aplicação do TiF4 (Vieira et al., 
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2005; Wiegand et al., 2009; Levy et al., 2014). No entanto, não existe um consenso 

sobre qual seria o protocolo ideal. Variadas combinações já foram testadas, mas 

alguns fatores obtiveram mais sucesso que outros.  
 
 
Figura 4.1 – Hidrólise da molécula de TiF4 e e mecanismo de formação da camada de glaze. Imagem 

extraída de Mantilla TF, Freitas PM. Titanium tetrafluoride (TiF4) in the treatment of dental 
erosion. J Health Sci 2017;19(4):236-40 (Anexo E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Fatores que podem influenciar na efetividade do TiF4 

 

 

Quanto ao veículo que deveria ser utilizado para a aplicação do TiF4, o mais 

simples seria a incorporação do TiF4 nos dentifrícios, no entanto, sabe-se que em 

condições de pH baixos, o fluoreto apresenta melhores resultados quanto à 

formação de precipitado sobre a superfície dental e redução da desmineralização 

(Wiegand et al., 2009), mantendo sua proteção contra a erosão mesmo após 

desafios abrasivos (Wiegand et al., 2014; Mantilla et al., 2017a).  

Um pH baixo pode favorecer a penetração de íons F- na camada de tecido 

parcialmente desmineralizada (Buchalla et al., 2007), uma vez que a exposição da 

matriz orgânica aumenta a área de superfície da dentina e cria zonas de difusão 
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(Tveit et al., 1988), que promovem a retenção de CaF2 também na região 

intratubular da dentina (Buchalla et al., 2007). Entretanto, esta acidez impossibilita a 

aplicação doméstica regular do TiF4 em seu pH original (pH 1,2), sendo necessário o 

ajuste do mesmo. Por outro lado, um pH ajustado pode comprometer a ação do TiF4 

(Comar et al., 2012) e por esta razão, aplicações controladas por cirurgiões-

dentistas seriam a alternativa de escolha. Neste sentido, apresentações na forma de 

soluções (Wiegand et al., 2014), géis (Vieira et al., 2005; Lepri et al., 2015, Mantilla 

et al., 2017b) e vernizes (Levy et al., 2014) vêm sendo testadas, pois possibilitam 

aplicações mais controladas sobre as lesões, evitando o contato entre o produto e 

os tecidos moles. Além disso, a maior substantividade dos produtos nas formas de 

géis e vernizes pode favorecer a manutenção do efeito do fluoreto, uma vez que 

promovem uma manutenção mais duradoura do produto na superfície dental e, 

consequentemente, podem prolongar seu contato com os dentes (Ganss et al., 

2012; Mantilla et al., 2017b). 

Quanto à concentração ideal, compostos contendo 4% de TiF4 em sua 

composição obtiveram melhores resultados quando comparados com concentrações 

menores, sendo capazes de formar um glaze mais espesso e tenaz após o 

tratamento (Büyükyilmaz et al., 1997), promover maior deposição de compostos 

CaF2-like (Laufer et al., 1981), reduzir o amolecimento superficial causado pelos 

desafios ácidos (Magalhães et al., 2009) e promover a liberação de fluoreto para o 

meio bucal por até 12 h (Comar et al., 2014). Além disso, tempos de aplicação 

prolongados, entre 2 e 4 minutos, podem favorecer a retenção de F- na superfície 

dental (Skartveit et al., 1989) e diminuir a perda mineral pelo tecido dental diante de 

desafios ácidos (Wiegand et al., 2008b). 

A frequência de aplicação clínica ideal ainda não foi determinada, mas sabe-

se que o TiF4 é capaz de causar modificações na morfologia da superfície desde a 

sua primeira aplicação (Mantilla et al., 2017a), levando à formação de uma superfície 

mais lisa (Mantilla et al., 2017c) e recoberta por precipitado tanto em esmalte 

(Medeiros et al., 2016) quanto em dentina (Basting et al., 2015). Entretanto, a 

reaplicação do fluoreto pode favorecer a redução da perda de substrato após a 

exposição do tecido a soluções erosivas (Mantilla et al., 2017a) e promover  

obliteração parcial da entrada dos túbulos (Mantilla et al., 2017c), o que poderia 

favorecer a redução da hipersensibilidade dentinária. 
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4.5 Conclusão 
 
 

Ainda que já tenha sido comprovada a interação única que ocorre entre o TiF4 

e a superfície dental (Mundorff et al., 1972), diversos fatores podem influenciar na 

sua efetividade em prevenir e controlar a erosão dental. O fato de o TiF4 apresentar 

melhores resultados em seu pH original, que é ácido, exclui a possibilidade de sua 

aplicação caseira. 

A literatura atual demonstra resultados satisfatórios quando o TiF4 é aplicado 

sobre a superfície dental em formas com maior substantividade, períodos de 

aplicação prolongados e concentrações mais altas. Ainda que o TiF4 seja 

considerado uma alternativa de tratamento segura, a maioria dos estudos que 

avaliaram a ação deste fluoreto contra a erosão foram realizados in vitro e in situ. 

Portanto, de forma a torná-lo um produto disponível para comercialização, estudos 

clínicos devem ser conduzidos para confirmar seu potencial em controlar lesões 

erosivas. Uma vez que um protocolo clínico ideal para a aplicação do TiF4 tenha sido 

estabelecido, pacientes poderão se beneficiar da sua utilização na rotina dos 

consultórios odontológicos.  
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5 CAPÍTULO II 
 

 

Efeito de diferentes concentrações e veículos de tetrafluoreto de titânio na 
prevenção da erosão em dentina. 
 

 

5.1 Resumo 
 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito preventivo do tetrafluoreto de titânio 

(TiF4), gel e solução, em diferentes concentrações, na prevenção da erosão em 

dentina. A partir de 140 fragmentos de dentina radicular (3 x 3 x 1 mm) obtidos de 70 

terceiros molares humanos recém-extraídos, foram selecionados 70, com valores de 

microdureza Knoop intermediários e curvaturas de superfície mais baixas, e 

divididos aleatoriamente em 7 grupos (n=10): G1: controle negativo (sem 

tratamento); G2: controle positivo (solução de AmF/NaF/SnCl2); G3: gel placebo 

(sem adição de fluoreto); G4: solução de TiF4 a 1%; G5: gel de TiF4 a 1%; G6: 

solução de TiF4 a 4%; G7: gel de TiF4 a 4%. As amostras foram submetidas a 10 

dias de ciclagem erosiva, que consistiu na alternância de exposições a ácido cítrico 

(0,05 M, pH 2,3, 2 min, 6x/dia) e solução remineralizadora (pH 7,0, 90 min, entre as 

exposições ao ácido). Após 5 e 10 dias de ciclagem de pH, a perda de superfície foi 

analisada por perfilometria óptica (µm). Os testes de ANOVA 2-fatores e Tukey (p < 

0,05) demonstraram que após 5 dias, G7 apresentou uma significativa redução na 

perda de superfície quando comparado aos demais grupos, enquanto que G4, G5 e 

G6 não diferiram significativamente do G1. Após 10 dias de desafios erosivos, o 

grupo G7 não diferiu estatisticamente do G2 e não houve diferença entre G4, G5, G6 

e G1. Já o G3 apresentou a maior perda de superfície quando comparado a todos os 

grupos, exceto G1 e G5. Conclui-se que os tratamentos testados não foram capazes 

de prevenir a erosão dental, entretanto a aplicação do gel de TiF4 a 4% reduziu a 

perda de superfície em dentina. 
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5.2 Introdução   

 

 

Estudos epidemiológicos tem demonstrado um aumento na prevalência da 

erosão dental (Barbour; Rees, 2006; Jaeggi; Lussi, 2006; El Aidi et al., 2010; Bartlett 

et al., 2013), a qual estimulou a investigação de estratégias para prevenir e controlar 

as lesões de erosão. Compostos fluoretados, como o fluoreto de sódio (NaF), 

fluoreto de amina (AmF) e flúor fosfato acidulado (FFA) tem sido usados há anos na 

prevenção da cárie (Hals et al., 1981; Vieira et al., 2005; Schlueter et al., 2007; 

Wiegando et al., 2010) e também se mostraram eficientes em controlar e reduzir a 

erosão (Ganss et al., 2008; Schlueter et al., 2009a; Yu et al., 2010). Ganss et al. 

(2004) especulou que a deposição de precipitados semelhantes ao CaF2 ocorre 

sobre a superfície do esmalte, prevenindo a perda de tecido dental por fornecer uma 

quantidade adicional de minerais, a qual é dissolvida quando submetida a condições 

ácidas antes que o esmalte seja atacado. Entretanto, outros estudos demonstraram 

que estes agentes promovem benefícios limitados frente a recorrentes desafios 

erosivos (Ganss et al., 2000; Ganss et al., 2001; Yu et al., 2010). 

Baseado nisto, diversos estudos têm investigado preparações fluoretadas 

contendo vários cátions metálicos polivalentes, como o tetrafluoreto de titânio (TiF4) 

(Wei et al., 1976; Tveit et al., 1988; Vieira et al., 2005; Wiegand et al., 2008; 

Magalhães et al., 2010; Wiegand et al., 2010a; Wiegand et al., 2010b; Lepri et al., 

2015). O mecanismo de ação do TiF4 consiste na formação de uma camada ácido-

resistente sobre a superfície dental, aumento na incorporação de fluoreto e 

incorporação do titânio no cristal de hidroxiapatita (Wiegand et al., 2010b). Alguns 

autores acreditam que o titânio seja capaz de reagir com os grupos oxigênio 

derivados da água ou das moléculas de fosfato (Tveit et al., 1988; Ribeiro et al., 

2006), o que contribui para a formação de uma camada ácido-resistente semelhante 

a um glaze, que pode ser formada por óxido de titânio estável – TiO2 – ou 

complexos organometálicos de titânio e matriz orgânica dental (Mundorff et al., 1972; 

Wei et al., 1976). Em ambos os casos, a camada de glaze é rica em titânio e 

fluoreto, e age também como um reservatório de íons F-, reduzindo a dissolução 

ácida ou aumentando a remineralização do tecido duro dental (Wiegand et al., 

2010a). 
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Devido às propriedades citadas, o TiF4 pode ser uma alternativa para reduzir 

a erosão (Hove et al., 2008; Magalhães et al., 2009; Wiegand et al., 2010a; Lepri et 

al., 2013; Levy et al., 2014). No entanto, diferentes formas de apresentação do 

produto (ex: gel, solução, verniz), concentração do fluoreto e tempo de exposição 

recomendado podem levar a uma variação na incorporação de íons F- na estrutura 

dental e, assim, alterar o seu potencial em prevenir a erosão em dentina. Portanto, 

este estudo visa comparar o potencial do TiF4, gel e solução, em diferentes 

concentrações, em prevenir a erosão em dentina humana. 

 

 

5.3 Materiais e Métodos 
 
 
 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Protocolo no 919.043/14 - 

Anexo A). 

 

 

5.3.1 Delineamento experimental 

 

 

 O presente estudo in vitro seguiu um delineamento blocado randomizado, com 

dois fatores experimentais: 1. tratamentos de superfície em 7 níveis: controle 

negativo (sem tratamento de superfície), controle positivo (solução de 

AmF/NaF/SnCl2), gel placebo (sem adição de fluoreto), solução de TiF4 a 1%, gel de 

TiF4 a 1%, solução de TiF4 a 4% e gel de TiF4 a 4%; 2. tempo de avaliação em dois 

níveis: após 5 e 10 dias de ciclagem erosiva. A variável resposta foi a perda de 

superfície mensurada em perfilômetro óptico (µm). 

 

 

5.3.2 Preparação das amostras 
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 Cento e quarenta fragmentos de dentina radicular (3 x 3 x 1 mm) foram obtidos 

a partir de 70 terceiros molares humanos recém-extraídos, com o auxílio de uma 

cortadeira de alta precisão (Isomet 1000, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) sob irrigação, 

e foram armazenados em solução de timol 0,1%. Os fragmentos foram incluídos em 

resina acrílica (VariDur 10, Buehler) e polidos com uso de uma série de lixas de 

carbeto de silício (#1200, #2400 e #4000) e suspensão de alumina de 0,3 µm (Alfa 

Micropolish, Buehler) em politriz (Buehler). Subsequentemente, as amostras foram 

lavadas com água deionizada em ultrassom por 10 min para remover os debris 

gerados durante o procedimento de polimento e, em seguida, armazenadas em 

umidade relativa a 4 oC. 

  

 

5.3.3 Seleção das amostras de dentina e grupos experimentais 

 

 

 A fim de padronizar as amostras, a microdureza Knoop foi mensurada na 

superfície de cada uma delas com o auxílio de um microdurômetro (HMV-2000, 

Shimadzu, Kyoto, Japão). Três endentações (10 g por 10 s) (Turssi et al., 2010) com 

200 µm entre elas foram realizadas, a 500 µm do canto superior direito de cada 

amostra. Noventa e oito amostras das 140 produzidas inicialmente foram 

selecionadas baseado em seus valores de microdureza médios (média de 

microdureza de superfície = 61,4 ± 5,2 kg/mm2). As amostras selecionadas foram 

então avaliadas em um perfilômetro óptico (3D Proscan 2100, Scantron; Eagan, MN, 

EUA) para determinar a curvatura de superfície. As 70 amostras com os menores 

valores de curvatura de superfície foram incluídas (média de curvatura de superfície 

= 0,18 ± 0,11 µm). 

 As amostras de dentina selecionadas foram distribuídas aleatoriamente em 7 

grupos (n = 10) como descrito na tabela 5.1. Soluções e géis foram produzidos pela 

pesquisadora responsável, exceto a solução de AmF/NaF/SnCl2 (Elmex Erosion, 

Gaba International, Therwill, Suíça). Os géis foram produzidos pela adição de 

carboximetilcelulose às soluções. O pH original de todas as soluções e géis foram 

mantidos e monitorados em eletrodo específico de pH imediatamente antes da 

aplicação. As concentrações foram determinadas com base em estudos anteriores 

(Büyükyilmaz et al., 1997; Vieira et al., 2005; Comar et al., 2014; Lepri et al., 2015).  
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Tabela 5.1 – Grupos experimentais 
 

Grupo Tratamento Fabricante ppm 

F- 
pH Aplicação 

G1 Controle negativo: 

sem tratamento 
- - - - 

G2 Controle positivo: 

solução de 

AmF/NaF/SnCl2 

GABA 

International 

(Therwill, Suíça) 

500 4,5 Passiva (5 ml, 30 s, 

aplicação diária) 

G3 Gel placebo: sem 

adição de fluoreto 
- 0 6,3 Ativa (20 µl, 4 min, 

aplicação única) 

G4 Solução de TiF4 a 

1% 
Sigma Aldrich 

(São Paulo, SP, 

Brasil) 

6132 1,2 Passiva (10 µl, 1 

min, aplicação 

única) 

G5 Gel de TiF4 a 1% 

 
Sigma Aldrich 6132 1,5 Ativa (20 µl, 4 min, 

aplicação única) 

G6 Solução de TiF4 a 

4% 
Sigma Aldrich 24530 1,2 Passiva (10 µl, 1 

min, aplicação 

única) 

G7 Gel de TiF4 a 4% Sigma Aldrich 24530 1,5 Ativa (20 µl, 4 min, 

aplicação única) 

 
  

 

5.3.4 Tratamentos de superfície 

 

 

 Tiras de fita adesiva (UPVC) (Graphic Tape, Chartpak; Leeds, MA, EUA) foram 

fixadas sobre a superfície de cada amostra, mantendo exposta uma área central de 

1 x 3 mm e duas áreas de referência laterais (Turssi et al., 2014). Antes do início da 

ciclagem erosiva, as amostras foram tratadas como descrito na tabela 5.1. 
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 Amostras do grupo G2 foram tratadas diariamente antes de cada ciclo erosivo 

(seguindo as recomendações do fabricante), enquanto os outros grupos receberam 

uma única aplicação do respectivo tratamento, antes do primeiro desafio erosivo do 

primeiro dia da ciclagem. Os protocolos de aplicação – ativos ou passivos – foram 

determinados baseados em resultados positivos apresentados na literatura para 

prevenção da erosão (Vieira et al., 2005; Wiegand et al., 2009; Wiegand et al., 

2010a; Lepri et al., 2013; Lepri et al., 2015).  

 

 

5.3.5 Ciclagem erosiva 

 

 

 Após a aplicação dos tratamentos de superfície, a ciclagem erosiva foi realizada 

por 10 dias consecutivos por meio de imersões individuais das amostras em 4 ml de 

ácido cítrico a temperatura ambiente sob leve agitação em agitador orbital (35 rpm). 

A exposição ao ácido foi repetida 6 vezes ao dia (2 min cada), por 10 dias. Após 

cada desafio erosivo, as amostras foram lavadas com água corrente por 1 min e 

imersas em solução remineralizadora. O tempo entre os ciclos foi de 1,5 h. As 

soluções de ácido cítrico foram renovadas a cada novo desafio; as amostras foram 

armazenadas entre os desafios e durante a noite em solução remineralizadora 

(Ganss et al., 2010). As composições das soluções estão descritas na tabela 5.2. 

 

 
Tabela 5.2 – Soluções utilizadas durante a ciclagem erosiva 

 

Solução Fabricante Composição pH 

Ácido cítrico 

 
Merck (Darmstadt, 

Alemanha) 
Ácido cítrico monohidratado 0,05 M 2,3 

Solução 

remineralizadora 
Merck 4,08 mM H3PO4; 11,90 mM NaHCO3; 

20,10 mM KCl e 1,98 mM CaCl2* 
6,7 

*Gerrard; Winter, 1986 
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5.3.6 Análise de perda de superfície 

 

 

 A perda de superfície foi mensurada em perfilômetro óptico (3D Proscan 2100, 

Scantron). Após a remoção das fitas, uma área central de cada amostra foi 

escaneada (2 x 1 mm) e imagens foram analisadas de maneira cega com o auxílio 

de software específico (Proscan Application software v. 2.0.17). A altura média das 

duas áreas de referência laterais foi calculada e subtraída da altura da área 

experimental em µm (3-pt step height). As amostras foram mantidas sob umidade 

relativa até o escaneamento para evitar a desidratação da dentina. Imediatamente 

antes da análise, o excesso de água foi removido com papel absorvente (Magalhães 

et al., 2010). As medições foram realizadas após 5 e 10 dias de ciclagem erosiva. 

 

 

5.3.7 Análise estatística 

 

 

O teste de ANOVA 2-fatores para medidas repetidas de acordo com o modelo 

linear geral foi usado para determinar os efeitos do tratamento de superfície e 

tempos de aplicação (variáveis independentes). A comparação post-hoc foi realizada 

utilizando o teste de Tukey. O nível de significância foi estabelecido em 5% e os 

procedimentos estatísticos foram executados no programa SPSS 20 (SPSS; 

Chicago, IL, EUA). 

 

 

5.4 Resultados 
 

 

 Os resultados da análise de perfilometria estão descritos na tabela 5.3. O teste 

de ANOVA a 2-fatores para medidas repetidas demonstrou que a perda de 

superfície foi afetada significativamente pelo tratamento de superfície e ciclagem 

erosiva (p = 0,002). Segundo teste de Tukey, todos os grupos apresentaram perdas 

de superfície significativamente maiores após 10 dias de desafios ácidos. Após 5 

dias, foi observada uma redução significativa para o grupo G7 comparado aos 
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demais. Por sua vez, o grupo G2 apresentou melhores resultados que o G4, que não 

diferiu estatisticamente do G1, G5 e G6. Após 10 dias, o G7 não diferiu 

significativamente do G2. Não foi observada diferença entre G4, G5, G6 e G1. O 

grupo G3 teve uma performance significativamente inferior quando comparado aos 

grupos G2, G4, G6 e G7, não tendo diferido de G1 e G5. 

 

 
Tabela 5.3 – Médias ± desvios padrões dos valores de perda de superfície obtidos após 5 e 10 

dias de ciclagem erosiva após diferentes tratamentos de superfície 
 

Grupo Dias de ciclagem erosiva 

5 dias 10 dias 

G1: sem tratamento de superfície 18,26 ± 3,30 CDa 28,37 ± 3,07 BCb 

G2: solução de AmF/NaF/SnCl2 14,07 ± 1,07 Ba 18,39 ± 1,46 Ab 

G3: gel placebo 20,60 ± 1,01 Da 30,12 ± 4,58 Cb 

G4: Solução de TiF4 a 1% 17,36 ± 2,38 Ca 26,58 ± 2,18 Bb 

G5: Gel de TiF4 a 1% 19,07 ± 2,17 CDa 28,81 ± 2,63 BCb 

G6: Solução de TiF4 a 4% 18,44 ± 1,04 CDa 26,41 ± 1,22 Bb 

G7: Gel de TiF4 a 4% 9,80 ± 2,37 Aa 19, 71 ± 2,19 Ab 

Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas indicam diferenças significativas dentro da mesma 
coluna. Médias seguidas de diferentes letras minúsculas indicam diferenças significativas dentro da 
mesma linha. 

 

 

5.5 Discussão 
 
 
 Este estudo visou determinar se diferentes concentrações e veículos do TiF4 

podem prevenir a erosão da dentina, uma vez que recentes estudos de prevalência 

tem demonstrado uma aumento deste tipo de lesões em todas as idades (Barbour; 

Rees, 2006; Jaeggi; Lussi, 2006; El Aidi et al., 2010; Bartlett et al., 2013). Os 

presentes resultados demonstraram que os tratamentos não conseguiram prevenir a 

erosão, no entanto, o gel de TiF4 foi capaz de reduzir a perda de superfície e pode 



 

 

51 

ser considerado como uma alternativa de tratamento para controlar as lesões de 

erosão. 

 Quando comparamos diferentes concentrações do gel de TiF4, os resultados 

obtidos nesta pesquisa corroboram com os de estudos anteriores, nos quais 

compostos contendo 4% de TiF4 apresentaram melhores resultados que 

concentrações menores, revelando um potencial para formar um glaze mais espesso 

e tenaz após o tratamento (Büyükyilmaz et al., 1997) e reduzir o amolecimento 

superficial causado pelos desafios ácidos (Magalhães et al., 2009). 

 Contrariamente aos géis, ambas as soluções de TiF4 testadas foram 

ineficientes em reduzir a progressão da erosão, possivelmente devido a sua mais 

baixa substantividade e consequente menor retenção na superfície, quando 

comparado a um gel (Ganss et al., 2012). Especula-se que o período de contato 

entre superfície dental e fluoreto possa ter sido insuficiente para que os íons titânio 

se ligassem ao oxigênio – derivado das moléculas de água ou fosfato (Tveit et al., 

1988) – e/ou à própria matriz orgânica (Mundorff et al., 1972), comprometendo a 

formação do glaze. Esta camada, formada por TiO2 ou complexos organometálicos, 

é ácido-resistente e responsável por reduzir a dissolução dos tecidos dentais quando 

expostos a desafios ácidos (Wiegand et al., 2010b). Sua ausência pode ter causado 

o fracasso do tratamento com as soluções de TiF4. 

 Duas outras explicações para a ineficiência das soluções de TiF4 testadas neste 

estudo são possíveis: o tempo de aplicação, que foi de 1 min para as soluções 

versus os 4 min utilizados para a aplicação dos géis, e a forma de aplicação, a qual 

foi ativa para géis e passiva para as soluções. A aplicação ativa combinada com 

períodos de aplicação mais longos, entre 2 e 4 min, podem aumentar a incorporação 

de F- (Skartveit et al., 1989), uma vez que pode causar uma desmineralização 

parcial, possivelmente favorecendo a penetração tanto de fluoreto quanto de titânio 

(Skartveit et al., 1991). Embora as formas de aplicação não tenham sido similares 

para todos os grupos, os protocolos empregados foram baseados em investigações 

prévias que utilizaram diferentes soluções e géis para a prevenção da erosão (Vieira 

et al., 2005; Wiegand et al., 2009; Wiegand et al., 2010a; Lepri et al., 2013; Lepri et 

al., 2015). 

 Além disso, deve ser mantido em mente que a solução usada como controle 

positivo (Elmex Erosion) foi aplicada diariamente nas superfícies dentais, como 

recomendado pelo fabricante, enquanto as soluções de TiF4 foram aplicadas apenas 
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uma vez (antes do início da ciclagem erosiva). As soluções de TiF4 foram aplicadas 

apenas uma vez devido ao seu pH, que não foi ajustado, já que este fluoreto forma 

mais precipitados na superfície dental e reduz de maneira mais eficiente a 

desmineralização em baixos valores de pH (Wiegand et al., 2009). 

Consequentemente, a sua acidez contraindica sua utilização como colutório, e 

aplicações diárias em consultório comprometeriam a viabilidade do tratamento. 

 Como esperado, o grupo controle positivo (solução de AmF/NaF/SnCl2) revelou 

potencial em reduzir a perda de superfície em dentina, provavelmente devido à 

deposição de uma camada amorfa relativamente ácido-resistente (Hove et al., 2006; 

Schlueter et al., 2009b) e rica em sais de estanho (Sn) sobre a superfície dental. 

Após 5 dias de desafios erosivos, entretanto, o grupo tratado com o gel de TiF4 a 4% 

demonstrou a melhor performance entre os grupos testados, alcançando melhores 

resultados que o controle positivo, considerado o tratamento “padrão-ouro” para 

erosão (Ganss et al., 2008; Schlueter et al., 2009b; Ganss et al., 2010; 

Rakhmatullina et al., 2013). Isto pode ser considerado um resultado positivo, uma 

vez que aplicações em consultório não dependem da cooperação do paciente. 

Embora a contribuição do paciente em modificar seus hábitos, que podem acelerar a 

progressão da erosão, seja essencial para o sucesso do tratamento (Lussi et al., 

1993; Zero, 1996), produtos que possam controlar a perda de superfície com mais 

eficiência são desejáveis. 

 Estudos futuros devem focar na determinação da exata duração do tratamento 

com aplicação única de TiF4 pela realização de um maior número de ciclos erosivos. 

Adicionalmente, poderia ser interessante fazer a reaplicação do gel de TiF4 a 4% 

após 5 dias de desafios erosivos, considerando o aumento na perda de superfície 

demonstrada neste estudo após 10 dias. Caso uma segunda aplicação tivesse sido 

realizada, a perda observada poderia ter sido menor do que aquela apresentada 

pelo padrão-ouro (solução de AmF/NaF/SnCl2), que – mesmo com uso diário – 

apresentou perda constante e progressiva. 
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5.6 Conclusão 
 
 
 Embora não tenham prevenido a erosão, o gel de TiF4 a 4% (aplicação única) e 

a solução de AmF/NaF/SnCl2 (aplicação diária) reduziram a perda de superfície 

causada pelo ácido cítrico. 
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6 CAPÍTULO III 
 
 
Proteção contra erosão conferida por diferentes géis fluoretados em dentina.  
 
 
6.1 Resumo 
 
 
Este estudo buscou avaliar os efeitos protetores de géis fluoretados com diferentes 

concentrações de fluoreto e pH sobre a dentina erodida. Oitenta fragmentos de 

dentina humana previamente erodidos foram aleatoriamente divididos em 8 grupos 

de acordo com o tratamento de superfície (n=10): G1 – controle negativo (sem 

tratamento); G2 – gel placebo (H2O + espessante); G3 – controle positivo (gel de 

NaF a 2%, pH 7,0); G4 – gel de NaF a 2% (pH 1,5); G5 – gel de NaF a 5,42% (pH 

7,0); G6 – gel de NaF a 5,42% (pH 1,5); G7 – gel de TiF4 a 4% (pH 1,5) e G8 – gel 

de TiF4 a 4% (pH 7,0). Após os tratamentos, as amostras foram submetidas a 10 

dias de ciclagem erosiva por alternância de imersões em ácido cítrico (0,05 M, pH 

2,3, 2 min, 6x/dia) e solução remineralizadora. Após a formação das lesões de 

erosão iniciais, aplicação dos géis, 5 e 10 dias de ciclagem foram realizadas 

análises perfilométricas (perda de superfície). Após a aplicação dos géis, foi 

observado que G4 e G6 mais que dobraram a perda de superfície e, por este motivo, 

estes grupos foram excluídos da ciclagem erosiva. O teste de ANOVA 2-fatores para 

medidas repetidas revelou diferença estatística entre tratamentos de superfície, 

tempos e na interação tratamentos de superfície x tempos (p<0,05). De acordo com 

teste de Tukey, após os tratamentos, o único grupo que apresentou aumento na 

perda de superfície foi o G7, entretanto este não se diferenciou estatisticamente do 

G1. Após 5 dias, os grupos G5, G7 e G8 diferiram estatisticamente de G1, enquanto 

após 10 dias, G7 apresentou os menores valores de perda de superfície, 

apresentando diferença estatística quando comparado aos grupos G1, G2 e G3. Os 

produtos fluoretados foram capazes de reduzir a progressão da erosão em dentina e 

tanto concentração quando pH podem influenciar seus potenciais. 
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6.2 Introdução 

 

 

 A erosão dental é um processo químico caracterizado pela dissolução crônica e 

patológica dos tecidos duros dentais, devido a sua exposição a uma variedade de 

ácidos de origem não-bacteriana (Imfeld, 1996; Lussi et al., 2011), que podem ser 

originados intrínseca ou extrinsecamente. Ácidos intrínsecos são essencialmente 

representados pelo ácido hidroclorídrico presente no suco gástrico, enquanto que 

aqueles de origem extrínseca são principalmente derivados de alimentos e bebidas 

ácidos (Ganss et al., 2012). 

 A perda erosiva pode levar à perda irreversível do esmalte e exposição da 

dentina (Lussi et al., 2011). Clinicamente, a exposição dos túbulos dentinários pode 

causar hipersensibilidade dentinária (West, 2008) e perda de anatomia dental e 

dimensão vertical (Schlueter et al., 2012), resultando em problemas estéticos e/ou 

funcionais. 

 Há evidências que produtos fluoretados convencionais têm pequena efetividade 

em controlar lesões de erosão (Vieira et al., 2005; Schlueter et al., 2007; Wiegand et 

al., 2010a). Mesmo considerando a precipitação de minerais similares ao fluoreto de 

cálcio (CaF2-like) sobre a superfície erodida após aplicação dos fluoretos 

(Wahengbam et al., 2011), a barreira física formada é altamente solúvel e pode ser 

rapidamente degradada na cavidade bucal. De forma a aumentar a proteção 

conferida após tratamentos com fluoretos, compostos contendo cátions metálicos 

polivalentes, como o tetrafluoreto de titânio (TiF4), têm sido investigados. Estes 

compostos podem levar à formação de uma camada ácido-resistente (Mundorff et 

al., 1972), conhecida como glaze, que é capaz de aderir fortemente sobre a 

superfície dental (Sen; Büyükyilmaz, 1998). Esta age como uma barreira de difusão 

e funciona como um reservatório de íons fluoreto, retardando a dissolução dos 

tecidos dentais quando submetidos a desafios ácidos (Wiegand et al., 2010a). 

 Sabe-se que a solução de TiF4, em condições de baixos pHs (pH 1,2), 

apresenta resultados promissores quanto à formação de precipitados sobre a 

superfície dental e redução da desmineralização (Wiegand et al., 2009; Wiegand et 

al., 2010b). Entretanto, esta acidez contraindica a aplicação caseira regular do TiF4 

pelo paciente (Hjortsjö et al., 2014), já que seu pH original (pH 1,2) poderia ser 

prejudicial à saúde dos tecidos moles, caso fosse utilizado como colutório. Neste 
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sentido, aplicações controladas pelos cirurgiões-dentistas seriam a melhor 

alternativa, e portanto, géis (Vieira et al., 2005; Lepri et al., 2015) e vernizes 

(Magalhães et al., 2010) têm sido testados, uma vez que podem influenciar 

positivamente a manutenção do efeito do fluoreto. A alta viscosidade destes veículos 

permite a aplicação localizada e precisa do fluoreto, além de mantê-lo na superfície 

dental por um período maior, prolongando seu contato com os dentes quando 

comparado a soluções (Ganss et al., 2012). 

 A acidez inerente ao produto pode causar desmineralização parcial da 

superfície tratada (Skartveit et al., 1991), favorecendo a penetração do fluoreto no 

tecido mineralizado (Skartveit et al., 1989). Esta penetração pode contribuir para a 

proteção da erosão já promovida pela camada de glaze; entretanto, também pode 

causar um aumento na perda de superfície, especialmente quando associado com 

tempos de aplicação prolongados, que têm sido recomendados a fim de promover 

maior retenção de F- (Skartveit et al., 1989) e proteção à superfície da dentina 

(Wiegand et al., 2008).  

 A combinação de um pH ácido e uma alta concentração de fluoreto poderia ser 

responsável pelo sucesso na proteção contra erosão apresentada pelo TiF4, já que o 

mecanismo de desmineralização superficial/ penetração de F- poderia aumentar a 

formação de compostos CaF2-like e criar uma barreira física mais espessa. No 

entanto, ainda não foi definido se isto também melhoraria os resultados obtidos 

pelos tratamentos com fluoretos não-metálicos após exposição a desafios ácidos. 

Neste sentido, este estudo foi delineado para contribuir com a elucidação dos efeitos 

de diferentes géis fluoretados na dentina humana submetida à erosão. 

 

 

6.3. Materiais e Métodos 
 

 

6.3.1 Aspectos éticos 

 

 

Um total de 50 terceiros molares foram usados nesta pesquisa, após 

concordância do Comitê de Ética local (Comitê de Ética em Pesquisa – Faculdade 

de Odontologia/ Universidade de São Paulo) (no 1.121.852 – Anexo B) e de acordo 
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com a Declaração de Helsinki. Termos de consentimento livre e esclarecido não 

foram necessários já que os dentes foram obtidos do Banco de Dentes Humanos da 

mesma instituição. 

 

 

6.3.2 Delineamento experimental 

 

 

 Durante o presente estudo, 80 fragmentos de dentina radicular humana 

previamente erodidos foram usados. O efeito da utilização dos géis de tetrafluoreto 

de titânio (TiF4) e fluoreto de sódio (NaF) na progressão da erosão foi avaliado. Após 

a aplicação dos tratamentos na dentina previamente erodida, procedeu-se com a 

ciclagem erosiva e a perda de superfície foi mensurada após a aplicação dos géis, 5 

e 10 dias de ciclagem. Os fatores em estudo foram “tratamento de superfície” em 

oito níveis (n=10): controle negativo; placebo (água + espessante); controle positivo 

(NaF a 2% com pH 7,0); NaF a 2% com pH 1,5; NaF a 5,42% com pH 7,0; NaF a 

5,42% com pH 1,5; TiF4 a 4% com pH 1,5 e TiF4 a 4% com pH 7,0 – e “tempos” em 

quatro níveis: lesão inicial, após aplicação dos géis e após 5 e 10 dias de ciclagem 

erosiva. A variável resposta foi a perda de superfície, mensurada em perfilômetro 

óptico. 

 

 

6.3.3 Preparo das amostras 

 

 

 Os dentes foram armazenados em solução de timol a 0,1% (4 oC) por um 

período máximo de 3 meses após a extração. Estes foram limpos, polidos com 

pedra-pomes e água em baixa rotação e lavados em água destilada. Fragmentos de 

dentina radicular (4,0 x 4,0 x 2,0 mm) foram obtidos em máquina de corte de alta 

precisão (Isomet 1000, Buehler Ltda., Lake Bluff, IL, EUA) e incluídos em resina 

acrílica. As amostras tiveram suas superfícies polidas (Ecomet / Automet 250 

grinder-polisher, Buehler Ltda.) com lixas de polimento (Buehler Ltda.). Entre cada 

série e após o polimento final, as amostras foram lavadas em água destilada por 3 

min em cuba ultrassônica. 
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6.3.4 Seleção das amostras de dentina 

 

 

 Todas as amostras foram observadas em Lupa Estereoscópica (40x) – a fim de 

verificar a existência de defeitos na dentina – e, então, submetidas à teste de 

microdureza de superfície (HMV-2000, Shimadzu). Três endentações foram 

realizadas no centro de cada amostra, com 50 µm de distância entre elas, com 

penetrador Knoop (10 g por 10 s) (Turssi et al., 2010). As amostras com médias de 

microdureza de superfície discrepantes foram excluídas e as demais foram 

analisadas em perfilômetro óptico (PROSCAN 2100 3D, Scantron, Taunton, Reino 

Unido). As amostras que apresentaram valores de curvatura de superfície acima de 

0,3 µm foram descartadas (Eisenburger et al., 2003). Dentre as amostras aprovadas, 

80 foram selecionadas aleatoriamente e incluídas neste estudo (médias de dureza = 

75,98 ± 1,86 kg/mm2 e curvatura = 0,14 ± 0,09). 

 

 

6.3.5 Análise perfilométrica 

 

 

 As análises perfilométricas foram realizadas em perfilômetro 3D (PROSCAN 

2100 3D, Scantron). A primeira medição foi feita apenas para determinação da 

curvatura de superfície (usada para seleção das amostras). Durante as leituras 

subsequentes, realizadas nos diferentes tempos experimentais, as áreas laterais das 

superfícies das amostras foram protegidas por duas tiras de fita adesiva UPVC de 

forma a deixar uma área central exposta de aproximadamente 3,0 x 1,0 mm (Turssi 

et al., 2014) e manter regiões de dentina hígida para serem utilizadas como áreas de 

referência para cálculo da perda de superfície. 

 Durante todos os escaneamentos, o sensor foi programado para percorrer uma 

área central de 2,0 mm no eixo-X por 1,0 mm no eixo-Y (duração da leitura: 28 s). O 

equipamento executou 200 passos (0,01 mm) no eixo-X e 10 passos (0,1 mm) no 

eixo-Y e a perda de superfície foi calculada por um software específico 

(ProscanApplication software version 2.0.17) (Hara et al., 2013; Scaramucci et al., 

2016). As amostras foram mantidas úmidas até o momento da leitura para evitar 
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desidratação. Imediatamente antes da realização da análise, o excesso de água foi 

removido com papel absorvente (Magalhães et al., 2010). 

 

 

6.3.6 Formação das lesões de erosão iniciais  

 

 

Após o posicionamento das fitas de UPVC, todas as amostras foram imersas 

em solução de ácido cítrico a 0,05 M (pH 2,3) (Ácido cítrico monohidratado, Sigma-

Aldrich Brasil Ltda.) (Ganss et al., 2010a), em temperatura ambiente, sob constante 

agitação (35 rpm), por 20 min. Então, as amostras foram lavadas em água destilada 

por 30 s e armazenadas em umidade relativa a 4 oC. Após o processo da formação 

das lesões iniciais, a primeira avaliação da perda de superfície em perfilômetro 

óptico foi realizada para confirmar a homogeneidade das lesões formadas. 

 

 

6.3.7 Grupos experimentais 

 

 

 As amostras previamente erodidas foram divididas aleatoriamente em oito 

grupos experimentais de acordo com o tratamento de superfície a ser aplicado 

(n=10) como descrito na tabela 6.1. Todos os géis, fluoretados ou não, foram 

preparados pela pesquisadora logo antes de suas aplicações. Os géis dos grupos 

G4 e G6 tiveram os valores de pH ajustados pela adição de ácido hidroclorídrico, 

enquanto o pH do grupo G8 foi ajustado pela adição de hidróxido de sódio. 

Em todos os grupos experimentais, apenas uma aplicação do gel foi realizada 

para simular a viabilidade clínica do tratamento. Para cada amostra, um volume de 

20 µl de gel foi padronizado. As aplicações foram realizadas com o auxílio de pincéis 

descartáveis (Brush Fine, KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil), que foram substituídos 

para cada nova amostra, com movimentos intermitentes na superfície durante 4 min 

(Skartveit el al., 1989; Wiegand et al., 2008). Após este período, cada amostra teve o 

excesso de gel removido com uma gaze. As aplicações foram realizadas pela 

pesquisadora responsável. Então, todas as amostras foram submetidas a uma 

segunda análise de perda de superfície em perfilômetro óptico. Neste tempo de 
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avaliação, pode ser observado que os tratamentos dos grupos G4 e G6 mais que 

dobraram os valores de perda de superfície (26,87 ± 9,00 e 8,29 ± 6,39, 

respectivamente). Portanto, ambos os grupos foram excluídos da ciclagem erosiva, 

já que estes resultados contraindicariam sua utilização para controlar a erosão 

dental. 

 

 
Tabela 6.1 – Grupos experimentais 

Grupos Agente 

ativo 

pH Concentração do 

composto fluoretado (%) 

ppm F Composição 

G1 - 7,0 0 0 Água destilada (AD) 

G2 - 6,3 - 0 Carboximetilcelulose 

(CMC) + AD 

G3 NaF 7,0 2,0 9.051 Fluoreto de sódio 

(NaF) + CMC + AD 

G4 NaF 1,5 2,0 9.051 NaF + CMC + AD 

G5 NaF 7,0 5,42 24.523 NaF + CMC + AD 

G6 NaF 1,5 5,42 24.523 NaF + CMC + AD 

G7 TiF4 1,5 4,0 * 24.530 Tetrafluoreto de titânio 

(TiF4) + CMC + AD 

G8 TiF4 7,0 4,0 24.530 TiF4 + CMC + AD 

* Büyükyilmaz et al. (1997), Vieira et al. (2005) e Mantilla et al. (2017) 
 

 

6.3.8 Ciclagem erosiva 

 

 

 As amostras foram fixadas com cera pegajosa em tampas de placas de 12 

poços para cultura de células, de forma a permitir imersões individualizadas nas 

soluções. Por um período de 10 dias, as amostras foram imersas 6x/dia em solução 
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de ácido cítrico (ácido cítrico monohidratado a 0,05 M (pH 2,3)) por 2 min cada, com 

intervalos de 1,5 h entre eles, em temperatura ambiente e sob constante agitação 

em mesa agitadora orbital (35 rpm). As amostras de um mesmo grupo foram 

imersas simultaneamente em poços separados contendo 5 ml de solução erosiva 

cada. As soluções de ácido cítrico foram renovadas a cada novo desafio. Após cada 

imersão, as amostras foram lavadas com água destilada e armazenadas em solução 

remineralizadora (4,08 mM H3PO4, 11,90 mM NaHCO3, 20,10 mM KCl e 1,98 mM 

CaCl2 (pH 6,7)) até o próximo desafio. Durante as noites, as amostras também 

foram mantidas em solução remineralizadora (Ganss et al., 2010a). Após 5 e 10 dias 

de ciclagem, novas análises de perda de superfície foram realizadas. 

 

 

6.3.9 Análise estatística 

 

 

 Os dados primeiramente foram submetidas a testes de Shapiro-Wilk e Brown-

Forsythe para determinar a normalidade e homogeneidade de variância, 

respectivamente. Os resultados indicaram uma distribuição normal e homogênea 

dos dados; portanto, testes paramétricos foram selecionados. As análises foram 

realizadas por meio dos testes de ANOVA 2-fatores para medidas repetidas seguido 

de post-hoc de Tukey. Os níveis de significância foram mantidos em 5% e os 

cálculos estatísticos foram realizados com o auxílio do software SigmaPlot 12.0 

(Systat Software Inc., San Jose, CA, EUA). 

 

 

6.4 Resultados 
 
 
 Após análise dos dados de perda de superfície, o teste de ANOVA 2-fatores 

para medidas repetidas revelou diferença estatisticamente significativa entre 

“tratamentos de superfície”, “tempos” e na interação “tratamentos de superfície” x 

“tempos” (p<0,05). De acordo com teste de Tukey (Tabela 6.2), não houve diferença 

significativa entre os ”tratamentos de superfície” após a formação das lesões de 

erosão. Para análise do “tempo” imediatamente após aplicação dos géis, nenhum 
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dos tratamentos diferiu significativamente do grupo controle negativo (G1), 

entretanto o G7 apresentou maiores valores de perda de superfície quando 

comparado aos demais grupos tratados com géis, fluoretados ou não. Após 5 dias 

de ciclagem, os grupos G5, G7 e G8 reduziram significativamente a perda de 

superfície em relação ao controle negativo, mas não diferiram estatisticamente de 

G2 e G3. Após 10 dias, o G7 teve os menores valores de perda de superfície, 

apresentando diferença estatística quando comparado aos grupos G1, G2 e G3. 

 Considerando a comparação entre “tempos”, apenas o G7 aumentou a perda 

de superfície após a aplicação dos géis; entretanto, apenas este grupo foi capaz de 

controlar a progressão da erosão após 5 e 10 dias de ciclagem em relação aos 

grupos controle. 

 

 
Tabela 6.2 – Resultados de perda de superfície em µm (média e desvio padrão) 

Grupos / 
Tempos 

Lesões de 
erosão iniciais 

Aplicação 5 dias 10 dias 

G1 3,44 (0,52) Ca 3,48 (0,60) Cab 10,38 (2,00) Ba 13,75 (2,31) Aa 

G2 3,03 (0,57) Ca 2,89 (0,89) Cb 9,06 (1,96) Bab 12,73 (3,20) Aab 

G3 3,00 (0,68) Ca 2,65 (0,80) Cb 8,50 (2,66) Bab 11,14 (3,75) Ab 

G5 3,05 (0,63) Ca 2,76 (0,74) Cb 7,33 (2,47) Bb 10,46 (3,02) Abc 

G7 3,27 (0,65) Ca 5,68 (2,31) Ba 6,88 (2,55) ABb 8,43 (2,62) Ac 

G8 3,49 (0,41) Ca 2,89 (0,58) Cb 7,00 (2,25) Bb 10,74 (4,27) Abc 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna representam diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha representam diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
*G4 e G6 foram excluídos da análise estatística após determinação da perda de superfície no 
“tempo” de análise da aplicação dos géis. 

 
 
6.5 Discussão 
 
 
 O tetrafluoreto de titânio tem sido estudado na literatura recente (Comar et al., 

2015; Magalhães et al., 2016; Medeiros et al., 2016; Mantilla et al., 2017) devido ao 
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seu particular mecanismo de ação e seu potencial protetor aos tecidos dentais 

erodidos. Entretanto, diferentes resultados vêm sendo observados e, por este 

motivo, ainda não foi possível estabelecer um protocolo ideal para aplicação clínica 

desse produto fluoretado. Baseado em pesquisas prévias que apresentaram 

resultados satisfatórios após o tratamento com TiF4, o presente estudo investigou 

um gel (Vieira et al., 2005; Lepri et al., 2015) em alta concentração (Mantilla et al., 

2017) em seu pH original (Wiegand et al., 2009), que foi aplicado ativamente na 

superfície da dentina por 4 min (Skartveit et al., 1989). 

Sabe-se também, baseado em resultados prévios, que a formulação 

comercial do gel de NaF não é totalmente eficiente no controle da erosão (Lepri et 

al., 2013) e atualmente o “padrão-ouro” para o tratamento destas lesões é uma 

solução contendo AmF/NaF/SnF2 (Schlueter et al., 2009; Ganss et al., 2010b). 

Entretanto, no presente estudo, o gel de NaF foi selecionado como controle positivo, 

uma vez que resultados produzidos por produtos apresentados em diferentes 

veículos não são comparáveis. Produtos com maiores viscosidades, como géis e 

vernizes, tendem a permanecer sobre a superfície tratada por períodos mais longos 

e, consequentemente, promover maior proteção contra desafios erosivos 

(Magalhães et al., 2016; Mantilla et al., 2017). Além disso, os fabricantes 

recomendam a aplicação diária das soluções, já que o próprio paciente poderia 

realizar o bochecho. Neste estudo, os géis foram aplicados apenas uma vez, antes 

do início da ciclagem erosiva, de forma a simular a prática usual executada nos 

consultórios odontológicos.  

Várias formulações do gel de NaF foram usadas nesta pesquisa, de forma a 

equiparar a concentração de fluoreto (em ppmF) e pH àqueles apresentados pelo 

gel de TiF4 testado, buscando evitar possíveis vieses a respeito dos resultados 

obtidos pelos produtos. Um aumento na concentração de fluoreto na composição do 

produto poderia promover maior deposição de compostos semelhantes à CaF2 sobre 

a superfície tratada (Wiegand; Attin, 2003), enquanto um pH mais baixo poderia 

favorecer a penetração do F- no tecido parcialmente desmineralizado (Laufer et al., 

1981). Especula-se que este efeito seria esperado até em compostos fluoretados 

não-metálicos, já que o colágeno exposto aumentaria a área de superfície da 

dentina e os caminhos de difusão (Buchalla et al., 2007), que poderia promover a 

retenção de depósitos de CaF2, não apenas na dentina peritubular e intertubular, 

mas também nas regiões intratubulares (Laufer et al., 1981). 
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Entretanto, observando as análises de perda de superfície após a aplicação 

dos produtos, nota-se que nenhum dos produtos neutros apresentou qualquer 

alteração na perda de superfície, mesmo após a aplicação ativa em superfície 

previamente desmineralizada. Por outro lado, composições ácidas demonstraram 

um aumento nos valores de perda de superfície. Para ambas as formulações de NaF 

ácidas, independente da concentração de fluoreto, a perda de superfície mais que 

dobrou em relação aos valores obtidos após a formação das lesões iniciais, 

contradizendo a teoria que uma concentração mais elevada de fluoreto associada a 

um pH ácido poderia aumentar a proteção promovida pela aplicação do produto. 

Estes resultados mostram que o uso destes produtos não é apropriado para o 

controle da erosão e eles não deveriam ser aplicados em lesões erosivas.  

As amostras do grupo G7 (4% TiF4 gel, pH 1,5) também foram tratadas com 

um gel ácido, entretanto, em contraste ao que aconteceu após as aplicações de NaF 

ácidos, este foi capaz de proteger parcialmente a superfície da dentina da ação do 

seu próprio pH (Wahengbam et al., 2011), possivelmente devido ao particular 

mecanismo de ação do TiF4. Mesmo apresentando um aumento significativo na 

perda de superfície após a aplicação do gel, este não foi diferente do grupo controle 

negativo.  

Após 5 dias de ciclagem erosiva, o único grupo capaz de controlar a 

progressão da erosão foi o G7, ainda que seus resultados não tenham diferido dos 

grupos tratados com outros géis. As amostras do grupo G3 (NaF a 2% neutro) foram 

tratadas com o único gel fluoretado que não reduziu a perda de superfície quando 

comparado ao grupo controle negativo. Especula-se que haja uma dependência 

entre o efeito do tratamento e a concentração do fluoreto. Uma relação inversamente 

proporcional entre concentração e perda de superfície foi observada (Wiegand; Attin, 

2003). 

Analisando os dados obtidos após 10 dias de ciclagem erosiva, apenas o gel 

de TiF4 a 4% – em seu pH original – foi capaz de reduzir significativamente a perda 

de superfície em relação a todos os grupos controle (negativo, placebo e positivo). 

Estes resultados corroboram com os obtidos por Medeiros et al. (2016), que 

demonstraram que, após o tratamento da superfície dental com NaF e TiF4 no 

mesmo veículo, apenas o TiF4 foi capaz de formar uma camada que recobria 

completamente a superfície erodida, mantendo suas propriedades mesmo após 

desafios erosivos. Pode ser sugerido que, em ambos os estudos, esta proteção 
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tenha sido causada pela formação do glaze, devido a interação entre os íons titânio 

e o oxigênio e/ou camada orgânica presente na superfície da dentina (Mundorff et 

al., 1972; Tveit et al., 1988).    

Esta camada foi capaz de demonstrar sua ácido-resistência, já que continuou 

agindo como barreira de difusão, mesmo após sua exposição a severos desafios 

erosivos (Schlueter et al., 2007). Optou-se por esta ciclagem de forma a simular os 

hábitos de ingestão de ácidos de pacientes com alto risco para o desenvolvimento 

de lesões de erosão. Além disso, o gel contendo apenas água e espessante não 

demonstrou qualquer proteção ao substrato, sugerindo que os efeitos promovidos 

pela aplicação dos fluoretos foi causada apenas pelo seu agente ativo, sem qualquer 

proteção adicional conferida pelo filme formado após adsorção do espessante na 

superfície tratada (Barbour et al., 2005). 

Dentro dos limites do presente estudo, conclui-se que diferentes géis 

fluoretados tem potencial para reduzir a progressão da erosão em dentina e ambos, 

concentração de fluoreto e pH, são fatores que influenciam a perda de superfície 

neste substrato. 
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7 CAPÍTULO IV 

 
 
Efeitos causados pela aplicação do gel de TiF4 sobre a dentina humana 
responsáveis pela sua proteção contra a erosão in situ 
 

 

7.1 Resumo 
 
 
O presente estudo avaliou in situ o efeito protetor do gel de TiF4 (4%, pH original) 

contra a erosão em dentina e, in vitro, seu possível mecanismo de ação. Para tanto, 

128 fragmentos de dentina radicular humana (3 x 3 x 1 mm) previamente erodidos 

foram divididos aleatoriamente em 4 grupos experimentais (n=16): controle negativo 

(C - sem tratamento); placebo (P - água + espessante); controle positivo (NaF - gel 

de NaF a 2%, pH 7,0) e TiF4 (TiF4 - gel de TiF4 a 4%, pH 1,5). As amostras foram 

submetidas à ciclagem erosiva in situ (ácido cítrico 1%, pH 2,3, 6x/dia, 5 dias) e 

avaliadas em perfilometria (n=16), microscopia eletrônica de varredura e 

espectroscopia de energia dispersiva (n=3). Para avaliação do mecanismo de ação, 

24 amostras extras de dentina foram divididas em 3 grupos (n=8) – controle 

negativo, positivo e TiF4 – e utilizadas para determinação das concentrações de flúor 

solúvel em álcali (CaF2-like) e ácido (FAp). O ANOVA 1-fator demonstrou diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos para a análise de perda de superfície 

e, de acordo com o teste de Tukey, apenas o grupo TiF4 foi capaz de reduzir 

significativamente a perda de superfície em relação aos demais, que não diferiram 

entre si. Considerando as análises de concentrações de flúor, o TiF4 apresentou 

formação estatisticamente maior de CaF2-like que o NaF, enquanto que não houve 

diferença entre estes grupos para a concentração de FAp. O grupo controle negativo 

apresentou as menores concentrações de CaF2-like e FAp. Conclui-se que o gel de 

TiF4 (4%, pH original) é eficaz em reduzir a progressão da erosão, mesmo após 

ciclagem erosiva in situ e sua proteção é conferida pela formação do glaze, somado 

à camada de CaF2, sobre a superfície dental. 
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7.2 Introdução 
 
 
 Há anos os produtos fluoretados são utilizados no tratamento de pacientes que 

apresentam a doença cárie (Rolla, 1988; Oh et al., 2017) e sua eficácia em prevenir 

o aparecimento de novas lesões deste tipo já foi comprovada clinicamente (Tickle et 

al., 2017; Wagner; Heinrich-Weltzien, 2017). Desta forma, há a manutenção 

prolongada dos elementos dentais que, se mantém susceptíveis a ação de ácidos 

presentes nas dietas atuais. Consequentemente, a união destes fatores pode 

impactar no aumento da prevalência da erosão dental (Jaeggi; Lussi, 2014; Salas et 

al., 2015). 

 A ação dos fluoretos convencionais no processo de 

demineralização/remineralização que ocorre na lesão de cárie (Rolla, 1988), não se 

aplica no controle da erosão, uma vez que esta envolve perda irreversível de tecido 

duro dental pela ação de ácidos de origem não-bacteriana (Schlueter et al., 2012). 

Ainda assim, estudos investigam a ação destes produtos na progressão da erosão, 

uma vez que a disponibilidade de F- na cavidade bucal permite a deposição de 

compostos semelhantes à CaF2 sobre a superfície dental (Gerth et al., 2007). Esta 

camada pode agir como uma barreira física sobre o tecido dental e impedir, 

momentaneamente, o contato entre os dentes e os ácidos (Wiegand et al., 2010). 

Entretanto, esta camada apresenta alta solubilidade (McCann, 1968; Ganss et al., 

2007) e, por este motivo, sua ação protetora é limitada. 

 Visando a formação de camadas mais ácido-resistentes, pesquisas recentes 

têm testado compostos fluoretados contendo cátions metálicos polivalentes, como o 

tetrafluoreto de titânio (Comar et al., 2015; Magalhães et al., 2016; Medeiros et al., 

2016; Mantilla et al., 2017a). O íon titânio é capaz de se unir ao tecido dental 

(Mundorff et al., 1972), originando uma camada tipo glaze sobre a superfície 

(Hjörtsjö et al., 2015), capaz de funcionar como uma barreira de difusão, 

protegendo-a contra desafios erosivos (Wiegand et al., 2010).  

 No entanto, a literatura atual ainda apresenta resultados controversos quanto 

aos seus efeitos na progressão das lesões erosivas. Possivelmente, esta variação 

nos resultados se deve aos diferentes protocolos aplicados nos estudos, que são 

influenciados por fatores como concentração, pH, veículo e tempo de aplicação. 

Sabe-se que produtos apresentados em veículos com maiores viscosidades, como 
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géis e vernizes (Levy et al., 2014; Mantilla et al., 2017a), com concentrações de 

fluoreto mais altas (Laufer et al., 1981; Büyükyilmaz et al., 1997; Mantilla et al., 

2017a), em seu pH original (Wiegand et al., 2009) e aplicados por tempo mais 

longos (Skartveit et al., 1989) apresentam resultados positivos frente a desafios 

erosivos in vitro. Entretanto, faz-se necessária a comprovação destes sob a ação 

dos fatores modificadores presentes na cavidade bucal, antes que sua utilização 

clínica possa ser indicada.  

 Além disso, também é importante a determinação dos aspectos responsáveis 

pela ação causada pela aplicação do TiF4 sobre a superfície dental, de forma a 

buscar a potencialização destes efeitos e alcançar a máxima proteção possível 

frente a desafios ácidos. 

 Desta forma, o presente estudo in situ teve como objetivos verificar a 

manutenção dos efeitos protetores promovidos pelo gel de TiF4 a 4%, em seu pH 

original, e auxiliar na elucidação dos motivos capazes de viabilizar estes resultados. 

 

 

7.3 Materiais e Métodos 
 

 
7.3.1 Delineamento experimental 

 

 

O presente estudo in situ envolveu um modelo de delineamento crossover, 

em blocos (voluntário), e foi realizado em 4 períodos de 5 dias, durante os quais 16 

voluntários utilizaram dispositivos intra-bucais contendo amostras de dentina 

humana. Todas as amostras foram erodidas in vitro previamente ao início da fase in 

situ e, nesta, foram submetidas à 5 dias de ciclagens erosivas. O fator em estudo foi 

o tratamento superficial da dentina humana, em quatro níveis: controle negativo 

(sem tratamento); placebo; controle positivo (NaF 2% - pH 7,0) e TiF4 4% (pH 1,5). A 

variável de resposta foi a perda de tecido mineral (em µm) mensurada em 

perfilometria óptica. Adicionalmente, 3 amostras foram selecionadas aleatoriamente 

para determinação das alterações causadas na morfologia superficial e na 

composição de superfície após os tratamentos, por meio de Microscopia Eletrônica 

de Varredura e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), respectivamente. 
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 O estudo contou ainda com uma etapa in vitro, na qual 24 amostras de 

dentina humana foram divididas aleatoriamente em 3 grupos experimentais (n=8): 

controle negativo, controle positivo (NaF 2% - pH 7,0) e TiF4 4% (pH 1,5). Após os 

tratamentos, foram realizadas as determinações indiretas dos conteúdos de flúor na 

superfície da dentina pela análise de íons solúveis em álcali e em ácido. 

 

 

 7.3.2 Preparo e seleção das amostras 

 
 

Foram utilizados 85 terceiros molares humanos recém-extraídos cedidos pelo 

Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo (FOUSP) e com a concordância do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-

FOUSP) da mesma instituição (Parecer nº 1.121.871 – Anexo C). 

Cento e setenta fragmentos de dentina radicular (3,0 x 3,0 x 1,0 mm) foram 

obtidos utilizando uma máquina de corte de alta precisão (Isomet 1000, Buehler 

Ltda.) e tanto a superfície interna quanto a externa de cada amostra foram polidas 

(Ecomet/Automet 250 grinder-polisher, Buehler Ltda.) com lixas de óxido de alumínio 

(Buehler Ltda.). Entre cada série de polimento e após o polimento final, as amostras 

foram lavadas em cuba ultrassônica com água deionizada por 3 min. 
Todas as amostras foram observadas em Lupa Estereoscópica (40x) - para 

verificar a existência de defeitos na dentina e, então, submetidas à análise 

perfilométrica (PROSCAN 2100 3D, Scantron). As amostras que apresentaram 

valores de curvatura de superfície acima de 0,3 µm foram descartadas (Eisenburger 

et al., 2003). Das amostras aprovadas, 128 foram selecionadas aleatoriamente para 

a etapa in situ. Das demais, 12 foram destinadas à análise em microscopia 

eletrônica de varredura e 24 para o teste de reatividade de F- in vitro. 

 

 

7.3.3 Etapa in situ 

 

 

7.3.3.1 Formação das lesões de erosão iniciais in vitro  
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 Duas tiras de fita adesiva (UPVC) foram posicionadas na superfície de trabalho 

de cada amostra, deixando exposta uma janela central de aproximadamente 3,0 x 

1,0 mm (Turssi et al., 2014). Todas as amostras foram submetidas à imersão em 

solução de ácido cítrico a 0,05 M (pH 2,3) (ácido cítrico mono-hidratado, Sigma-

Aldrich Brasil Ltda.) (Ganss et al., 2010), à temperatura ambiente, sob constante 

agitação (35 rpm), durante 20 min. Em seguida, as amostras foram lavadas em água 

deionizada por 30 s e novamente armazenadas em umidade relativa na geladeira a 

4 oC. Ao final do processo de formação das lesões de erosão iniciais, foi realizada 

nova leitura em perfilômetro óptico para confirmação da homogeneidade das lesões 

formadas.  

 

 

7.3.3.2 Esterilização das amostras e distribuição nos grupos experimentais 

 

 

 Todas as amostras desta etapa foram esterilizadas com radiação gama 

(Irradiador de Cobalto-60 – dose: 25 kGy) (Wegehaupt et al., 2012). Em seguida, as 

128 amostras (16 voluntários x 4 grupos x duplicata), previamente erodidas (in vitro) 

foram divididas aleatoriamente em 4 grupos: C - grupo controle negativo; P - grupo 

placebo; NaF - grupo controle positivo e TiF4 - grupo TiF4 (tabela 7.1). 

 

 
Tabela 7.1 – Grupos experimentais 

 
Grupo Agente 

ativo 

pH Concentração 

do composto 

fluoretado (%) 

ppm F Composição 

C - 7,0 - 0 Água destilada (AD) 

P - 6,3 - 0 Carboximetilcelulose (CMC) + AD 

NaF NaF 7,0 2,0 9051 Fluoreto de sódio (NaF) + CMC + AD 

TiF4 TiF4 1,5* 4,0** 24530 Tetrafluoreto de titânio (TiF4) + CMC 

+ AD 

* Wiegand et al. (2009) 
** Büyükyilmaz et al. (1997), Mantilla et al. (2017a) 
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7.3.3.3 Seleção dos voluntários 

 

 

O cálculo amostral foi realizado e sugeriu que, para um tamanho de efeito 

mínimo de 0,4 e nível de significância 0,05, seriam necessários 12 voluntários para 

um poder de teste de 85%. Considerando possíveis intercorrências, 16 voluntários 

foram selecionados para participar da fase in situ (n=16) seguindo os seguintes 

critérios: 

• Inclusão: possuir boa saúde bucal (sem a presença de placa 

bacteriana visível, cavidades, gengivite ou doença periodontal); possuir 

fluxo salivar não-estimulado ≥ 0,2 ml/min (Bardow et al., 2001) e 

estimulado ≥ 1,0 ml/min (Scaramucci et al., 2012); residir na área 

urbana do município de São Paulo 

• Exclusão: apresentar patologias sistêmicas, dispositivo ortodôntico 

e/ou doença do refluxo gastro-esofágico; fazer uso sistemático de 

tabaco e bebidas alcoólicas; estar grávida ou amamentando 

 

 

7.3.3.4 Preparo do dispositivo intra-oral 

 

 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os 

participantes tiveram suas arcadas inferiores moldadas e sobre os modelos de 

gesso (Herostone®, Vigodent) obtidos foram confeccionados dispositivos intra-orais 

inferiores em resina acrílica. Os dispositivos foram posicionados nas regiões de pré-

molares e molares (Seong et al., 2013) e continham nichos (4,0 x 4,0 x 2,0 mm) para 

inserção das amostras. 

Duas amostras foram fixadas em cada dispositivo de cada voluntário com 

auxílio de cera pegajosa (Asfer Indústria Química Ltda.). As superfícies das 

amostras ficaram recuadas 0,5 mm em relação aos limites dos nichos para que não 

houvesse abrasão pelo contato com a mucosa da bochecha.  

 Após a fixação das amostras, procedeu-se a aplicação dos tratamentos nas 

mesmas. A manipulação de todos os géis foi realizada pela pesquisadora 

responsável. Antes do início dos procedimentos in situ, 20 µl do gel correspondente 
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a cada grupo foi aplicado sobre cada amostra com o auxílio de pincéis descartáveis. 

Durante 4 min, foram realizados movimentos intermitentes sobre o gel. Então, o 

excesso de gel fluoretado foi removido com gaze estéril e, após 1 h, procedeu-se à 

lavagem das amostras com água deionizada (15 s), simulando a recomendação dos 

fabricantes dos géis de NaF a 2% comercializados. Todas as aplicações foram 

realizadas de maneira cega.  

 

 

7.3.3.5 Divisão dos voluntários nas fases 

 
 

Para caracterizar o desenho crossover, a etapa in situ foi dividida em 4 fases. 

Em cada fase, os 16 voluntários foram separados aleatoriamente em quatro grupos 

de quatro participantes cada (A, B, C e D) e receberam amostras de diferentes 

grupos experimentais (Tabela 7.2). 

 
 

Tabela 7.2 – Divisão dos grupos experimentais por grupo de voluntários em cada fase 
 

Fase Grupo de 

voluntários A 

Grupo de 

voluntários B 

Grupo de  

voluntários C 

Grupo de 

voluntários D 

1 C P NaF TiF4 

2 P NaF TiF4 C 

3 NaF TiF4 C P 

4 TiF4 C P NaF 

 

 

7.3.3.6 Procedimentos intra-bucais 

 

 

Dois dias antes (Turssi et al., 2014) e durante toda a etapa in situ, inclusive 

nos períodos de 9 dias de wash-out entre as fases, os voluntários fizeram sua 

higiene dental, sem os dispositivos, com dentifrício fluoretado (Colgate Máxima 
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Proteção Anti-Cáries® com 1.500 ppm F-), escova de dentes e fio dental fornecidos 

pela pesquisadora.  

Todos os dias durante as fases in situ, os dispositivos foram inseridos nas 

cavidades bucais dos participantes da pesquisa 2 h antes do 1º desafio erosivo para 

formação de película adquirida (Comar et al., 2015; Wiegand et al., 2008). Após este 

período, foram realizadas 6 imersões extra-orais ao dia (2 min cada), com intervalos 

de 1,5 h entre elas, em 20 ml de ácido cítrico a 1% (pH 2,3) durante 5 dias (João-

Souza et al., 2017). O excesso de ácido foi vertido sobre papel absorvente e o 

dispositivo intraroal, reinserido na boca. 

A solução desmineralizadora foi renovada após cada imersão e teve seu pH 

monitorado. Após as refeições, ingestão de bebidas e higiene oral, os participantes 

foram orientados a aguardar 15 min para reinserção do dispositivo na boca 

(Schlueter et al., 2014). Os dispositivos eram armazenados em gaze umedecida com 

água destilada (fornecida pela pesquisadora responsável) durante a noite e 

refeições. Os participantes foram treinados em relação aos procedimentos a serem 

realizados durante a ciclagem diária e também receberam o protocolo escrito. 

 

 

7.3.3.7 Análise perfilométrica 

 

 

Ao final da fases in situ, as amostras foram removidas dos dispositivos intra-

orais e analisadas em perfilômetro 3D (PROSCAN 2100 3D, Scantron, Taunton, 

Reino Unido), para determinação da perda de superfície (em µm). Para tanto, após a 

remoção das fitas adesivas, o sensor do aparelho foi programado para escanear 

uma área central da amostra de 2,0 x 1,0 mm, correspondente à área tratada e às 

superfícies de referências de ambos os lados (Hara et al., 2013; Scaramucci et al., 

2016). O aparelho percorreu 200 passos (de 0,01 mm) no eixo X e 10 passos (de 0,1 

mm) no eixo Y (tempo de leitura = 28 s) e a perda de superfície foi calculada por um 

software específico (ProscanApplication software version 2,0,17). As amostras de 

dentina foram mantidas em umidade relativa até a leitura para evitar sua 

desidratação. Imediatamente antes da análise, o excesso de água foi removido com 

um papel absorvente (Magalhães et al., 2010).  
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7.3.3.8 Análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV) e espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS) 

 

 

A fim de se observar as características de superfície da dentina após cada 

tratamento de superfície, 3 amostras de cada grupo foram selecionadas 

aleatoriamente para serem analisadas por meio de MEV e EDS. Estas foram fixadas 

em solução de glutaraldeído a 2% em tampão cacodilato 0,1 M por 2 h à 

temperatura ambiente; desidratadas em série crescente de etanol, imersas em 

HMDS por 20 min e secas no ar dentro de uma capela. Foram, então, montadas 

em stubs de alumínio, recobertas por uma camada de platina (25 nm) e observadas 

em MEV (magnificações de 1000x, 3000x e 5000x). Adicionalmente, uma análise de 

composição mineral de superfície (EDS) foi realizada no mesmo equipamento em 

aumento de 3000x, operando a 20 kV. 

 

 

7.3.4 Teste de reatividade de F- - in vitro 

 

 

7.3.4.1 Preparo e tratamento das amostras 

 

 

 As 24 amostras selecionadas para o teste de reatividade de F- foram analisadas 

por meio de teste de microdureza para padronização das durezas de superfície. 

Foram realizadas 3 endentações em cada amostra, distantes 50 µm entre elas, com 

endentador Knoop e carga de 10 g por 10 s (Turssi et al., 2010) (média = 69,2 ± 2,7). 

As amostras foram, então, divididas aleatoriamente em 3 grupos experimentais 

(n=8): C – controle negativo; NaF – controle positivo (gel de NaF a 2% - pH 7,0) e 

TiF4 – gel de TiF4 a 4 % (pH 1,5). Em seguida, tiveram suas faces laterais e 

inferiores protegidas com cera utilidade, foram imersas em ácido cítrico 0,05 M (20 

min) para formação da lesão de erosão inicial e então, foram tratadas como descrito 

para a etapa in situ. 

 

7.3.4.2 Determinação das concentrações de F solúvel em álcali e em ácido 
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 Para determinação da quantidade de flúor solúvel em álcali (CaF2-like) na 

superfície da dentina, as amostras tratadas foram armazenadas individualmente em 

recipientes plásticos, aos quais foram adicionados 0,25 ml de solução de hidróxido 

de potássio (KOH) a 1,0 M sob leve agitação (120 rpm), em temperatura ambiente, 

por 24 h (Caslavska et al., 1975). Ao final deste período, as soluções foram 

neutralizadas com 0,25 ml de TISAB II acrescido de HCl a 1,0 M e avaliadas em 

eletrodo específico para íons flúor (Orion Star A211; Thermo Electron). As leituras 

foram expressas em milivolts (mV) e transformadas em µg F-/cm2 por meio da 

regressão linear da curva de calibração para determinação da concentração de flúor 

solúvel em álcali (Nobre-dos-Santos et al., 2007).  

 As amostras que haviam sido reservadas após a determinação da concentração 

de flúor solúvel em álcali foram utilizadas para determinação do flúor solúvel em 

ácido. Estas foram novamente colocadas individualmente em tubos plásticos, aos 

quais foram adicionados 0,25 ml de HCl a 0,5 M cada. As amostras permaneceram 

expostas a esta solução por 30 s sob agitação constante e então, a solução foi 

neutralizada pela adição de 0,25 ml de TISAB II acrescido de NaOH. A concentração 

de flúor solúvel em ácido (FAp) foi medida utilizando o mesmo eletrodo específico 

para íons flúor e expressos em µg F-/cm2 (Scaramucci et al., 2015). 

 

 

7.3.5 Análise estatística 

 

 

Os dados de perda de superfície apresentaram aderência à curva normal e 

homogeneidade de variância. Já os de concentrações de íons flúor solúvel em álcali 

e em ácido tiveram que ser transformados por log10 para serem avaliados por testes 

paramétricos. Então, todos foram submetidos a análises de variância a um critério, 

sendo a análise de perda feita para blocos casualizados, empregando-se o modelo 

linear generalizado. Para as comparações múltiplas foram aplicados testes de 

Tukey. Os cálculos estatísticos foram realizados nos programas SPSS 23 e 

SigmaPlot 12.0, adotando-se o nível de significância de 5%. As análises das 

eletromicrografias de varredura foram feitas de forma qualitativa. 
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7.4 Resultados 
 
 
7.4.1 Perda de superfície 

 

 

 A análise de variância demonstrou presença de efeito estatisticamente 

significativo do fator tratamento (p=0,004, com poder de teste de 0,900), entretanto o 

fator bloco não se mostrou estatisticamente significativo (p=0,502). O teste de Tukey 

(Tabela 7.3) indicou que o grupo TiF4 apresentou perda significativamente inferior 

àquela encontrada nos demais grupos, os quais não diferiram significativamente 

entre si. 

 
Tabela 7.3 – Valores de perda de superfície obtidos após ciclagem erosiva in situ (médias e 

desvios padrões) 
 

Grupos experimentais Perda de superfície (em µm) 

C 18,6 (12,3) a 

P 15,8 (7,0) a 

NaF 14,8 (7,3) a 

TiF4 5,3 (2,2) b 

Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

 
7.4.2 Análise em MEV e EDS 
 
 
 Pelas eletromicrografias obtidas em MEV (Figura 7.1) observa-se que, após a 

aplicação dos tratamentos, os grupos C, P e NaF apresentaram padrões de 

superfície similares, com túbulos dentinários abertos. Já no grupo TiF4 percebe-se 

uma redução no diâmetro das entradas dos túbulos, em diferentes graus, que variam 

de um aspecto achatado até a completa obliteração. Após ciclagem erosiva in situ, 

observa-se que as morfologias de superfície apresentadas após os tratamentos se 

mantiveram semelhantes para todos os grupos experimentais.   
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 Quanto à composição (análise em EDS), todas as amostras apresentaram 

presença de cálcio na superfície analisada, nos dois momentos de avaliação. 

Adicionalmente, no grupo tratado com gel de TiF4, puderam ser identificadas 

concentrações de íons Ti, antes e após a realização dos desafios erosivos.  
 
 
Figura 7.1 – Eletromicrografias obtidas em MEV dos grupos experimentais C (A e B), P (C e D), NaF 

(E e F) e TiF4 (G e H) após a aplicação dos tratamentos e após ciclagem erosiva, 
respectivamente. Aumento de 3000 x 
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7.4.3 Determinação das concentrações de F solúvel em álcali e em ácido 

 

 

 Para ambas as análises de concentrações de flúor, os testes de ANOVA 1-fator 

demonstraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,001). 

Segundo testes de Tukey (Tabela 7.4), para o F solúvel em álcali (CaF2), o grupo 

TiF4 apresentou a maior concentração, tendo diferido estatisticamente do grupo 

NaF, que aumentou significativamente a concentração de CaF2 em relação ao 

controle negativo. Quanto à concentração de F solúvel em ácido (FAp), os grupos 

TiF4 e NaF elevaram estatisticamente os valores obtidos em relação ao grupo C, 

mas não apresentaram diferença entre si. 

 

 
Tabela 7.4 – Resultados de concentrações de íons flúor (médias e desvios padrões) 

 

Grupos  CaF2 (em µg F/cm2) FAp (em µg F/cm2) 

C 0,42 (0,22) c 0,43 (0,14) b 

NaF 44,3 (18,0) b 2,38 (1,02) a 

TiF4 237,5 (84,2) a 2,77 (1,12) a 

Letras diferentes  indicam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para cada dosagem 
(p<0,05). 

 

 

7.5 Discussão 
 
 
 Diversas pesquisas têm demonstrado efeitos favoráveis causados pelo TiF4 

sobre os tecidos dentais no controle da progressão da erosão (Magalhães et al., 

2016; Medeiros et al., 2016; Mantilla et al., 2017a). Entretanto, a grande variedade 

de protocolos, tanto quanto à aplicação do produto quanto ao tipo de ciclagem 

empregado, retardam a possibilidade da utilização clínica deste fluoreto.  No sentido 

de contribuir com a definição de um protocolo que possa ser testado in vivo, no 

presente estudo foi empregado um modelo in situ, em que um protocolo de 
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aplicação bem sucedido in vitro foi submetido à ação dos fatores modificadores 

presentes na cavidade bucal. 

 Sabe-se que a presença da saliva promove a formação da película adquirida 

sobre os dentes, o que pode influenciar positivamente na incorporação de fluoreto 

pelo tecido causada pela interação eletrostática entre o titânio e as proteínas 

presentes na película (Yoshida; Hayakawa, 2013). No entanto, especula-se que o 

fluxo salivar também possa interferir na proteção conferida por esse produto, uma 

vez que o clearance salivar seria capaz de removê-lo da superfície dental 

(Duckworth; Jones, 2015).   

 No presente estudo, foi utilizado um gel de TiF4 com alta concentração 

(Büyükyilmaz et al., 1997; Mantilla et al., 2017a) e em seu pH original (Wiegand et 

al., 2009). Após severa ciclagem erosiva in situ, visando simular a ingestão de 

ácidos de um paciente com alto risco para o desenvolvimento de lesões de erosão, o 

fluoreto demonstrou eficiente proteção do substrato dental, tendo reduzido 

significativamente a perda de substrato quando comparado a todos os demais 

grupos experimentais. 

 Especula-se que esta proteção tenha sido conferida pela formação de uma 

camada ácido-resistente sobre a superfície dental, pela ligação do titânio com o 

oxigênio proveniente do fosfato/água do tecido dental ou diretamente com a sua 

porção orgânica (Mundorff et al., 1972). O resultado obtido demonstra que a 

formação do glaze não foi comprometida pela presença da saliva e que sua 

utilização clínica, associada à modificação de hábitos deletérios, poderia beneficiar 

pacientes que apresentam erosão dental e não podem fazer uso, ou não tem 

acesso, aos produtos disponíveis no mercado para o controle destas lesões. 

 O efeito protetor do TiF4 pode ser observado nas eletromicrografias pela 

deposição de uma camada capaz de obliterar parcialmente a entrada dos túbulos 

dentinários, corroborando com os resultados de um estudo anterior (Mantilla et al., 

2017b). Consequentemente, haveria a formação de uma barreira de difusão sobre a 

superfície dental, capaz de impedir o contato direto entre ácidos e a dentina. Uma 

vez que este aspecto diferenciado da superfície se mantém após os 5 dias de 

desafios erosivos in situ, especula-se que o glaze formado sobre a superfície possa 

ser considerado duradouro e eficiente na proteção do substrato exposto à ação de 

ácidos. 
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 Adicionalmente, as análises de concentrações de F- solúvel em álcali 

demonstraram maior formação de CaF2 para o grupo TiF4. Estes resultados são 

suportados pela literatura que prevê que produtos fluoretados ácidos sejam capazes 

de deslocar a reação de reatividade do flúor com os tecidos dentais no sentido da 

formação de compostos CaF2-like (Guimarães et al., 2000). Além disso, a maior 

concentração de F presente no gel de TiF4 também contribuiu para o aumento 

significativo na concentração de F- solúvel em álcali em relação ao grupo NaF. 

 Sabe-se que esta camada de CaF2 é bastante solúvel e é degradada até pelos 

fluidos presentes na cavidade bucal (McCann, 1968). Entretanto, Ganss et al. (2007) 

demonstram que a manutenção desta camada é prolongada in situ, quando 

comparada a estudos in vitro. Enquanto presente na superfície dental, esta camada 

pode agir com uma barreira física contra a ação de soluções erosivas. 

Consequentemente, sugere-se que uma maior concentração de CaF2 tenha 

originado uma camada mais espessa e duradoura que possa ter contribuído com o 

glaze na proteção dos tecidos dentais submetidos à erosão. 

 Ainda que um  efeito adicional de proteção possa ser atribuído à formação de 

uma camada de CaF2 mais espessa, baseado em estudo in vitro prévio (dados não 

publicados – capítulo III), sabe-se que ele não é o principal responsável pela 

redução na perda de superfície obtido pelo grupo TiF4. Isto porque, mesmo 

equiparando o ppmF do TiF4 a 4% em um gel de NaF (5,42%), os valores de 

proteção não diferiram do NaF a 2% e do gel placebo. 

 Em relação ao gel placebo, este não apresentou qualquer redução da perda de 

tecido em relação ao controle negativo, sugerindo que os efeitos causados pela 

aplicação dos géis fluoretados foram causados exclusivamente pelos agentes ativos. 

Ainda que já tenha sido sugerido na literatura que o espessante carboximetilcelulose 

seja capaz de adsorver sobre a superfície dental (Barbour et al., 2005), esta ação 

não foi suficiente para controlar a progressão da erosão. 

  

 
7.6 Conclusões 
 
 
 Dentro dos limites deste estudo in situ, conclui-se que o gel de TiF4 a 4%, em 

seu pH original, é eficaz em reduzir a progressão da erosão, mesmo sob a ação dos 
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fatores modificadores presentes na cavidade bucal, tendo sido capaz de se manter 

sobre a superfície mesmo após 5 dias de ciclagem erosiva. 
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8 CAPÍTULO V 
 
 
Os efeitos do gel de TiF4 na oclusão tubular em dentina humana 
erodida/abrasionada.  
 
 
8.1 Resumo 
 
 
O presente estudo in situ avaliou a oclusão tubular causada pelo gel de TiF4 na 

superfície da dentina erodida/abrasionada. Sessenta amostras de dentina humana 

foram erodidas in vitro e divididas aleatoriamente em seis grupos (n=10) de acordo 

com o tratamento de superfície in situ e quantidade de dias de ciclagem: uma 

(TiF41), duas (TiF42) ou três (TiF43) aplicações de gel de TiF4 a 4% seguidas de 2, 4 

e 6 dias de ciclagem erosiva/abrasiva in situ, respectivamente. Os grupos controle 

(sem tratamento) foram submetidos a 2 (C1), 4 (C2) e 6 (C3) dias de ciclagem 

erosiva/abrasiva in situ apenas. Um sétimo grupo (n = 10) compreendeu amostras 

não erodidas in vitro (NE), submetidas a 6 dias de ciclagem erosiva/abrasiva in situ. 

Cada dia de ciclagem consistiu em seis desafios erosivos (ácido cítrico a 0,5%, pH 

2,6) e um abrasivo. Imagens em microscopia eletrônica de varredura ambiental 

foram obtidas. Para todos os grupos, examinadores cegos avaliaram a oclusão dos 

túbulos dentinários usando uma escala visual (0 – não ocluído, 1 – parcialmente 

ocluído por depósitos granulares, 2 – parcialmente ocluídos por redução da luz do 

túbulo por achatamento, 3 – completamente ocluídos) em imagens capturadas antes 

e depois da etapa in situ. O teste de Scheirer-Ray-Hare demonstrou que os 

tratamentos afetaram significativamente a oclusão tubular (p < 0,001). Segundo 

teste de Dunn, a oclusão tubular obtida para o grupo TiF43 foi significativamente 

maior que C1. As oclusões tubulares observadas para os demais grupos não 

diferiram de TiF43 e C1. A oclusão tubular foi significativamente maior após a etapa 

in situ. Desta forma, pode ser sugerido que o TiF4, quando aplicado três vezes, foi 

capaz de alterar positivamente a oclusão tubular nas amostras de dentina. 
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8.2 Introdução     
 
 
 A erosão é uma condição multifatorial, que leva a uma perda de tecido dental 

progressiva causada pela ação de ácidos de origem não-bacteriana (Imfeld, 1996; 

Lussi et al., 2011; Schlueter et al., 2012). O tecido dissolvido não pode ser 

recuperado, permitindo a exposição da dentina (Lussi et al., 2011) e, 

consequentemente, problemas funcionais e/ou estéticos para os pacientes 

(Schlueter et al., 2012). Além disso, é comum a associação entre erosão e 

hipersensibilidade dentinária (West, 2008), uma vez que, com túbulos dentinários 

expostos, estímulos de variadas naturezas podem causar movimentações no fluido 

dentinário e levar ao aparecimento de sintomatologia dolorosa (West, 2008). 

 Métodos para prevenir e controlar a erosão têm sido estudados (Sundaram et 

al., 2007; Bartlett et al., 2011; Mathews et al., 2012; Turssi et al., 2012; Lepri et al., 

2015), já que é alta a prevalência deste tipo de lesão entre a população (Jaeggi; 

Lussi, 2006; El Aidi et al., 2010; Bartlett et al., 2013). Um dos tratamentos propostos 

é a aplicação de fluoretos. O principal mecanismo de ação dos fluoretos é a 

formação de uma camada de compostos semelhantes à CaF2, que promove uma 

proteção parcial a este substrato, já que pode agir como uma barreira física de 

proteção (Wiegand et al., 2010; Magalhães et al., 2011). Entretanto, quando exposta 

a desafios ácidos, esta camada é dissolvida, o que limita sua ação contra a erosão 

(Ganss et al., 2012). 

 A fim de formar camadas mais ácido-resistentes sobre a superfície dental, a 

possível proteção conferida por compostos contendo cátions metálicos polivalentes 

associados a fluoretos vem sendo testada sob a ação de ácidos (Schlueter et al., 

2014; Basting et al., 2015; Comar et al., 2015). O tetrafluoreto de titânio (TiF4), 

particularmente, tem características singulares, uma vez que o íon Ti é capaz de 

formar complexos simultaneamente tanto com o fluoreto quanto com a estrutura 

dental (Skartveit et al., 1991), criando uma camada conhecida como glaze (Sen; 

Büyükyilmaz, 1998; Wiegand et al., 2009). Esta camada age como uma barreira de 

difusão, além de ser um reservatório de fluoreto (Wiegand et al., 2010). 

 Estudos mostram resultados positivos em relação ao controle das lesões de 

erosão promovido pela formação do glaze (Vieira et al., 2005; Magalhães et al., 

2012; Comar et al., 2015; Lepri et al., 2015), o qual apresenta alta estabilidade de 
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retenção sobre a dentina humana (Tveit et al., 1988) e sua manutenção pode ser 

observada mesmo após desafios ácidos (Büyükyilmaz et al., 1997). Entretanto, 

ainda não se sabe se esta proteção pode adicionalmente ser capaz de ocluir a 

entrada dos túbulos dentinários, já que o glaze formado após a aplicação do TiF4 se 

deposita na camada de dentina exposta. Além disso, caso a oclusão promovida pela 

aplicação de TiF4 seja estável o suficiente para resistir a desafios erosivos e 

abrasivos, isto poderia levar a uma ação dessensibilizante, uma vez que a 

hipersensibilidade dentinária requer túbulos patentes para ocorrer (West, 2008). 

 Considerando que a cavidade bucal pode modular sua ação final, o presente 

estudo visou avaliar os efeitos do gel de TiF4 a 4% na oclusão tubular da dentina 

submetida a erosão/abrasão in situ. 

 

 

8.3 Materiais e Métodos 
 
 
8.3.1 Aspectos éticos e seleção dos voluntários 

 

 

 A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética local (CEP/FOUSP – 

Protocolo #544.566 – Anexo D) e conduzido de acordo com as diretrizes do 

CONSORT adaptado para estudos in situ. Doze voluntárias (mulheres, 20-35 anos) 

participaram da etapa in situ do estudo após assinarem o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: possuir 

boa saúde geral e bucal; residir em São Paulo (SP/Brasil) e possuir fluxo salivar 

estimulado > 0,7 ml/min. Voluntários que apresentaram qualquer sinal de patologia 

sistêmica; doença do refluxo gastro-esofágico; presença de biofilme visível, lesões 

ativas de cárie, lesões de erosão, gengivite, ou doença periodontal; aparelhos 

ortodônticos; hábito de fumar e/ou estivessem grávidas ou amamentando não foram 

incluídos (adaptado de Turssi et al., 2014). 
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8.3.2 Delineamento experimental 

 

 

 O presente estudo in situ foi realizado em um único centro de pesquisa, cego 

(apenas para os examinadores), delineado em duas fases com dois fatores 

independentes, “voluntário” e “tratamento de superfície”, em sete níveis: três grupos 

controle, que incluíram amostras previamente erodidas (in vitro) submetidas à 2 

(C1), 4 (C2) e 6 (C3) dias de ciclagem erosiva/abrasiva in situ; um grupo controle 

adicional com amostras não erodidas in vitro (NE) submetidas a 6 dias de ciclagem 

erosiva/abrasiva in situ; e três grupos experimentais, que compreendiam amostras 

previamente erodidas in vitro que foram submetidas à 1 (TiF41), 2 (TiF42) ou 3 

(TiF43) aplicações de TiF4 seguidas de 2, 4 ou 6 dias de ciclagem erosiva/abrasiva in 

situ, respectivamente. 

 A variável resposta foi o grau de obliteração tubular promovida pelos 

tratamentos, que foi determinado por 2 examinadores cegos seguindo uma escala 

visual de scores (0 – não ocluído, 1 – parcialmente ocluído por depósitos granulares, 

2 – parcialmente ocluído por redução na luz do túbulo por achatamento, 3 – 

completamente ocluído). Para tanto, imagens representativas de todas as amostras 

de cada grupo foram utilizadas. Estas foram obtidas em microscópio eletrônico de 

varredura ambiental (MEVa) (Hitachi Analytical Microscope TM3000 Table Top, 

Hitachi, Tóquio, Japão), antes e após a etapa in situ.         

 

 

8.3.3 Preparação e seleção das amostras 

 

 

 Fragmentos de dentina radicular (3 x 3 x 1 mm) foram obtidos a partir de 70 

terceiros molares recém-extraídos – previamente armazenados em solução de 

cloramina-T – com o auxílio de disco de corte diamantado em baixa rotação 

(ISOMET 1000, Buehler Ltda., Lake Bluff, IL, EUA). As amostras foram então polidas 

utilizando lixas de carbeto de silício (#1200, #2400 e #4000) e suspensão de alumina 

0,3 µm (Alfa Micropolish, Buehler Ltda.) em máquina de polimento (Buehler Ltda.). 

Entre e após cada etapa do polimento, as amostras foram lavadas em ultrassom em 

água deionizada (10 min) e armazenadas em umidade relativa a 4 oC. 
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 As amostras tiveram suas superfícies checadas para identificar possíveis 

defeitos em lupa estereoscópica (magnificação de 40x) e sua microdureza de 

superfície mensurada (Microdurômetro HMS-2000, Shimadzu, Kyoto, Japão), a fim 

de padronizar as amostras selecionadas para o estudo (tabela 8.1). Três 

endentações (10 g por 10 s (Turssi et al., 2010)) foram realizadas em cada amostra, 

com 50 µm de distância entre elas utilizando um endentador Knoop. Setenta 

amostras foram divididas aleatoriamente em sete grupos (n = 10). 

 

 
Tabela 8.1 – Resultados de microdureza 

 

Grupos experimentais Média (DP) 

NE 80,3 (7,4) 

C1 78,8 (9,7) 

C2 76,3 (7,1) 

C3 81,5 (10,2) 

TiF41 74,5 (4,8) 

TiF42 76,8 (5,9) 

TiF43 82,2 (8,4) 

 p = 0,1726 

 
    

 

8.3.4 Grupos experimentais 

 

 

 Os grupos experimentais e procedimentos realizados em cada um deles estão 

descritos na tabela 8.2. 
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Tabela 8.2 – Tratamentos de superfície e número de ciclos erosivos/abrasivos realizados 
durante a etapa in situ em cada grupo experimental 

 

Grupos 

experimentais 
Formação 

de lesão 

de erosão 

(in vitro) 

Tratamento de 

superfície 
Aplicações 

de TiF4 
Dias de ciclagem 

erosiva/abrasiva 

in situ 

C1 SIM Controle (sem 

fluoreto) 
0 2 

C2 SIM Controle (sem 

fluoreto) 
0 4 

C3 SIM Controle (sem 

fluoreto) 
0 6 

NE NÃO Controle (sem 

fluoreto) 
0 6 

TiF41 SIM Experimental (gel 

de TiF4 a 4%) 
1 2 

TiF42 SIM Experimental (gel 

de TiF4 a 4%) 
2 4 

TiF43 SIM Experimental (gel 

de TiF4 a 4%) 
3 6 

 
 

8.3.5 Formação das lesões de erosão 

 

 

 Antes do início da etapa in situ, todas as amostras, exceto às do grupo NE, 

foram submetidas a uma imersão em solução de ácido cítrico (0,05 M, pH 2,3, 20 

min) (ácido cítrico monohidratado, Sigma Aldrich Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil) 

(Ganss et al., 2010), à temperatura ambiente e sob constante agitação (35 rpm) para 

formação das lesões de erosão. 
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8.3.6 Análise em Microscopia Eletrônica de Varredura Ambiental (MEVa) 

 

 

 Todas as amostras, incluindo as do grupo NE, foram examinadas em MEVa 

(Hitachi Analytical Microscope TM3000 Table Top, Hitachi) duas vezes: após a 

formação das lesões de erosão in vitro (antes da etapa in situ) e após a etapa in situ. 

As amostras foram fixadas com adesivo a base de cianoacrilado em stubs de 

alumínio e toda a área da amostra foi escaneada em pequena magnificação para 

permitir a seleção da região que mais caracterizava as amostras de cada grupo. 

Neste ponto, o escaneamento era realizado e eletromicrografias foram obtidas em 

uma maior magnificação (x1000). 

 

 

8.3.5 Preparação dos dispositivos intraorais 

 

 

 Dois dispositivos de acrílico customizados contendo 2 nichos cada (4 x 4 x 2 

mm) foram confeccionados para cada participante. Os fragmentos de dentina foram 

posicionados nos nichos e fixados com cera aproximadamente 0,5 mm abaixo da 

superfície do dispositivo, de forma a protegê-los da abrasão promovida pela língua e 

mucosa da bochecha (Hara et al., 2009). Os dispositivos foram, então, posicionados 

nas vestibulares da região de pré-molares dos participantes da pesquisa. 

 Os grupos foram separados em duas fases – Controle e Experimental (Figura 

8.1) – para prevenir a possível influência do fluoreto nas amostras dos grupos 

controle. Durante ambas as fases, as amostras foram esterilizadas em radiação 

gama (Wegehaupt et al., 2012) e posicionadas aleatoriamente nos nichos, seguindo 

os princípios de permutação, de forma que a posição das amostras não 

influenciasse os resultados. 
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Figura 8.1 – Delineamento experimental (etapas in vitro e in situ) 

   
 

 

8.3.6 Tratamento com TiF4 e experimento in situ 

 

 

 Dois dias antes (período de run-in) e durante toda etapa in situ, os participantes 

foram orientados a escovar seus dentes sem o dispositivo intraoral, utilizando um 

dentifrício fluoretado (Colgate Máxima Proteção Anti-Cáries, 1500 ppmF-, Colgate-

Palmolive, Osasco, SP, Brasil), associado a escova e fio dental fornecidos pela 

pesquisadora. Durante a etapa in situ, os dispositivos foram inseridos nas bocas dos 

participantes 2 h antes da aplicação do TiF4 (grupos experimentais) ou antes do 

início da ciclagem erosiva/abrasiva (grupos controle) (Hara et al., 2006; Levy et al., 

2014). 

 Nos grupos experimentais, as aplicações do gel de TiF4 foram realizadas até 

três vezes (grupo TiF43). Antes do tratamento com o fluoreto, as amostras foram 

secas com papel absorvente. Vinte microlitros do gel de TiF4 a 4% (24.530 ppm F, 

pH 1,5) (Vieira et al., 2005) foram aplicados em cada amostra (aplicação ativa com 

auxílio de pincel descartável, 4 min). O excesso de gel foi removido cuidadosamente 

com o auxílio de um algodão. O gel foi manipulado pela pesquisadora e produzido 

pela adição de carboximetilcelulose (Sigma Aldrich Ltda.) à solução de TiF4 (Sigma 
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Aldrich Ltda.). Após a aplicação do gel, o primeiro desafio ácido foi realizado 

imediatamente. Os dispositivos foram, então, reinseridos nas cavidades bucais dos 

participantes e a ciclagem erosiva/abrasiva prosseguia normalmente, como descrito 

adiante. 

 As aplicações foram realizadas no 1o (grupos TiF41, TiF42 e TiF43), 3o (grupos 

TiF42 e TiF43) e 5o (apenas o grupo TiF43) dias na fase experimental (figura 8.1), 

antes do reinício da ciclagem erosiva/abrasiva. Além disso, antes da próxima 

aplicação (2a e 3a), uma amostra foi removida para evitar a possível influência da 

presença de fluoretos na cavidade bucal sobre esta, devido às aplicações 

subsequentes (Figura 8.1). As amostras removidas foram mantidas em umidade 

relativa e armazenadas a 4 oC. 

 Em ambas as fases, Controle e Experimental, as ciclagens erosivas/abrasivas 

foram realizadas da mesma forma. Os desafios ácidos consistiram em imersões das 

amostras em 20 ml de ácido cítrico a 0,5% (pH 2,6) (Schlueter et al., 2014). Este 

processo foi repetido seis vezes ao dia (2 min cada – ex vivo) com intervalos de 1,5 

h entre eles. O excesso de ácido foi vertido em papel absorvente e o dispositivo 

intraoral foi reinserido nas cavidades bucais dos participantes. As soluções 

desmineralizadoras foram renovadas todos os dias antes do primeiro desafio erosivo 

e seu pH foi monitorado diariamente (Schlueter et al., 2011). Os dispositivos foram 

armazenados em gaze úmida a 4 oC durante a noite e refeições. Depois de comer, 

beber e realizar a higiene oral, os participantes foram instruídos a aguardar 15 min 

antes de reinserir o dispositivo (Schlueter et al., 2011). 

 Os desafios abrasivos foram realizados 60 min após o último desafio erosivo de 

cada dia. Seguindo protocolo usado por Schlueter et al. (2014), os participantes 

receberam uma escova elétrica, a qual possuía sensor de pressão que era ativado 

em 2,5 N (Oral B Professional Care 3000, Oral B, Schwalbacham Taunus, 

Alemanha). Os participantes foram instruídos a iniciar o processo de escovação 

pelas superfícies oclusais de seus próprios dentes inferiores (15 s) para permitir a 

formação de slurry dentifrício/saliva. O dentifrício utilizado para os desafios 

abrasivos foi o mesmo fornecido para a higiene oral. Os desafios erosivos foram 

realizados intraoralmente (10 s em cada amostra), seguidos do enxágue da 

cavidade bucal com água corrente (3 s) e remoção dos dispositivos (Schlueter et al., 

2014). Adicionalmente, os dispositivos eram lavados em água (1 min), para remover 

resquícios de dentifrício, reinseridos na cavidade bucal e utilizados por mais 30 min. 



 

 

104 

8.3.7 Determinação do grau de obliteração tubular 

 

 

 Dois examinadores independentes, cegos para o estudo, foram treinados para 

avaliar o score das eletromicrografias de MEVa obtidas antes (figura 8.2) e após a 

etapa in situ (figura 8.3). O grau de obliteração tubular foi determinada baseado em 

uma escala visual de scores, que considerou: 0 – amostras com túbulos totalmente 

não ocluídos; 1 – túbulos parcialmente ocluídos por depósitos granulares; 2 – 

oclusão parcial por redução da luz tubular por achatamento e 3 – túbulos 

completamente ocluídos. 

 
Figura 8.2 – Imagens representativas da dentina hígida (1) e erodida in vitro (2) antes da etapa in situ. 

Imagem extraída de Mantilla et al. TiF4 gel effects on tubular occlusion of eroded/abraded 
human dentin. Microsc Res Tech. 2017 Nov;80(11):1182-1188 (Anexo F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.3 – Imagens representativas dos grupos experimentais após a etapa in situ. Setas brancas 

indicam as alterações causadas pela aplicação do TiF4 sobre os túbulos dentinários. 
Imagem extraída de Mantilla et al. TiF4 gel effects on tubular occlusion of 
eroded/abraded human dentin. Microsc Res Tech 2017;80(11):1182-1188 (Anexo F) 
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8.3.8 Análise estatística 
 

 

 A concordância entre examinadores antes e após a etapa in situ foi acessada 

por meio do teste de kappa Cohen. Um ANOVA 2-fatores não-paramétrico (teste de 

Scheirer-Ray-Hare) foi usado para avaliar os efeitos da interação entre as variáveis 

independentes “tratamento” e “tempo” e para seus efeitos na variável dependente 

“oclusão tubular”. O teste de Dunn foi utilizado para análise post-hoc. O nível de 

significância foi estabelecido em 5% e o cálculo estatístico foi realizado pelos 

softwares SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, IL) e BioEstat 5.0 (Instituto Mamirauá, 

Tefé, AM, Brasil).    

 

 

8.4 Resultados 
 

 

O teste Kappa demonstrou que a concordância entre examinadores foi 

excelente (0,85). Segundo teste de Scheirer-Ray-Hare mostrou que a interação 

entre as variáveis independentes (“tratamento” e “tempo”) não foi significativa (p = 

0,129). Para o fator “tratamento” foi observada efeito significativo sobre a oclusão 

tubular (p < 0,001). Como demonstrado pelo teste de Dunn, a oclusão tubular 

promovida pelo grupo TiF43 foi significativamente maior que em C1 (Tabela 8.3). A 

oclusão tubular nos grupos remanescentes não diferiram da apresentada pelos 

grupos TiF43 e C1. O teste de Scheirer-Ray-Hare também revelou que a oclusão 

tubular foi significativamente mais alta após as amostras serem submetidas à etapa 

in situ (p < 0,001). 

 Morfologicamente, após a etapa in situ, as microscopias eletrônicas de 

varredura das amostras do grupo C1 apresentaram túbulos abertos e limpos, 

enquanto que os padrões de oclusão tubular para os grupos C2 e C3 foram 

similares, com luzes reduzidas (Figura 8.3). Amostras tratadas com TiF4, 

independente da quantidade de aplicações, apresentaram uma superfície diferente 

da controle, com uma aparência mais lisa e túbulos mais achatados, e com formato 

semelhante a um losango (Figura 8.3). 
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Tabela 8.3 – Mediana e média dos rankings de acordo com tratamento e tempo 
 

Tratamento Antes da etapa in 

situ 

Após a etapa in situ Resultados finais 

Mediana Ranking 

médio 

Mediana Ranking 

médio 

Mediana Ranking 

médio 

NE 1 38 2,5 113 1,5 75 AB 

C1 1 22 1 77 1 49 B 

C2 1 30 1 81 1 56 AB 

C3 1 38 2 112 1 75 AB 

TiF41 1 52 1 89 1 70 AB 

TiF42 1 62 2 93 1 77 AB 

TiF43 1 64 2 119 1 92 A 

Resultados 
finais 

1 44b 1 97a - - 

Ranking médios seguidos de letras maiúsculas diferentes indicam diferença significativa entre 
tratamentos. Ranking médios seguidos de letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas 
entre os tempos. 

 

 

8.5 Discussão 
 
 
 Clinicamente, a erosão dental, além de apresentar perda progressiva do tecido 

dental, pode acarretar a hipersensibilidade dentinária (Schlueter et al., 2012), já que 

a exposição da dentina permite a propagação de estímulos de diferentes naturezas 

pelos túbulos dentinários patentes (West, 2008). Para estes casos, o tratamento 

ideal deveria envolver a aplicação de um produto, que pudesse simultaneamente 

produzir depósitos sobre a superfície da dentina e controlar a erosão, ocluindo a 

entrada dos túbulos e prevenindo o movimento do fluido dentinário, além de ser 

resistente a desafios erosivos. 

 No presente estudo, os scores propostos para medir a oclusão tubular visaram 

avaliar as possíveis diferenças causadas pelos tratamentos e tempos de avaliação. 
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Quando comparados os valores obtidos antes e após a etapa in situ, foi observado 

um aumento na oclusão tubular para todos os grupos. Estes resultados podem ter 

sido causados pelos tratamentos, para grupos que receberam aplicações de 

fluoreto, ou pela formação da camada de smear sobre a superfície causada pela 

abrasão e dentifrício remanescente. 

 Pela metodologia usada, pode ser observado nas imagens de microscopia 

eletrônica de varredura diferentes padrões de oclusão tubular quando comparados 

os grupos controle. O grupo C1 apresenta túbulos abertos, enquanto as amostras 

que foram submetidas a mais dias de ciclagem in situ (grupos C2 e C3) 

apresentaram redução nas luzes dos túbulos. Pode-se especular que este aspecto 

pode ter sido gerado pela compressão das fibras colágenas devido à força de 

abrasão, entretanto apenas microscopias transversais poderiam confirmar esta 

hipótese. 

 Deve ser pontuado também que, como as amostras foram posicionadas abaixo 

do nível da superfície dos dispositivos intraorais, a fim de evitar o contato com a 

mucosa bucal, talvez a abrasão gerada pela escovação não tenha alcançado a 

superfície dental completamente. Além disso, a força aplicada pela escova elétrica 

(2,5 N) pode não ter sido suficiente para remover completamente a matriz orgânica 

desmineralizada e ter causado apenas a compressão desta camada (Ganss et al., 

2007; Ganss et al., 2009), originando um aspecto mais compacto na superfície da 

dentina exposta aos desafios erosivos. 

 Para os grupos tratados com fluoreto, o tetrafluoreto de titânio foi escolhido, 

uma vez que a sua capacidade de proteger o substrato dental dos desafios erosivos 

é gerada pela formação de uma camada ácido-resistente sobre ele, conhecida como 

glaze (Mundorff et al., 1972; Büyükyilmaz et al., 1997). Esta, além de agir como um 

reservatório de íons F- (Magalhães et al., 2010), pode também funcionar como 

barreira física de proteção contra desafios ácidos (Wiegand et al., 2010), que 

consequentemente poderia reduzir a sintomatologia dolorosa dos pacientes. 

 A formação da camada de glaze, com aproximadamente 200-300 nm de 

espessura, já foi comprovada para superfícies submetidas à aplicação de TiF4 

(Hjortsjö et al., 2015). Com os resultados do presente estudo, a manutenção deste 

filme pode ser especulada para grupos tratados com TiF4, mesmo após ciclagem 

erosiva/abrasiva in situ, uma vez que pode ser observada nestas amostras uma 

superfície mais lisa, com uma aparência mais homogênea que as dos grupos 
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controle. Também pode ser observado que, ao longo das aplicações, essa 

característica de superfície é intensificada, e o grupo TiF43 foi capaz de aumentar 

significativamente a oclusão tubular comparado com C1. Extrapolando os 

resultados, pode ser sugerido que a aparente permanência desta camada ácido-

resistente pode justificar a proteção dos tecidos dentais responsável pelos 

resultados positivos para o controle da erosão apresentados em trabalhos recentes 

na literatura (Wiegand et al., 2014; Basting et al., 2015; Castilho et al., 2015). 

 Adicionalmente, quando comparados aos grupos controle, amostras tratadas 

com TiF4, independente do número de aplicações, apresentaram um padrão 

diferente de oclusão tubular, já que estes se tornaram achatados e em forma de 

losango. Autores levantam a hipótese de que a afinidade entre os íons Ti pelo 

oxigênio das moléculas de fosfato (Tveit et al., 1988) poderia levar a uma deposição 

mais pronunciada nas regiões mineralizadas da dentina, a porção peritubular. Ainda 

assim, estudos adicionais são necessários para elucidar se esta redução na área de 

entrada dos túbulos seria suficiente para controlar os sintomas da hipersensibilidade 

dentinária. 

 Excluindo o fato de que todos os procedimentos foram padronizados e que os  

participantes foram treinados intensamente de forma a realizá-los corretamente, 

diversos fatores podem interferir na variação entre os indivíduos quando 

consideramos modelos in situ. Contudo, dentro das limitações deste estudo, pode 

ser concluído que, mesmo que o tratamento com gel de TiF4 não tenha sido capaz 

de gerar uma completa oclusão dos túbulos dentinários, ele reduziu o diâmetro das 

luzes dos túbulos. 
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9 DISCUSSÃO 
 

 
 É consenso na literatura que o tetrafluoreto de titânio possui propriedades 

singulares quando aplicado sobre a superfície dental. Pela afinidade entre os íons Ti 

e o tecido dental, além da formação de compostos CaF2-like comum a todos os 

fluoretos (Gerth et al., 2007), o TiF4 é capaz de formar uma camada adicional sobre 

a superfície, conhecida como glaze (Mundorff et al., 1972; Comar et al., 2017). Esta 

é ácido-resistente e pode proteger a estrutura recoberta do contato direto com os 

desafios erosivos, sejam de origem intrínseca ou extrínseca (Hove et al., 2008; 

Magalhães et al., 2016; Mantilla et al., 2017b). 

 A utilização clínica deste produto poderia beneficiar pacientes de diversas 

faixas etárias que possuem elementos dentais acometidos por lesões de erosão 

(Jaeggi; Lussi, 2014; Salas et al., 2015). No entanto, a realização de estudos clínicos 

que permitam a comprovação de seus efeitos protetores ainda não foi possível pela 

falta de definição de um protocolo capaz de extrair a máxima eficiência desse 

fluoreto. 

 A grande variedade de protocolos presentes na literatura gera graus de 

proteção variados tanto para esmalte quanto para dentina (Hove et al., 2008; Levy et 

al., 2014; Lepri et al., 2015; Magalhães et al., 2016; Mantilla et al., 2017b). Os 

principais fatores capazes de influenciar no potencial efeito protetor conferido pelo 

TiF4 à estrutura dental são a concentração, o veículo e o pH. Quanto à 

concentração, estudos prévios já indicavam que compostos contendo 4% de TiF4 

eram capazes de formar camadas de glaze mais espessas e tenazes sobre a 

superfície dental se comparado a produtos menos concentrados (Büyükyilmaz et al., 

1997). A alta concentração também promove maior eficiência do tratamento em 

reduzir o amolecimento superficial (Magalhães et al., 2009) e a perda de substrato 

(Mantilla et al., capítulo II). 

 Entretanto, estes resultados favoráveis foram obtidos com produtos aplicados 

em formas de apresentação com alta substantividade, como géis e vernizes. Para o 

veículo solução, mesmo mantendo-se a concentração em 4%, os resultados não 

foram satisfatórios quanto à redução da perda de superfície (Mantilla et al., capítulo 

II). Especula-se que a maior viscosidade promove uma mais longa manutenção do 
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produto sobre a superfície dental, favorecendo a formação de uma barreira de 

difusão mais eficiente. 

 Até quando comparado à solução de AmF/NaF/SnCl2, que atualmente é 

considerado o tratamento “padrão-ouro” para a erosão dental (Ganss et al., 2008; 

Schlueter et al., 2009; Ganss et al., 2010; Rakhmatullina et al., 2013), o gel de TiF4 a 

4% apresentou valores de perda similares após 10 dias de severa ciclagem erosiva 

in vitro, simulando os hábitos de ingestão de bebidas ácidas por pessoas com alto 

risco para o desenvolvimento de lesões erosivas. Estes resultados poderiam 

beneficiar pacientes que não podem fazer uso de produtos na forma de colutório ou 

não são cooperativos, uma vez que o fabricante da solução de AmF/NaF/SnCl2 

recomenda aplicações diárias. Além disso, muitos pacientes não tem acesso a este 

produto uma vez que ele é aprovado e, consequentemente comercializado, apenas 

no continente europeu.  

Pelos resultados apresentados em outro estudo in vitro (Mantilla et al., 

capítulo III) observa-se que, para o veículo gel, o TiF4 em seu pH original (pH 1,5) 

apresentou mais eficaz redução da perda de superfície, quando comparado a um 

gel, na mesma concentração, porém com pH ajustado. Efeito semelhante já havia 

sido reportado anteriormente também para a forma de apresentação solução 

(Wiegand et al., 2009). Desta forma, evidencia-se a necessidade da realização da 

aplicação do TiF4 em pH ácido, independente do veículo empregado. Considerando 

a execução do tratamento com este fluoreto pelo profissional, formas de 

apresentação com maiores viscosidades permitiriam um maior controle da área a ser 

tratada, uma vez que seu menor escoamento evitaria o contato direto acidental entre 

o produto e os tecidos moles e, consequentemente, possíveis danos que poderiam 

ser causados pelo seu pH. 

Na mesma pesquisa (capítulo III) foram comparados os efeitos protetores 

promovidos pelo TiF4 e o NaF, equiparando-se os fatores pH e ppm F. Apesar dos 

resultados insatisfatórios apresentados pelo tratamento com fluoretos convencionais 

na literatura	 (Lepri et al., 2013), optou-se pela inclusão de grupo controle de NaF 

com concentração de 2%, pois esta é a formulação disponível no mercado brasileiro 

de produtos odontológicos. Adicionalmente, formulações manipuladas em pH mais 

baixo e maiores concentrações foram testadas, uma vez que a combinação destes 

fatores poderia promover uma desmineralização superficial do tecido dental e uma 

maior penetração de fluoreto (Laufer et al., 1981). Além disso, a acidez de produtos 
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fluoretados também favorece o deslocamento da reação de reatividade de F com a 

superfície tratada, aumentando a formação de compostos CaF2-like sobre a 

superfície (Guimarães et al., 2000; Wiegand; Attin, 2003), que poderia agir como 

uma barreira física de proteção (Wiegand et al., 2010).   

Ao contrário do esperado, o NaF ácido elevou consideravelmente a perda de 

superfície em dentina logo após a aplicação do tratamento, o que contraindicaria sua 

utilização clínica. Já para o grupo tratado com gel de NaF a 5,42% neutro não houve 

aumento significativo na proteção ao substrato em relação ao grupo NaF a 2%. 

Sabe-se que o CaF2 é altamente solúvel (McCann, 1968) e estes resultados 

sugerem que mesmo com a formação de camadas mais espessas, a proteção 

conferida não é suficiente para controlar a progressão da erosão. 

A aplicação do TiF4 a 4% ácido também promove, pelos mesmos motivos 

citados, elevada produção de compostos CaF2-like (Laufer et al., 1981; Mantilla et 

al., capítulo IV). Entretanto, as comparações feitas no estudo in vitro indicam que o 

principal responsável pela desaceleração do processo erosivo é o próprio glaze.    

No sentido de confirmar a manutenção destes efeitos sob ação dos fatores 

modificadores presentes na cavidade bucal, um estudo in situ foi conduzido. A 

presença da saliva pode modular o desenvolvimento da erosão pela formação da 

película adquirida sobre os tecidos dentais (Hara et al., 2006; Vukosavljevic et al., 

2014). Por outro lado, o fluxo salivar poderia promover o clearance do gel aplicado 

sobre as lesões, reduzindo o tempo de contato entre o tratamento e a superfície e, 

consequentemente, sua eficiência (Duckworth; Jones, 2015). 

 Ainda assim, o gel de TiF4 a 4% apresentou os menores valores de perda, 

tendo reduzido a perda de superfície quando comparado a todos os grupos controle 

testados. Inclusive em relação ao gel placebo, composto apenas por água 

deionizada e carboximetilcelulose, os resultados do grupo TiF4 evidenciam que a 

proteção não tenha sido causada pela adsorção das moléculas do espessante sobre 

a superfície dental (Barbour et al., 2005), mas sim pela formação do glaze. 

Esta camada se manteve aderida à dentina mesmo após 5 dias de ciclagem 

erosiva in situ, sugerindo que este seja um tratamento eficaz e duradouro. Mesmo 

após os desafios ácidos, observou-se, pelas avaliações morfológicas de superfície, 

uma característica diferente das demais amostras, que apresentaram padrão de 

tecido dentinário erodido, com as entradas dos túbulos abertas e evidentes. Já as 

amostras tratadas com TiF4, tanto antes quanto após a ciclagem, apresentaram 
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redução no diâmetro das entradas dos túbulos. 

Acessando os graus de obliteração tubular obtidos após tratamento com gel 

de TiF4, foi possível verificar que repetidas aplicações podem favorecer a diminuição 

das luzes dos túbulos dentinários (Mantilla et al., capítulo V). Extrapolando estes 

resultados, especula-se que este efeito poderia reduzir a hipersensibilidade 

dentinária, causada pela movimentação do fluido no interior de túbulos patentes 

(West, 2008). A capacidade desse tratamento de resistir à ciclagem erosiva/abrasiva 

in situ sugere que um efeito dessensibilizante adicional possa ser somado ao já 

comprovado efeito protetor contra desafios erosivos promovido pelo TiF4.    

Pelos benefícios demonstrados pelo compilados dos estudos in vitro e in situ 

aqui presentes, somados aos relatos da literatura, deve ser considerada a realização 

de pesquisas clínicas que possam levar à aprovação de um protocolo clínico que 

favoreceria os pacientes com lesões de erosão.	
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10 CONCLUSÕES 
 

 

Ainda que nenhum dos tratamentos testados tenha sido eficiente em 

interromper o processo da erosão, os estudos presentes nesta compilação 

demonstraram que alguns produtos fluoretados são capazes de reduzir a perda de 

superfície após ciclagem erosiva in vitro. Dentre os géís testados, tanto para 

compostos contendo NaF quanto TiF4, os fatores concentração de fluoreto e pH 

influenciaram a proteção conferida pelos tratamentos. 

 Após estudos in situ, conclui-se que o gel de TiF4 a 4%, em seu pH original, é 

eficaz em reduzir a progressão da erosão, mesmo sob a ação dos fatores 

modificadores presentes na cavidade bucal. Ainda que não tenha sido capaz de 

gerar uma completa oclusão dos túbulos dentinários, foi capaz de promover uma 

redução significativa do diâmetro de suas luzes. 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (capítulo II). 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (capítulo III). 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (capítulo IV). 
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ANEXO D – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (capítulo V). 
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ANEXO E – Autorização para uso de imagem (Figura 4.1). 
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ANEXO F – Autorização para uso de imagem (Figuras 8.2 e 8.3). 

 

 
 


